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Abstrakt 

Diplomová práce "Mediální obraz devíti mistrovství světa v ledním hokeji na 

československém a českém území v dobovém tisku" se zabývá zpŧsobem informování 

tisku o devíti světových šampionátech v hokeji pořádaných na území Československa  

a později České republiky, a to pomocí kvalitativní analýzy článkŧ z dobového tisku. 

Jde jak o specializované sportovní deníky a týdeníky, tak o deníky nespecializované. 

Práce má za cíl dokázat na příkladech z denního tisku, jak se v prŧběhu sedmi 

desetiletí, které dělily první šampionát v roce 1933 a ten zatím poslední v roce 2004, 

měnil styl informování sportovních novinářŧ o vrcholné sportovní akci pořádané na 

domácím území. Všímá si kromě míry a cílení kritiky a stylu informování také toho, 

jaký vliv měla na sledovaný tisk aktuální politická situace či propaganda. Ať uţ  

v meziválečném období, těsně po druhé světové válce, po okupaci v roce 1968 či těsně 

po revoluci v roce 1989. 

Sledované období bylo ohraničeno na měsíc před začátkem kaţdého turnaje  

a dva týdny po jeho skončení. Práce analyzuje v případě meziválečných šampionátŧ  

v roce 1933 a 1938 deníky Rudé právo, České slovo a Národní politika, u pozdějších 

šampionátŧ deníky Československý sport, Mladá fronta, Rudé právo a Svobodné slovo 

a týdeníky Stadión a Gól. Po revoluci následně z nich vzniklé deníky Sport, Právo  

a MF Dnes. Analýza se zabývá zejména obsahovou stránkou zpravodajství. 

 

Abstract 

The thesis "Media image of nine ice hockey world championships in the 

Czechoslovakia and the Czech Republic in the contemporary press" focuses on 

reporting on nine ice hockey world championships hosted by the Czechoslovakia and 



   

the Czech Republic in media. This is done by qualitative analysis of articles in the 

contemporary press in both specialized sports daily or weekly papers and general 

papers. 

The goal of this thesis is to prove how the style of reporting changed since the 

first championship in 1933 through seven decades to the last one in 2004. Apart from 

analyzing the degree and target of critique and style of reporting, it also focuses on the 

influence of current political climate and propaganda in the period between world wars, 

after the World War II, 1968 Russian occupation and shortly after the Velvet revolution. 

The reporting period was set at one month before the start of each tournament 

and two weeks after it's end. In case of 1933 and 1938 championships, the thesis 

analyzes the following papers: Rudé právo, České slovo, Národní politika. In later 

years: Československý sport, Mladá fronta, Rudé právo, Svobodné slovo (all daily), 

Stadión and Gól (both weekly). After the Velvet revolution: Sport, Právo, MF Dnes (all 

daily). The analysis focuses mostly on the content of the reporting. 
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Úvod 

Téma mé diplomové práce jsem si zvolila, protoţe mne jako člověka 

zabývajícího se sportovní ţurnalistikou a pohybujícího se v prostředí ledního hokeje 

zajímalo, jak bylo v médiích pojímáno pořadatelství sportovní akce celosvětového 

významu, jakou mistrovství světa v ledním hokeji bezpochyby je. 

 První a poslední z devíti dosavadních světových šampionátŧ, které se na území 

Československa a později České republiky konaly, navíc dělí více neţ sedm desetiletí, 

takţe práce nabízí zároveň pohled na to, jak se sportovní ţurnalistika vyvíjela  

od meziválečného období aţ do začátku 21. století a jak na ni pŧsobila politická situace 

panující v zemi. 

 Cílem této práce je analyzovat, jak tištěná média pojímala domácí mistrovství 

světa v hokeji v letech 1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992 a 2004. Práce 

tak zahrnuje meziválečné období, první mistrovství světa pořádané po druhé světové 

válce, šampionáty konané v době komunismu a poslední dva turnaje, které uţ se konaly 

po pádu totalitního reţimu. 

 Předpokládám, ţe aktuální politická a společenská situace bude mít vţdy klíčový 

vliv na zpŧsob informování médií. Zvláště silné pŧsobení politického reţimu očekávám 

u mediálního pojetí šampionátŧ, které se konaly mezi lety 1948 a 1989, a to zejména 

v případě mistrovství v roce 1972, které bylo prvním turnajem konaným 

v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Z obsahového 

hlediska očekávám, ţe s postupem let bude přibývat jak článkŧ o mistrovství celkově, 

tak rozhovorŧ s hráči či trenéry a informací ze zákulisí. 

V této práci se stanovené hypotézy pokusím dokázat na příkladech textŧ 

z dobového tisku. Analyzovat budu deníky Rudé právo (později Právo), Mladá fronta 

(později MF Dnes), České slovo (později Svobodné slovo), Československý sport 

(později Sport) a Národní politika a týdeníky Stadión a Gól. Sledované období jsem 

vymezila vţdy na měsíc před začátkem kaţdého světového šampionátu, dobu jeho 

trvání a dva týdny po jeho skončení.  

V úvodu práce nejprve stručně popíši historii ledního hokeje na 

československém a českém území, která začíná jiţ na konci 19. století, poté shrnu 

historii mistrovství světa v ledním hokeji. Dále stručně představím zkoumané deníky  

a týdeníky a poté uţ se budu věnovat samotné analýze textŧ, kterou zhodnotím a shrnu 

v závěru práce. 
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1. Fenomén ledního hokeje u nás 

 Lední hokej, který má na území České republiky a dříve Československa historii 

trvající jiţ 120 let, je často označován jako národní sport. Češi v něm jiţ od prvních 

soutěţních turnajŧ patřili k evropské i světové špičce a jeho obliba v tuzemsku 

gradovala na přelomu tisíciletí, kdy reprezentace dokázala triumfovat na olympijském 

turnaji v japonském Naganu (1998) a následně na třech po sobě jdoucích světových 

šampionátech (1999, 2000 a 2001), pro které se vţilo označení „Zlatý hattrick“. 

 Počátky ledního hokeje na českém území se datují do posledního desetiletí 

devatenáctého století. Sportovní historik a autor mnoha publikací z hokejové historie 

Miloslav Jenšík povaţuje za prŧkopníka nejen hokejového sportu Josefa  

Rösslera-Ořovského. Ten se věnoval také bruslení, veslování, cyklistice, fotbalu  

či kanoistice. Právě on měl v devadesátých letech devatenáctého století jako první 

přivézt do Prahy, kde se tehdy hojně bruslilo na zamrzlé Vltavě, hokejové hole a míček. 

 První plánovaný zápas dvou českých týmŧ se odehrál v lednu 1901 mezi  

S.K. Slavia a Bruslařským závodním klubem. Fotbalový oddíl Slavie zvítězil 11:4. 

Slavia zvítězila také v prvním ročníku turnaje O pohár časopisu Sport a hry, který byl na 

začátku dvacátého století nejvýznamnější hokejovou událostí. Postupně se hokej, tehdy 

ještě hraný s kulatým míčkem a podle pravidel bandy, rozšiřoval i do dalších měst  

a nabíral na oblibě. V roce 1906 se ve finále turnaje, který pořádal časopis Sport a hry, 

poprvé střetly dva později nejslavnější praţské kluby – Slavia a Sparta. Sparťané, 

jejichţ oddíl byl zaloţen v prosinci roku 1903, tehdy zvítězili 4:3 a radovali se 

z vítězství v celém turnaji.  

V závěru roku 1908 byl zaloţen první hokejový svaz, a to pod názvem Český 

Svaz Hockeyový: „'Podepsaní předkládají stanovy Českého Svazu Hockeyového  

s uctivou ţádostí, by slavné c.k. místodrţitelství znění jich na vědomí vzalo a co moţno 

vbrzku schválení svého k rukám předsedy přípravného výboru p. E. Procházky, řiditele 

Ústředního obchodního zpravodajství v Praze V., Mikulášská tř. č. 9, udělilo.' Ţádost 

tohoto znění nadšený propagátor sportu Emil Procházka naťukal do psacího stroje  

a 11. listopadu 1908 doručil na místodrţitelství království Českého v Praze. O osm dní 

později stvrdil stanovy razítkem úředník jménem Zukal. Dne 19. listopadu 1908 byl 

Český svaz Hockeyový úředně uznán.“
1
  

                                                 
1
 Český svaz ledního hokeje: Historie ČSLH. Český svaz ledního hokeje: Historie ČSLH [online]. [cit. 

2014-12-27]. Dostupné z: http://www.cslh.cz/text/35-historie-slh.html 

http://www.cslh.cz/text/35-historie-slh.html
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V lednu roku 1909 se tak české muţstvo mohlo účastnit turnaje ve francouzském 

Chamonix. Tam se hrálo „po kanadsku“ s pryţovým pukem namísto míčku a také podle 

odlišných pravidel. Právě v Chamonix se čeští hráči s touto verzí hokeje po dřívějších 

ojedinělých zmínkách oficiálně setkali poprvé. V následujících letech uţ bandy hokej  

s míčkem začal pomalu ustupovat „kanadské“ verzi hokeje, která se hrála s pukem. 

Prvního mistrovství Evropy v roce 1910 se ještě Češi neúčastnili, v Berlíně 

v roce 1911 uţ muţstvo Čech zvítězilo. V roce 1912 se šampionát vŧbec poprvé konal 

v Praze na fotbalovém stadionu Slavie a český tým obhájil prvenství, ale turnaj byl 

vzhledem ke špatnému hřišti a také k účasti Rakouska, které nebylo členem 

Mezinárodní hokejové federace, posléze anulován. První mezinárodní turnaj, který se na 

našem území konal, tak dopadl hodně neslavně. O rok později v Mnichově získali Češi 

stříbrné medaile a v roce 1914 na posledním předválečném turnaji v Berlíně opět zlato.  

Tradice evropských hokejových šampionátŧ pokračovala i po skončení první 

světové války. Od roku 1921 do roku 1932 se jich hrálo ještě osm, poté uţ se 

samostatné evropské mistrovství nekonalo, přičemţ aţ do roku 1991 byly na světových 

šampionátech vyhlašovány i nejlepší zúčastněné evropské týmy. Tým Československa 

získal v tomto dvanáctiletém období tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. 

Z triumfu se radoval v roce 1922 ve švýcarském Svatém Mořici, v roce 1925 na 

domácím turnaji, a v roce 1929 v maďarské Budapešti. 

Jubilejní desátý šampionát v roce 1925 byl tak prvním turnajem pořádaným na 

československém území, jehoţ výsledky se započítávaly do statistik. Jeho pořádání 

ovšem provázely nemalé potíţe, po odehrání prvních zápasŧ totiţ led Štrbského plesa 

pokryla vrstva sněhu a turnaj se nakonec dohrával ve Starém Smokovci. 

Československý tým se s tím popasoval na výbornou a turnajem prošel bez ztráty bodu 

a dokonce i bez jediného obdrţeného gólu.
2
 

Od roku 1920 se začala psát také historie světových šampionátŧ v ledním hokeji, 

které je samostatně věnována třetí kapitola této diplomové práce. Od téhoţ roku byl 

lední hokej také součástí olympijských her – v roce 1920 letních, od roku 1924 aţ dosud 

uţ těch zimních. Celkem se do konce roku 2014 konalo 23 olympijských hokejových 

turnajŧ. Prvních jedenáct bylo zároveň i světovými šampionáty, od Zimních 

olympijských her v roce 1972 v japonském Sapporu uţ se oba turnaje konají odděleně.  

                                                 
2
 Viz JENŠÍK, Miloslav. Kronika českého hokeje 1894-2000. 1. vyd. Praha: Olympia, 2001. ISBN 

8070337117, s. 9–57 
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Český tým ovládl olympijský hokejový turnaj pouze jednou, v roce 1998 

v japonském Naganu. Čtyřikrát skončil na druhém místě – v letech 1948 ve švýcarském 

Svatém Mořici, 1968 ve francouzském Grenoblu, 1976 v rakouském Innsbrucku a 1984 

v tehdy jugoslávském Sarajevu. Bronzovou medaili získal národní tým celkem pětkrát – 

v letech 1920 v belgických Antverpách, 1964 v rakouském Innsbrucku, 1972 

v japonském Sapporu, 1992 ve francouzském Albertville a v roce 2006 v italském 

Turíně.
3
 

V listopadu 1932 se Československo dočkalo otevření první umělé ledové 

plochy, a to zimního stadionu v Praze na Štvanici, který následující rok hostil první 

světový šampionát na československé pŧdě. A o čtyři roky později konečně i celostátní 

hokejové ligy. Úvodního ročníku se zúčastnilo osm týmŧ a z prvenství se radoval tým 

LTC Praha před Spartou a Českými Budějovicemi. Dalšími účastníky byly týmy  

HC Tatry, Vítkovice, Slavia, Mladá Boleslav a německý Troppauer EV. Druhého 

ročníku 1937/1938 uţ se účastnilo 14 týmŧ rozdělených do dvou skupin po sedmi 

týmech, vítězství obhájilo LTC Praha. Na druhém domácím mistrovství světa v roce 

1938 bralo Československo bronz. Poté do hokeje znovu zasáhla válka a v následujících 

letech se celostátní liga nehrála a probíhala pouze ţupní mistrovství.  

Rozvoj hokeje na území Československa pokračoval po skončení druhé světové 

války, v letech 1947 na domácí pŧdě a 1949 ve švédském Stockholmu se 

československá reprezentace radovala z prvních dvou titulŧ mistrŧ světa. V roce 1950 

ale přichází černá kapitola hokejové historie, a to vlivem událostí následujících po 

únorovém převratu v roce 1948.
4
 

„Světový šampionát se konal v Londýně, československá výprava uţ byla 

v sobotu 11. března na letišti v Ruzyni, ale do města nad Temţí neodletěla. O tom, ţe 

zŧstane doma, se definitivně rozhodlo o dva dny později. Jako dŧvod uvedla 

Československá tisková kancelář skutečnost, ţe dva rozhlasoví reportéři nedostali 

vstupní víza hostitelské země. Nebyla to pravda, anglická ambasáda později vystavila 

kopie zmíněných dokumentŧ. Československá společnost si však v té době na podobné 

praktiky uţ zvykala. Události dostaly dramatický spád. Poté, co byla cesta definitivně 

zrušena, se hráči sešli ve Zlaté hospŧdce v Pštrossově ulici za praţským Národním 

                                                 
3
 Viz International Ice Hockey Federation: Olympics: All Medallists. International Ice Hockey 

Federation: Olympics: All Medallists [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://www.iihf.com/iihf-

home/history/all-medallists/olympics/men/  
4
 Viz JENŠÍK, Miloslav. Kronika českého hokeje 1894-2000. 1. vyd. Praha: Olympia, 2001. ISBN 

8070337117, s. 58–154 
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divadlem, odkud odjeli v policejních antonech. Čtyřiatřicetiletý brankář Bohumil 

Modrý, který se před Stockholmem vzdal reprezentace a byl v té době s rodinou na 

horách, byl zatčen o jedenáct dní později.“
5
 

V následných vykonstruovaných procesech bylo dvanáct hokejistŧ odsouzeno  

za špionáţ a velezradu k nepodmíněným trestŧm, které v součtu daly 77 let a 8 měsícŧ 

za mříţemi. Nejvyšší trest na 15 let dostal brankář Bohumil Modrý, ke 14 letŧm odnětí 

svobody byl odsouzen Gustav Bubník. Tehdejší kapitán a zároveň hrající trenér týmu 

Vladimír Zábrodský za dosud nevyjasněných okolností před soudem vŧbec nestanul, 

spekulovalo se tak o jeho spolupráci s policií, která ale nebyla nikdy potvrzena.
6
 

 Odsouzení reprezentantŧ oslabilo jak ligu, tak národní tým, který na další 

mezinárodní úspěch čekal aţ do roku 1955, kdy získal na světovém šampionátu 

v Německu bronz. Celostátní liga se dočkala dalšího rozšíření a také dalších umělých 

kluzišť, v roce 1951 jich bylo na území Československa uţ dvanáct. V prŧběhu 50. let 

postupně přibývaly zastřešené stadiony, nejprve v Ostravě, poté v Praze na Štvanici  

a následně v Opavě. 

Do sloţení ligy však začala promlouvat politika. Po sovětském vzoru byl utvořen 

oddíl vojenského letectva Křídla vlasti sídlící v Olomouci, který byl do ligy dosazen na 

úkor slovenského kvalifikanta z Prešova. O rok později v sezoně 1953/1954, ve které 

mistrovský titul obhájila praţská Sparta
7
, uţ se ligy účastnily také další dva nově 

zaloţené armádní celky – Tankista Praha a Rudá hvězda Brno.  

Právě Brno v následující sezoně nahradilo Spartu na ligovém trŧnu,  

a odstartovalo tak éru nevídané dominance. Během dvanácti po sobě jdoucích sezon 

dokázalo zvítězit jedenáctkrát, pouze v ročníku 1958/1959 ho na první příčce vystřídalo 

Kladno. V roce 1959 hostil po dvanácti letech počtvrté a naposledy světový šampionát 

zimní stadion na Štvanici, kde domácí tým vybojoval bronzové medaile. 

Ve druhé polovině 50. let se zrodil další fenomén československého hokeje, a to 

jihlavská Dukla. Do města na hranici Čech a Moravy se přestěhovalo vojenské muţstvo 

sloţené z hráčŧ ÚDA a Tankisty hrající pod hlavičkou Olomouce. Jihlava dokázala 

ovládnout československou ligu celkem dvanáctkrát, coţ z ní dělá historicky 

                                                 
5
 GUT, Karel; PRCHAL, Jaroslav. Český hokej: [1909/2003]. 2., dopl. vyd. Praha: Olympia, 2004. ISBN 

80-703-3813-X, s. 34–35
 

6 
Viz ŠKUTINA, Vladimír; BAKALÁŘ, Robert. Ztracená léta: příběh hokejového zločinu. 1. vyd. 

Pardubice: Helios, 1990. ISBN 80-852-1100-9, s. 42 
7
 tehdy pod názvem Spartak Praha Sokolovo 
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nejúspěšnější klub. Mezi roky 1967 a 1972 získala šest mistrovských titulŧ v řadě, 

sedmý přidala v roce 1974, další čtyři v 80. letech a ten poslední v sezoně 1990/1991. 

V roce 1961 dosáhl československý hokej na největší mezinárodní úspěch od 

zisku zlatých medailí v roce 1949. Na světovém šampionátu ve švýcarských městech 

Ţeneva a Lausanne nestačilo muţstvo Československa pouze na Kanadu a získalo 

stříbrné medaile a po dvanácti letech také titul mistrŧ Evropy. Uctilo tak památku kouče 

národního muţstva Eduarda Fardy, který v lednu téhoţ roku tragicky zahynul při 

autonehodě. Následující rok se světový šampionát konal ve Spojených státech 

amerických, ale Československo na něm stříbrné medaile neobhajovalo, do zámoří totiţ 

vŧbec neodletělo z politických dŧvodŧ vzhledem k neúčasti Sovětského svazu  

a Německé lidově demokratické republiky.
8
 

V roce 1962 se Praha dočkala nové haly. Ta byla přestavena z objektu bývalého 

Strojnického paláce na praţském Výstavišti. Sportovní hala v Holešovicích byla 

slavnostně otevřena 7. března 1962 pro lední revue československého krasobruslařského 

souboru. O týden později uţ v hale probíhalo mistrovství světa v krasobruslení. 

Následně se do Sportovní haly přestěhovalo ligové muţstvo Sparty, které do té doby 

hrálo v nájmu na Zimním stadionu Štvanice.
9
 

To, ţe by se československé muţstvo bývalo v zámoří rozhodně neztratilo, 

potvrdilo v dalších čtyřech letech, ve kterých získalo na mistrovství světa nejprve dvě 

bronzové medaile a poté dvě stříbrné. Světu v té době vládl Sovětský svaz, který se 

mezi lety 1963 aţ 1971 radoval z devíti triumfŧ v řadě. Aţ v roce 1972 přerušili jeho 

nadvládu českoslovenští reprezentanti, kteří se na domácí pŧdě právě ve Sportovní hale 

na Výstavišti radovali ze zlatých medailí.  

Pŧvodně se mělo v Praze bojovat o titul mistrŧ světa jiţ v roce 1969, Sportovní 

hala si ale musela na svoji premiéru počkat o tři roky déle. V srpnu 1968 totiţ došlo 

k obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy, v jehoţ dŧsledku se nakonec  

o rok později neuskutečnil světový šampionát v Praze, jak bylo pŧvodně plánováno, ale 

ve švédském Stockholmu. Celá země tehdy u televizních obrazovek napjatě sledovala 

dva zápasy, ve kterých se národní tým střetl se sovětskou sbornou. První zápas vyhrál 

2:0, druhý 4:3. I přesto, ţe celkové skóre při shodě bodŧ mezi Sovětským svazem, 

                                                 
8
 Viz JENŠÍK, Miloslav. Kronika českého hokeje 1894-2000. 1. vyd. Praha: Olympia, 2001. ISBN 

8070337117, s. 157–211 
9
 Viz Tipsport arena Praha: Arena. Tipsport arena Praha: Arena [online]. [cit. 2015-01-12]. Dostupné 

z: http://tipsportarena-praha.cz/arena/?lang=cs 

http://tipsportarena-praha.cz/arena/?lang=cs
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Švédskem a Československem přisoudilo zlato sovětŧm a na Československo zbyl 

bronz, bral národ vítězství nad okupanty jako alespoň dílčí vítězství v nerovném boji.  

Při spontánních oslavách druhého vítězství nad sbornou došlo k několika 

vyhroceným situacím včetně rozbití výlohy ruské cestovní kanceláře Aeroflot na 

Václavském náměstí, které mělo za následek další sankce. Šampionát ve Stockholmu 

vstoupil do nehokejových dějin také díky symbolickému protestu některých 

československých reprezentantŧ proti okupaci. Přelepili si totiţ sovětské hvězdy ve 

státním znaku na reprezentačních dresech černou páskou.
10

 

„Jako kolektiv jsme se usnesli, ţe pojedeme na mistrovství a chceme tam čestně 

reprezentovat Československo. Ale ať naše zápasy s Ruskem dopadnou jakkoli, Rusŧm 

ruce nepodáme. Protoţe nás jako národ okupovali a my s okupací nesouhlasíme,“ 

vzpomíná ve své autobiografii Jan Gusta Havel: Hokejový Vivaldi reprezentační 

útočník Jan Havel, jak hokejisté oznámili před odletem svŧj záměr vedení výpravy.  

A skutečně, po prvním utkání proti týmu Sovětského svazu soupeři ruce nepodali: 

„Hymna skončila, Rusové k nám vyjeli, ale my se otočili a zmizeli. Jak nám večer řekli 

Brábník a Vácha
11

, právě v tom momentu to televize střihla a nikdo nic doma neviděl.“  

Hokejisté, kterým podle Havla k vítězství nadšeně gratulovali také obyvatelé 

Stockholmu a hráči Kanady či USA, tak na druhý duel se Sovětským svazem vymysleli 

jiný plán. „Kdyţ trenéři odešli, řekli jsme si, ţe musíme něco udělat, protoţe doma 

nikdo neviděl, ţe jsme před týdnem nepodali Rusŧm ruce. Nevím uţ, kdo měl ten 

nápad. Jestli Jiřík, Golonka, já nebo Jarda Holík. Pánové, zalepíme si hvězdičku nad 

lvíčkem, protoţe to je jediné, co toho lvíčka tíţí. A tak to utkání sehrajeme!“ Hvězdu si 

nakonec černou páskou přelepilo pět hráčŧ a tým po zápase soupeři opět nepodal ruce.
12

  

Po československém triumfu v roce 1972, ve kterém se poprvé hrálo mistrovství 

světa odděleně od olympijského turnaje, pokračovalo sovětské taţení a sbírání jednoho 

titulu za druhým. V letech 1976 v polských Katovicích a o rok později v rakouské Vídni 

však opět zvítězil československý tým. Poprvé v historii světových šampionátŧ se mu 

tak povedlo obhájit mistrovský titul. V olympijském roce 1976 bral kromě světového 

zlata také olympijské stříbro v rakouském Innsbrucku, o rok později skončil na druhé 

příčce za domácím týmem i na prestiţním Kanadském poháru. Mezi lety 1968 a 1985 

                                                 
10

 Viz JENŠÍK, Miloslav. Kronika českého hokeje 1894-2000. 1. vyd. Praha: Olympia, 2001. ISBN 

8070337117, s. 212–242 
11

 šlo o televizní komentátory Luďka Brábníka a Stanislava Váchu 
12

 MOC, Jiří. Jan Gusta Havel: Hokejový Vivaldi. 1. vyd. Praha, 2001. ISBN 80-238-6795-4, s. 56–59 



   

 

9 

  

nezŧstalo Československo na mistrovství světa ani jednou bez medaile a společně se 

Sovětským svazem, Švédskem a Kanadou patřilo k hokejovým velmocím.
13

 

V domácí ligové soutěţi byla nadále nejúspěšnějším týmem Dukla Jihlava, která 

se radovala z titulu i v sezoně 1971/1972, kdy se poprvé v historii hrálo play off. Čtyři 

nejlepší celky po základní části, tedy Kladno, Brno, Bratislava a právě Jihlava, vytvořily 

dvě semifinálové dvojice. Ve finále se s Duklou střetlo Brno, které jako vítěz základní 

části Jihlavským podlehlo 0:3 na zápasy. V další sezoně se play off nehrálo, v ročníku 

1972/1973 opět ano a Jihlava tentokrát ve finále nestačila na Teslu Pardubice. 

V roce 1975 načalo svoji vítěznou šňŧru Kladno, které získalo čtyři ligové tituly 

v řadě. Bylo zároveň v ročníku 1977/1978 spolu s Pardubicemi prvním týmem, který se 

vydal na turné do zámoří změřit síly s týmy NHL. Sezonu završil jiţ šestý domácí 

světový šampionát, na kterém Československo získalo stříbrné medaile. V závěrečném 

utkání se Sovětským svazem mu ke zlatu stačilo prohrát o jeden gól, ale výsledek 1:3 

znamenal těsné druhé místo.  

V roce 1979 se z ligového titulu vŧbec poprvé radoval slovenský tým, kdyţ 

Kladno na trŧnu vystřídal Slovan Bratislava. Dalších triumfŧ se Slováci dočkali 

v sezonách 1985/1986 a 1987/1988, kdy zvítězily Košice. Poslední čtvrtý federální titul 

pro Slováky získala v ročníku 1991/1992 Dukla Trenčín. Před sezonou 1980/1981 se 

liga dočkala další výrazné organizační změny, za nerozhodného stavu se totiţ 

prodluţovalo deset minut a poté případně následovaly samostatné nájezdy. 

Na mezinárodní scéně se Československo vrátilo na vrchol v roce 1985 na 

domácím světovém šampionátu. Uţ o tři roky dříve získalo omlazené muţstvo bronz na 

Kanadském poháru a také světové stříbro, které obhájilo i v roce 1983. Následovaly 

Zimní olympijské hry v Sarajevu, kde skončil národní tým do třetice na stříbrné příčce. 

V prŧběhu zlatého ročníku 1984/1985 nic nenasvědčovalo tomu, ţe by se 

Československo po třech druhých místech mělo konečně probojovat na vrchol,  

na Kanadském poháru totiţ skončilo aţ na předposlední páté příčce. Do finálové 

skupiny navíc domácí tým postoupil aţ jako poslední čtvrtý společně se Sovětským 

svazem, Kanadou a Spojenými státy americkými. V rozhodující fázi turnaje ale 

Československo neztratilo jediný bod, třikrát vyhrálo a s celkovým skóre 18:6  

ve Sportovní hale zopakovalo domácí triumfy z let 1947 a 1972.  

                                                 
13

 Viz International Ice Hockey Federation: IIHF World Championships: All Medallists. International Ice 

Hockey Federation: IIHF World Championships: All Medallists [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné 

z: http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html 

http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html
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V následující sezoně ale přišlo vystřízlivění a aţ pátá příčka na turnaji v Moskvě, 

poprvé od roku 1967 tak národní tým skončil bez medaile. Na čtyřech z následujících 

pěti světových šampionátŧ včetně toho domácího v Praze a Bratislavě v roce 1992 

získal bronz. Právě tento šampionát byl tím posledním, kde hráli Češi a Slováci 

v jednom týmu, v roce 1993 v Německu uţ obě reprezentace hrály samostatně. 

V domácí soutěţi přišel zlom v sezoně 1985/1986, kdy se hrálo novým 

systémem. Po základní části a nadstavbě následovalo play off, do kterého postoupilo 

osm nejlepších celkŧ. Od roku 1986 uţ je atraktivní vyřazovací část, která určuje vítěze 

československé a posléze české ligy, zavedena natrvalo. Dalším milníkem ve vývoji 

domácí soutěţe i československého hokeje obecně byl revoluční rok 1989. Hráči jiţ 

mohli po pádu komunistického reţimu volně odcházet na angaţmá do zahraničí, ti, kteří 

emigrovali, se mohli naopak bez problémŧ vrátit do vlasti. 

Posledním federálním mistrem se v ročníku 1992/1993 stala Sparta Praha, od 

následující sezony uţ hrály české a slovenské celky odděleně. První titul mistra České 

republiky získala v roce 1994 Olomouc, poté uţ v domácí soutěţi nastala éra Vsetína, 

který jako dosud poslední dokázal získat titul více neţ dvakrát v řadě. Povedlo se mu to 

pětkrát, po odmlce v sezoně 1999/2000 zvítězil pošesté. 

Samostatná česká reprezentace získala v roce 1993 na MS v Německu bronz, na 

další cenný kov poté čekala do roku 1996, kdy získala první mistrovský titul od 

rozdělení federace, a to v rakouské Vídni. Po dalších dvou bronzových medailích přišlo 

na přelomu tisíciletí období tzv. „Zlatého hattricku“, kdy česká reprezentace získala 

v letech 1999, 2000 a 2001 třikrát v řadě titul mistrŧ světa. Ještě předtím ovšem v roce 

1998 zaznamenala první a zatím jediný triumf na olympijských hrách. Na turnaji 

v japonském Naganu, kam poprvé přiletěly také hvězdy zámořské NHL, Češi senzačně 

získali pod vedením kouče Ivana Hlinky zlaté olympijské medaile.
14

 

Od zisku zlata v roce 2001 v Německu získala česká reprezentace dalších pět 

medailí na mistrovství světa. Dvakrát, a to v letech 2005 a 2010 brala zlato, jednou 

v roce 2006 stříbro a dvakrát v letech 2011 a 2012 bronz. K tomu přidala v roce 2006 

v italském Turíně olympijský bronz.
15

 

                                                 
14

 Viz JENŠÍK, Miloslav. Kronika českého hokeje 1894-2000. 1. vyd. Praha: Olympia, 2001. ISBN 

8070337117, s. 246–398 
15

 Viz International Ice Hockey Federation: IIHF World Championships: All Medallists. International Ice 

Hockey Federation: IIHF World Championships: All Medallists [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné 

z: http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html; International Ice Hockey Federation: 

Olympics: All Medallists. International Ice Hockey Federation: Olympics: All Medallists [online]. [cit. 

2014-12-27]. Dostupné z: http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/olympics/men/ 

http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html
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2. Historie světových šampionátů v ledním hokeji 

Historie světových šampionátŧ v ledním hokeji čítá do konce roku 2014 jiţ 78 

vrcholných turnajŧ. Ten vŧbec první se odehrál v roce 1920 v belgických Antverpách,  

a to poprvé a také naposledy v historii jako součást letních olympijských her. O čtyři 

roky později uţ probíhal hokejový šampionát v rámci zimních olympijských her, které 

se konaly ve francouzském Chamonix.  

I v roce 1928 proběhl šampionát jako součást zimních olympijských her, které se 

toho roku konaly ve švýcarském Svatém Mořici. Celkově se v rámci olympijských her 

konalo jedenáct světových šampionátŧ. Po úvodních třech turnajích šlo ještě  

o šampionáty v letech 1932 (pořádáno v Lake Placid, Spojené státy americké), 1936 

(Garmisch-Partenkirchen, Německo), 1948 (Svatý Mořic, Švýcarsko), 1952 (Oslo, 

Norsko)
16

, 1956 (Cortina d'Ampezzo, Itálie), 1960 (Squaw Valley, Spojené státy 

americké), 1964 (Innsbruck, Rakousko) a 1968 (Grenoble, Francie). 

Od roku 1930 do roku 1939 uţ turnaj probíhal kaţdý rok, neţ tento systém mezi 

lety 1940 aţ 1946 přerušila druhá světová válka. V pořadí čtrnáctý šampionát, který byl 

prvním poválečným turnajem, tak proběhl aţ v roce 1947. Od té doby se hrálo o titul 

mistra světa kaţdý rok s výjimkou olympijských let 1980, 1984 a 1988, kdy se 

mistrovství světa nekonalo. Od následujícího roku 1989 jiţ probíhá mistrovství světa 

v ledním hokeji pravidelně kaţdý rok.
17

 

Od samého počátku organizovala mistrovství světa v ledním hokeji Mezinárodní 

hokejová federace (dále IIHF, tedy International Ice Hockey Federation). Ta byla 

zaloţena 15. května 1908 v Paříţi jako  Ligue International de Hockey sur Glace 

(LIHG) a oficiální zakládající dokument podepsali zástupci Francie, Belgie, Švýcarska  

a Velké Británie. V roce 1908 se jako pátý člen federace připojilo Česko (tehdy ještě 

jako součást Rakouska-Uherska). První kongres nově vzniklé federace se konal v roce 

1908 v Paříţi, druhý o rok později v Chamonix.
18

 

Historicky nejúspěšnější zemí z hlediska medailového zisku na světových 

šampionátech je Rusko (do statistiky se započítávají také medaile, které získal Sovětský 

svaz). To se radovalo z 27 zlatých, devíti stříbrných a sedmi bronzových medailí.  

                                                 
16

 boje o umístění probíhaly v belgickém Lutychu 
17 

Viz International Ice Hockey Federation: IIHF World Championships: All Medallists. International Ice 

Hockey Federation: IIHF World Championships: All Medallists [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné 

z: http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html 
18

 Viz International Ice Hockey Federation: History. International Ice Hockey Federation: 

History [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://www.iihf.com/iihf-home/history/the-iihf/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%27Ampezzo
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html
http://www.iihf.com/iihf-home/history/the-iihf/
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Na druhém místě je Kanada, která získala 27 zlatých, 13 stříbrných a 9 bronzových 

medailí. Česká republika (do statistiky se započítávají medaile získané i v době, kdy se 

turnajŧ účastnilo Československo) je na třetím místě ţebříčku. Zlato brala  

na 12 turnajích, stříbro na 13 a bronz na 21 turnajích.  

Titul mistrŧ světa získali českoslovenští reprezentanti na šampionátech v letech 

1947 (hráno v Praze, Československo), 1949 (Stockholm, Švédsko), 1972 (Praha, 

Československo), 1976 (Katovice, Polsko), 1977 (Vídeň, Rakousko) a 1985 (Praha, 

Československo). Samostatná česká reprezentace přidala triumfy v letech 1996 (Vídeň, 

Rakousko), 1999 (Oslo, Lillehammer a Hamar, Norsko), 2000 (Petrohrad, Rusko), 2001 

(Kolín nad Rýnem, Hannover a Norimberk, Německo), 2005 (Vídeň a Innsbruck, 

Rakousko) a 2010 (Kolín nad Rýnem, Mannheim a Gelsenkirchen, Německo).
19

 

Na území Československé a posléze České republiky se do roku 2014 odehrálo 

jiţ devět světových šampionátŧ v ledním hokeji. Ten první hostila Praha v únoru roku 

1933, tedy krátce po dostavění zimního stadionu Štvanice. Ze zlata se tehdy radovali 

Američané, ze stříbra Kanaďané a z bronzu českoslovenští reprezentanti, kteří se tak 

v domácím prostředí stali mistry Evropy.  

Podruhé hostila Štvanice mistrovství světa o pět let později v únoru roku 1938. 

První skončila tentokrát Kanada, druhá Velká Británie a třetí opět domácí 

Československo. V Praze se konal i první poválečný světový šampionát v roce 1947,  

na kterém se Československo poprvé v historii radovalo ze zisku titulu mistra světa.  

Na druhém místě skončili Švédové, na třetím Rakušané. 

V roce 1959 zaţil zimní stadion Štvanice svoji derniéru a českoslovenští 

reprezentanti doma i počtvrté dokázali získat medaili. Skončili totiţ na třetí příčce  

za první Kanadou a druhým Sovětským svazem. Hokejový šampionát tehdy kromě dvou 

hlavních měst hostily ještě Kladno, Mladá Boleslav, Kolín
20

, Brno a Ostrava. V Plzni se 

hrálo tzv. Evropské kritérium, do kterého byly přesunuty nejslabší týmy Rakouska, 

Maďarska a Rumunska, ke kterým byla přiřazena ještě československá juniorská 

reprezentace.  

Páté mistrovství světa na československém území hostila Praha v dubnu roku 

1972. A to poprvé nikoliv na Štvanici, ale ve Sportovní hale na holešovickém 

Výstavišti. A ta přinesla národnímu týmu štěstí, po dlouhých třiadvaceti letech se totiţ 

                                                 
19

 Viz International Ice Hockey Federation: IIHF World Championships: All Medallists. International Ice 

Hockey Federation: IIHF World Championships: All Medallists [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné 

z: http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html 

http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html
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Československo radovalo z mistrovského titulu. Druhý skončil Sovětský svaz, který 

ovládl předchozích devět světových šampionátŧ a brousil si zuby na desátý triumf 

v řadě, a třetí Švédsko.  

O šest let později v roce 1978 uţ domácí reprezentanti na Sovětský svaz nestačili 

a skončili za ním na druhém místě, bronz brala Kanada. Stejný trojlístek okupoval 

medailové pozice i v roce 1985, pořadí ale bylo odlišné. Šestý triumf v historii slavilo 

domácí Československo, druhá skončila Kanada a aţ třetí Sovětský svaz. Poslední 

světový šampionát na československé pŧdě se hrál v roce 1992 v Praze a Bratislavě. Na 

prvním místě skončilo Švédsko, na druhém Finsko a na třetím domácí tým.
21

 

Mistrovství světa v roce 2004 uţ hostila pro tento účel vybudovaná multifunkční 

aréna v praţské Libni a také hala v Ostravě. Šlo o první šampionát pořádaný 

v samostatné České republice, poprvé však domácí tým na turnaji vyhořel a nezískal 

ţádnou z medailí. Vypadl totiţ jiţ ve čtvrtfinále. Ze zisku zlatých medailí se radovali 

Kanaďané, druzí skončili Švédové a třetí Američané.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
20

 v těchto městech se hrála skupina o 7. aţ 12. místo 
21

 Viz ŠTALMACH, Darek. Historie MS a ME v hokeji v České republice. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2004. ISBN 80-251-0157-5. s. 10–85 
22

 Viz JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím ledě. Vydání první. Praha: 

Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 210–229 



   

 

14 

  

3. Charakteristika zkoumaných médií
23

 

3.1 Rudé právo / Právo 

 Rudé právo začalo vycházet v září 1920 jako ústřední orgán Československé 

sociálně demokratické strany (levice), prvním šéfredaktorem byl Dr. Bohumír Šmeral, 

prvním odpovědným redaktorem se stal Bohuslav Novotný. V úplných počátcích 

informovalo zejména o XIII. sjezdu strany a kritizovalo postup pravice vŧči levici. 

V roce 1921 po XIV. sjezdu Československé sociálně demokratické strany se rozhodlo 

o přejmenování na Československou stranu komunistickou.
24

 „’Jsme komunisty! Naše 

cesta a náš cíl!‘ Tak zněl titulek k referátu Bohumíra Šmerala na ustavujícím sjezdu 

KSČ, který byl uveřejněn v Rudém právu 19. května 1921. Toho dne vyšel list poprvé 

jako ‘Ústřední orgán Československé strany komunistické‘.“
25

 

 Od svého vzniku vycházelo dvakrát denně, večerní vydání neslo nejdříve název 

Večerník Rudého práva, od roku 1928 do roku 1934 vycházelo jako Rudý večerník. 

Jeho další odnoţí byl Rudý venkov (od roku 1928 do 1936 jako Rudá zář). Mezi jeho 

redaktory patřili v té době například Ivan Olbracht, Július Fučík či Klement Gottwald.
26

 

Během druhé světové války bylo Rudé právo jediným českým ilegálním listem, který 

vycházel (i kdyţ s přestávkami) po dobu celé okupace. Legální vycházení bylo 

obnoveno 6. května 1945, druhé číslo vyšlo 7. května, třetí vzhledem k prŧběhu bojŧ 

Praţského povstání aţ 9. května.
27

  

Ani Rudé právo neuniklo díky své roli v roce 1968 kritice. Od 21. srpna  

do 1. září vycházelo ilegálně a zapojilo se do celonárodního odporu proti okupaci,  

od 3. září opět vycházelo klasicky.
28

 Jeho obsah z té doby byl později označen jako 

                                                 
23

 charakteristiky Rudého práva, Mladé fronty, Svobodného slova a Československého sportu jsou 

převzaty z bakalářské práce autorky: VELIKOVSKÁ, Tereza. Srovnávací analýza pojetí olympijských 

vítězství Emila Zátopka a Věry Čáslavské v dobovém tisku. Praha, 2011. 95 s. Diplomová práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. Vedoucí 

diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. s. 11–13 
24

 Viz BERÁNKOVÁ, Milena; KŘIVÁNKOVÁ, Alena; RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 

žurnalistiky III. díl: Český a slovenský tisk v letech 1918 – 1944. 1. vydání. Brno: Novinář, 1988. s. 94–95 
25

 BERÁNKOVÁ, Milena; KŘIVÁNKOVÁ, Alena; RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 

žurnalistiky III. díl: Český a slovenský tisk v letech 1918 – 1944. 1. vydání. Brno: Novinář, 1988. s. 97 
26

 Viz BERÁNKOVÁ, Milena; KŘIVÁNKOVÁ, Alena; RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 

žurnalistiky III. díl: Český a slovenský tisk v letech 1918 – 1944. 1. vydání. Brno: Novinář, 1988. s. 97–98 
27

 Viz KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. s. 57–61 
28

 Viz KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. XXIII přílohy 
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provokační, nacionalistický a protisovětský, přes 40 % členŧ redakce bylo vyloučeno 

z řad KSČ.
29

  

Po roce 1989 prošel deník spontánní privatizací
30

, postupně došlo ke změně 

názvu, kdy bylo slovo „Rudé“ nejprve zmenšeno, a poté v roce 1995 zmizelo docela  

a deník od té doby vychází jako Právo.
31

 

 

3.2 Mladá fronta / MF Dnes 

 Mladá fronta byla zaloţena v květnu 1945 jako ústřední deník Svazu české 

mládeţe (od roku 1949 Československý svaz mládeţe), první číslo vyšlo 9. května. Jeho 

úkolem byla podpora KSČ, objevoval se v něm bojový obsah, adresná kritika či ostré 

polemiky.
32

 Po únoru 1948 bylo úkolem tohoto mládeţnického deníku spolupodílet se 

na procesu sjednocení mládeţnických organizací.
33

 

 V roce 1968 ovlivňovala Mladá fronta veřejné mínění proti příslušníkŧm 

bezpečnostních orgánŧ a prokuratuře diskusí o strahovských událostech z října 1967.
34

 

Po vydání vládního nařízení o zrušení cenzury, které bylo přijato 26. června 1968 

v zákoně č. 84/1968 Sb.
35

, uveřejnila výzvu 2000 slov.
36

 Od roku 1970 spadala pod 

Ústřední výbor Socialistického svazu mládeţe. 

 Po revoluci v roce 1989 prošla, stejně jako Rudé právo, spontánní privatizací.
37

 

V poslední srpnový den roku 1990 vyšla naposledy jako deník mládeţe, od 1. září 

začala vycházet jako zpravodajský deník pod názvem Mladá fronta Dnes.
38

 

                                                 
29

 Viz KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 166 
30

 ustavení akciových společností či jiných vlastnických forem, kde se majetkovými podílníky stávají 

zaměstnanci redakcí (KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. 

století. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 258) 
31

 Viz KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 258 
32

 Viz KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 68 
33

 Viz KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 124 
34

 nejviditelnějším projevem revolty mladých se staly tzv. strahovské události z 31. října 1967, kdy policie 

násilně rozehnala pokojnou demonstraci vysokoškolských studentŧ proti špatným ţivotním podmínkám 

na strahovských kolejích (KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. 

století. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 180) 
35

 Viz KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 187 
36

 Viz KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 160–161 
37

 Viz KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 258 
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3.3 České slovo / Svobodné slovo 

 Svobodné slovo bylo ústředním deníkem Československé strany socialistické. 

Zaloţeno bylo v roce 1906 jako České slovo, od 6. 5. 1945 vycházelo jako Osvobozené 

české slovo, od 12. 5. 1945 jako Svobodné slovo.
39

 Do roku 1948 vycházelo jako 

ústřední deník Československé strany národně socialistické,
40

 po únoru 1948 se 

uvaţovalo o změně názvu. Nakonec byl změněn pouze podtitul na List akčního výboru 

Československé strany socialistické.
41

 V roce 1997 bylo Svobodné slovo přejmenováno 

na Slovo, o tři roky později zaniklo.
42

 

 

3.4 Československý sport / Sport 

 Československý sport začal vycházet v roce 1953 jako ústřední list 

Československého svazu tělesné výchovy.
43

 První číslo vyšlo 3. ledna tohoto roku  

a do roku 1954 vycházelo pouze dvakrát týdně, v úterý a v sobotu. V následujícím roce 

1954 přibylo čtvrteční číslo, od roku 1958 vycházel Československý sport od úterý  

do soboty. Pondělní číslo začalo vycházet v roce 1965.
44

 Pod názvem Sport vychází 

dodnes.  

 

3.5 Národní politika 

Národní politika začala vycházet v roce 1883 jako česká příloha německy 

psaného deníku Politik. V roce 1895 uţ vycházela jako samostatný list, který nejprve 

podporoval staročeský směr a poté slouţil Kramářově národní demokracii. Národní 

politika vycházela dvakrát denně ve velkých nákladech (přes 100 000 výtiskŧ, v neděli 

přes 400 000 výtiskŧ). Šlo o komerční list nezávislý na politické straně, který prodával 

                                                                                                                                               
38

 Viz KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. XXX–XXXI přílohy 
39

 Viz KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 57 
40

 Viz KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 216 
41

 Viz KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 111 
42

 Viz KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 259 
43

 KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 125 
44

 Viz KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. XVIII přílohy 
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kromě inzerce i redakční obsah. Vycházel do roku 1945.
45

 V závěru 19. a v první 

polovině 20. století šlo o komerčně nejúspěšnější list na území českých zemí.
46

 

 

3.6 Stadion / Stadión 

 Týdeník Stadion (později Stadión) začal vycházet v roce 1953 a navazoval  

na časopis Ruch v tělesné výchově (vycházel mezi lety 1946 a 1952). Vydával ho 

Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy.
47

 Aţ do roku 1971 vycházel 

černobíle s kolorovanou titulní stránkou, poté uţ byly tištěny barevně i další stránky. 

V roce 1973, kdy slavil časopis 20 let od svého vzniku, byl rozšířen z pŧvodních 16  

na 32 stránek. Zároveň byla zrevidována obsahová struktura časopisu, která zŧstala poté 

stejná aţ do začátku 90. let.
48

 Od roku 1996 do roku 2002 vycházel Stadión pouze 

jednou měsíčně, následně zanikl.
49

 

 

3.7 Gól 

 Předchŧdcem časopisu Gól byl časopis Kopaná – hokej, jenţ vycházel od roku 

1949. Samotný Gól poprvé vyšel 3. října 1968 v novinovém formátu A3, vydával ho 

Československý svaz tělesné výchovy a zaměřoval se pouze na fotbal a hokej. 

Největších nákladŧ dosáhl na konci 80. let, kdy se tisklo 100 000 výtiskŧ nákladového 

stop stavu a ani toto číslo nepokrylo skutečný zájem o časopis. V roce 1993 došlo ke 

zmenšení rozměru na formát A4 a rozšíření počtu stran.
50

 Vydávání Gólu bylo 

zastaveno na přelomu let 2013 a 2014.
51

 

                                                 
45

 Viz BERÁNKOVÁ, Milena; KŘIVÁNKOVÁ, Alena; RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 

žurnalistiky III. díl: Český a slovenský tisk v letech 1918 – 1944. 1. vydání. Brno: Novinář, 1988. s. 176, 

177 a 294 
46

 Viz KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 21 
47

 KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a 

slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. ISBN 80-7077-036-8, s. 125 
48

 Viz SCHÖPPEL, Jan. Časopis Stadión v letech 1970 - 1993. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. 2010. 57 s. Vedoucí bakalářské práce: Doc. 

PhDr. Jan Halada, CSc. s. 30 
49

 Viz Národní knihovna ČR: Databáze Národní knihovny ČR. [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 

z:http://aleph.nkp.cz/F/JE7VDVAJL87V6438YG6P6AKN1NAF46GMDXR967AEEGMGCHSB5K-

03270?func=full-set-set&set_number=077352&set_entry=000005&format=999 
50

 Viz ČERNÍK, Rudolf. GÓL - specializovaný fotbalový a hokejový týdeník. Praha, 1998. 59 listŧ. 

Vedoucí práce Jan Halada. s. 10–13 
51 

Viz Tradiční značka Gól mizí z tištěného trhu. In: Mediaguru.cz [online]. 15. 1. 2014. [cit. 2015-04-28]. 

Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2014/01/tradicni-znacka-gol-mizi-z-tisteneho-

trhu/#.VT4DqyG8PGc 
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http://aleph.nkp.cz/F/JE7VDVAJL87V6438YG6P6AKN1NAF46GMDXR967AEEGMGCHSB5K-03270?func=full-set-set&set_number=077352&set_entry=000005&format=999
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4. Hokejová mistrovství světa na území České republiky 

    a Československa 

4.1 Mistrovství světa 1933 

 „Praha se konečně dočkala. Po dlouhých letech marného čekání je konečně 

zprovozněn zimní stadion na Štvanici. Obrovský zájem o hokej překonává všechna 

očekávání. Stadion praská ve švech a za jeho zdmi zŧstávají tisíce méně šťastných 

divákŧ, kterým dávají alespoň malou útěchu rozhlasové komentáře slavného reportéra 

Josefa Laufra. Vzhledem k tehdejší nadvládě zámořských hokejistŧ jsou Kanaďané  

a Američané nasazeni přímo do semifinále.“
52

 

 Světový šampionát se konal od 18. do 27. února v Praze na Zimním stadionu 

Štvanice, byl v pořadí 7. mistrovstvím světa a 18. mistrovstvím Evropy.
53

 Deset 

účastníkŧ se nejprve utkalo systémem kaţdý s kaţdým ve třech základních skupinách. 

Čtyřčlennou skupinu A ovládlo domácí Československo, tříčlenné skupiny B a C 

vyhrály Německo a Švýcarsko. Zámořské celky, tedy Kanada a Spojené státy americké, 

se do turnaje zapojily aţ po skončení této fáze, tedy rovnou do dvou semifinálových 

skupin, které byly čtyřčlenné. 

V těch se opět hrálo jednokolově systémem kaţdý s kaţdým, zámořské týmy 

ovládly kaţdý svou skupinu a Československo skončilo ve své skupině druhé  

za Američany. První dva celky z obou skupin se spolu utkaly ve finále. V tom Spojené 

státy americké porazily Rakousko a Kanada přehrála domácí muţstvo. V boji o první 

příčku přetlačili Američané 2:1 po prodlouţení Kanadu, a poprvé v historii světových 

šampionátŧ tak přerušili její nadvládu. Československo uspělo v pomyslném utkání  

o třetí místo proti Rakousku, a na prvním domácím šampionátu tak získalo bronzové 

medaile a titul mistra Evropy.  

 Na turnaji domácí hráči v základní skupině porazili Rumunsko (8:0), Rakousko 

(2:1) a Itálii (3:1). V semifinálové skupině si připsali výhry nad Polskem (1:0)  

a Švýcarskem (1:0) a prohru se Spojenými státy americkými (0:6). Ve finále prohráli 

s Kanadou (0:4) a v boji o třetí místo porazili Rakousko (2:0 po prodlouţení).
54

 

                                                 
52

 ŠTALMACH, Darek. Historie MS a ME v hokeji v České republice. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2004. ISBN 80-251-0157-5, s. 10 
53

 Viz ŠTALMACH, Darek. Historie MS a ME v hokeji v České republice. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2004. ISBN 80-251-0157-5, s. 10 
54

 Viz JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím ledě. Vydání první. Praha: 

Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6, s. 35 
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Analyzovanými médii pro tento šampionát jsou deníky Rudé právo, Národní 

politika a České slovo, přičemţ Rudé právo se v tomto období mistrovství světa 

v hokeji nevěnovalo a o sportu neinformovalo vŧbec. Před startem turnaje média řešila 

zejména to, která muţstva se nakonec prvního světového šampionátu pořádaného  

na našem území zúčastní. O protektorát nad šampionátem byl poţádán prezident Tomáš 

Garrigue Masaryk. „President republiky T. G. Masaryk vyhověl ţádosti Čs. ligy 

kanadského hockeye a přijal protektorát mistrovství světa, které bude dne 18. února 

zahájeno v Praze. Pan president téţ daruje vítězi championátu čestnou cenu,“
55

 

informovalo České slovo.  

Masarykovo zapojení do hokejového dění více osvětluje historik Miroslav 

Jenšík: „Prezident-Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk sám k této hře vztah neměl, 

zato k prvním praţským hokejistŧm ještě v éře míčku patřil jeho starší syn Herbert, 

talentovaný malíř a Hynaisŧv ţák, předčasně zesnulý v nedoţitých třiceti pěti letech.  

A tak uţ roku 1924, kdy se na Letné hrálo první řádné mistrovství republiky, věnoval 

TGM cenu pro vítěze. K veliké radosti celé sportovní veřejnosti zopakuje krásné gesto  

i roku 1933. Příštím mistrŧm světa je určena váza z ateliéru profesora Josefa 

Drahoňovského s vyleptanými postavami hráče a brankáře.“
56

 

Tisk kromě samotného sportovního dění přinášel čtenářŧm také praktické 

informace týkající se organizační stránky turnaje, a to včetně finanční stránky věci. 

„Únorové světové mistrovství kanadského hockeye je jedním z největších 

mezinárodních podnikŧ sportovních, které Praha spatřila, a podle toho vyhlíţí i reţijní 

poloţka. Jiţ nyní rozpočtově náklad finanční není daleko od sumy 300.000 Kč. A při 

tom se pracuje se všemi moţnými prostředky, aby bylo co nejvýhodněji a nejlevněji vše 

pořízeno,“
57

 psalo České slovo. Nechyběly ani informace o posílení dopravních spojŧ 

na stadion po vzoru zahraničních sportovních akcí a s tím souvisejících stavebních 

úprav v okolí Štvanice. 

V odhadech před startem turnaje byly jasnými favority na první dvě místa 

zámořské týmy, tedy obhájci titulu z Kanady a Spojené státy americké. Tisk tak řešil 

především to, kdo v Praze skončí na bronzové příčce, a stane se tedy mistrem Evropy. 

Očekávání veřejnosti od československého týmu, který tvořili především hráči 

                                                 
55

 NESG. Pan president protektorem světového championátu. České slovo. 27. 1. 1933, roč. XXV., č. 23, 

s. 5 
56

 JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím ledě. Vydání první. Praha: 
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praţského muţstva LTC, byla velká. „Naše vedoucí muţstvo si však musí uvědomiti,  

ţe vítězství v prvních měsících dobytá v mnohém zavazují a ţe veřejnost, která si přímo 

navykla na seriové úspěchy našich hockeyistŧ, bude chtíti viděti vítěziti své muţstvo 

stále,“
58

 varovala Národní politika v článku, jenţ se přímo v titulku dotazoval, zdali je 

Československo favoritem hockeyového mistrovství Evropy. 

Po soustředění v Krkonoších bylo do konečné nominace jmenováno třináct hráčŧ 

(dva brankáři, tři obránci a osm útočníkŧ), z nichţ hned osm hrálo právě za LTC Praha. 

Těsně před mistrovství došlo k ustavení systému, kterým se bude hrát, a také  

k rozlosování tři základních skupin. Zároveň bylo rozhodnuto o tom, ţe Kanada a USA 

se do turnaje zapojí aţ po jejich odehrání. Kapitán československého týmu a zároveň 

nejstarší hráč účastnící se mistrovství, brankář Jan Peka, pro České slovo okomentoval 

los, který domácí tým zařadil do čtyřčlenné skupiny s Rakouskem, Itálií a Rumunskem.  

„Systém sice horší posici nemohl nám připravit, avšak celkem moţno být 

spokojeno s pořadem, v jakém nám nastanou mistrovské boje,“
59

 zhodnotil Peka  

a následně v dlouhé přímé řeči tvořící téměř celý pro toto zkoumané období unikátní 

článek postupně rozebral zápasy se všemi třemi soupeři. 

Poslední den před slavnostním zahájením šampionátu České slovo nabádalo 

veřejnost, jak se má chovat k zahraničním hostŧm, aby pomohla k co nejlepší 

mezinárodní prezentaci své vlasti: „Mistrovství světa je největší sportovní událostí, 

kterou jsme ve svém hlavním městě doposud pořádali. Je to významná soutěţ, s jejíţ 

popularitou a širokou organisací se mŧţe měřiti jen Davis Cup. Je na všech 

Čechoslovácích, nejen sportovních a Praţanech, aby kaţdý svým zpŧsobem a na svém 

místě přispěl ke zdaru championátŧ, jeţ jsou současně nejlepší propagací našeho 

mladého státu, který musí o své mezinárodní uznání perně bojovati. Naši hosté si trvale 

podrţí zaţité dojmy. Vycházejte jim vstříc: ve vlacích, ve vozech elektrických drah,  

ve veřejných místnostech i na ulicích. Prokazujte jim pozornosti se sebevědomím 

hostitelŧ!“
60

 

V podobném duchu České slovo pokračovalo i v následujících dnech, kdy 

nabádalo diváky ke sportovnímu povzbuzování slabších týmŧ a především ke slušnému 
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chování. „Bude-li organisace soutěţe po celé její trvání bezvadně fungovati, coţ je věcí 

jednou z nejtěţších, ale také nejdŧleţitějších, pak se mŧţeme těšiti tím, ţe toto 

mistrovství světa bude jedním z velkých úspěchŧ našeho sportu. Zdŧrazňujeme opět,  

ţe se musí kaţdý o to přičiniti v oblasti své činnosti i účasti, ať jiţ jako organisačně 

činný pracovník, nebo divák,“
61

 připomínal autor. 

Do turnaje vstoupili domácí reprezentanti vítězstvím 8:0 nad Rumunskem  

a následně si poradili i s dvěma dalšími soupeři. Papírově nejsilnějšího soka ve skupině, 

celek Rakouska, porazili dvěma brankami Karla Hromádky 2:1 a nad Itálií vyhráli 3:1. 

Tím si zajistili postup z prvního místa skupiny, výkon proti poslednímu soupeři ovšem 

Národní politika označila anglickým výrazem „safety first“, ale to, jak Československo 

tento zápas pojmulo, nekritizovala, právě naopak: „Itálie by musela zvítěziti 

dvojčíselným poměrem branek, aby mohla ohroziti postup ČSR do semifinálových 

zápasŧ, (…) Naše muţstvo bylo si toho vědomo, a spokojilo se proto s dosti těsným 

vítězstvím 3:1 a třeba jen schvalovati, ţe muţstvo obětovalo krásu hry a poţitek 

diváctva hráčské bezpečnosti. Budeme potřebovati muţstva v plné síle pro závěrečné 

zápasy, v nichţ doufáme v čestné umístění.“
62

 

Tisk se hokejovému svátku, který na Štvanici probíhal, věnoval v jednom 

případě také netradiční a téměř uměleckou formou. B. Mathesius v Českém slově 

popisoval ve své „Pohádce zimního večera“ jeden kouzelný večer na Zimním stadionu: 

„Představte si k tomu polotmu, v níţ nervosně sebou trhají prapory zúčastněných státŧ, 

řídké jiskřivé vločky sněhu pomalu vířící z potemnělého nebe… Před zápasem aspoň 

jednou musí gramofon dát Svatého Antoníčka, hymnu stadionu, při níţ šprýmaři jiţní 

tribuny dávají elektrickými lucerničkami takt a řady, namačkané na stoupajících 

dlouhých schodech, se rytmicky houpají zleva napravo… Ale v tom uţ zakvílí dutým, 

dýchavičným řevem siréna, sípající jako sebevrah, kterého uţ popáté vytáhli ze studené 

Vltavy, a za malou chvíli stojí pod plným osvětlením čtyřiadvaceti obloukovek proti 

sobě na blýskavém ledu devět chlapíkŧ.“
63

 Podařilo se mu tak současnému člověku 

velmi zajímavě přiblíţit, jak vypadala v roce 1933 atmosféra na stadionu před začátkem 

zápasu, čím se publikum bavilo či jak přesně v této době povzbuzovalo hráče na ledě. 
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V dalším prŧběhu turnaje uţ se do hry zapojili i zámořští favorité, 

Československo vstoupilo do bojŧ o semifinále výhrou 1:0 nad Polskem. A vyslouţilo 

si za výkon v tomto zápase vŧbec první kritickou výtku v tisku, které neušel jak celkový 

výkon muţstva, tak oba dva útoky, které podle Národní politiky nesnesly přísnou 

kritiku.  „Naši dobyli sice dva cenné body, nicméně musí býti výkon našeho muţstva 

dnes proti Švýcarsku solidnější a hlavně dŧraznější,“
64

 velel deník. 

Švýcarský tým nakonec českoslovenští hráči porazili stejným výsledkem, čímţ 

si zajistili druhé místo ve skupině, a tím pádem účast v bojích o medaile. „Prohra byla 

by zmařila úplně naše naděje v této veliké soutěţi. Tato skutečnost donutila naše 

muţstvo, jako ostatně stejně i Švýcary, k nejvýš opatrné hře. … Naše muţstvo zvítězilo 

správnou taktikou. Švýcaři naopak pochybili tím, ţe si dali vnutiti náš opatrnický 

systém, neboť jejich největší zbraní je při technicky vyspělém útoku právě ona dravost  

a prŧbojnost, na kterou zapomněli a která jim mohla případně pomoci k úspěchu,“
65

 

hodnotila Národní politika. 

Poté uţ domácí tým čekal favorit boj o zlato – celek Spojených státŧ 

amerických. Kouč Jiří Reisenzahn ale postavil do duelu, který Američané vyhráli 6:0, 

slabší sestavu, coţ se nesetkalo s nadšením ani na stadionu, ani v Českém slově: „Úplně 

vyprodaný rámec Zimního stadionu tvořil slavnostní rámec sensačního utkání Amerika 

– Československo. Bohuţel, ţe slavnostní rámec i nálada byly ihned při zahájení 

pobouřeny a zkaleny rozhlasovým prohlášením kapitána našeho národního teamu inţ. 

Reisenzahna, který oznámil divákŧm, ţe z taktických dŧvodŧ se rozhodl nepostaviti 

k boji s Američany první útok. Toto prohlášení bylo provázeno nejprve projevy 

pochopitelné nevole, avšak pak se hlediště uklidnilo, takţe příchod druhého útoku byl 

dokonce přijat s demonstrativními ovacemi.“
66

 

Národní politika toto rozhodnutí komentovala výrazně smířlivěji a souhlasila 

s ním. „Bylo to rozhodnutí náčelníka Čsl. ligy kanad. hockeye inţ. Reisenzahna, který 

zcela správně sestavil útok z mladých hráčŧ… Nechtěl riskovat zranění hráčŧ. 

Mistrovství světa je mimo náš dosah, ale mistrovství Evropy mŧţeme získat. Proto 

nutno krok inţ. Reisenzahna pochválit, ač zároveň nutno vytknouti nešetrnost vŧči 

divákŧm. Bylo jistě záhodno včas denním listŧm tuto změnu sdělit,“
67

 podotkl autor. 
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Odhady novinářŧ, ţe pro evropské účastníky budou ve hře pouze bronzové 

medaile, protoţe o zlato si to rozdají Kanada a USA, se vyplnily. Československo totiţ 

podlehlo Kanadě 0:4 a Rakousko Američanŧm také 0:4, takţe je ve vzájemném zápase 

čekal boj o třetí místo, zatímco zámořské celky střetnutí o titul mistra světa. Výrazně 

kritičtější bylo opět v hodnocení výkonu domácích hráčŧ České slovo, které zklamal 

zejména první útok. 

„I kdyţ snad takový Maleček zŧstane Malečkem, přece jen v zápase proti 

Kanaďanŧm uplatnili se náhradní hráči stejně dobře, neboť nedostatky techniky  

a bruslení dovedli vyrovnat neobyčejnou chutí a zápalem pro boj, tedy vlastnostmi, 

které bohuţel primadony ztrácejí. Onen pokřik tribun po střídání 'náhradní útok 

neměnit' byl příliš výmluvný. Bude-li náš team proti Rakousku chtíti docíliti vítězství, 

musí svŧj výkon o sto procent zlepšit proti výkonu, jaký podal proti Kanaďanŧm.“
68

 

Duel o třetí místo nakonec po velkém dramatu, kdy o výhře 2:0 rozhodl aţ ve 

druhém prodlouţení dvěma góly Josef Maleček, skončil československou radostí. 

Domácí hráči získali na prvním domácím světovém šampionátu bronzové medaile spolu 

s titulem mistra Evropy a Praha zájasala nad naším vítězstvím v hockeyi, jak psalo na 

titulní stránce České slovo. To v závěrečném článku věnujícím se turnaji vyhlásilo nejen 

„nejlepšího hráče“, ale také „jeho opak“, „miláčka obecenstva“ či „nejblbější goal“.
69

 

 Celkově sledovaná média nebyla v prŧběhu tohoto šampionátu přehnaně 

kritická, s pouhými několika výjimkami vţdy chválila, a to jak domácí tým, tak 

zahraniční celky. K hráčŧm, rozhodčím a dalším účastníkŧm chovala respekt a úctu. 

Jako hlavní funkci společně s informováním o prŧběhu mistrovství si vzala za cíl také 

poučit čtenáře o nutnosti dělat dobré jméno své zemi v očích zahraničních hostŧ, ukázat 

smysl pro fair play a zaujetí pro spravedlivé sportovní zápolení.  

Na rozdíl například od roku 1947 nikoliv pomocí propagandy komunistického 

reţimu a kritiky západně orientovaných účastnických zemí, ale pomocí apelu na národní 

hrdost. To závěrem přesně ilustruje následující citace z Českého slova, která souzní 

s meziválečným nadšením a dŧvěrou v zářnou budoucnost země. 

 „Naše obecenstvo zasluhuje plného uznání za neočekávaný veliký zájem, který 

po celou dobu o tuto soutěţ projevovalo, jsouc ţurnalistikou získáno pro tuto velkou 

sportovní událost. Jeho chování zapadalo krásně do celkového slavnostního rámce  
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a vzbudilo uznání representantŧ všech národŧ, kteří byli zde vítanými hosty, i cizích 

novinářŧ. (…) Musíme míti stále na mysli, ţe váţili k nám sportovci cestu mnoha tisíc 

kilometrŧ jako např. hosté zaoceánští, ţe je povinností nás všech učiniti jim zde pobyt 

co nejpříjemnější. Mnohý z nich jiţ nikdy nenavštíví Prahu, musíme se proto snaţiti, 

aby na naše krásné město, na naši rodnou zemi a vše, co zde proţil, měl trvalou krásnou 

vzpomínku, a to je pro nás cennější neţ vše ostatní, i případné vítězství. Sportovci 

dokazují, ţe sport sbliţuje a sbratřuje, nuţe, nechť i tato událost, která se po řadu 

nezapomenutelných dnŧ před námi rozvíjela, je novým přesvědčivým dokladem 

sportovního pacifismu.“
70

 

 

4.2 Mistrovství světa 1938 

 „V duelu o bronzové medaile přichází jeden z prvních velkých okamţikŧ 

československého hokeje. Vítězství 3:0 nad Německem je hozenou rukavicí Hitlerovým 

prohlášením o nadřazenosti germánské rasy a hokejisté poprvé stoupají na pomyslný 

Olymp národních hrdinŧ. Snad celý národ ten den seděl u rádiových přijímačŧ a tiše 

záviděl šťastlivcŧm, kteří mohli být přímo na Štvanici.“
71

 

 Světový šampionát v roce 1938 se konal od 11. do 20. února na Zimním stadionu 

Štvanice a šlo o 12. mistrovství světa a 23. mistrovství Evropy v historii. 

Československý tým zopakoval na turnaji bronzovou příčku, kterou získal i o pět let 

dříve na prvním praţském šampionátu. Do Prahy vyslalo svŧj tým celkem čtrnáct 

účastnických zemí a o hracím systému se tradičně rozhodovalo aţ těsně před turnajem. 

Týmy byly nakonec nalosovány do tří základních skupin – dvou pětičlenných a jedné 

čtyřčlenné. Právě ve skupině C bylo Československo společně s Kanadou, Švédskem  

a Rakouskem. Domácí hráči skončili po výhře nad Rakouskem (1:0), bezbrankové 

remíze se Švédy (0:0) a prohře s Kanadou (0:3) na druhém místě. 

 Do tří tříčlenných semifinálových skupin postoupilo devět nejlepších týmŧ, 

Československo ve skupině A narazilo na Švýcarsko a Spojené státy americké. A vŧbec 

poprvé v historii dokázalo zámořský celek porazit (2:0), po výhře nad Švýcarskem 

(3:2p) poté postoupilo mezi nejlepší čtyři. V souboji o finále se domácí hráči střetli 

s Velkou Británií, jejíţ tým tvořili zejména naturalizovaní Kanaďané, a prohráli (0:1), 
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nicméně medaili nakonec získali. Zatímco ve finále Kanada porazila Brity, v souboji  

o bronz Československo uspělo proti Německu (3:0).
72

 

 Sledovanými médii pro tento šampionát jsou deníky Rudé právo, Národní 

politika a České slovo. Ty pojaly informování před startem samotného turnaje rozdílně. 

Nejpodrobněji se sportovní stránce věci věnovala Národní politika. Ta například  

od 23. ledna do 11. února postupně otiskla rozhovory se všemi čtrnácti 

československými reprezentanty. Rozhovory se nedrţely jednotného schématu. Někdy 

zcela chyběly přímé citace hráče, a článek byl tedy psán celý ve třetí osobě, jindy měl 

klasické schéma otázka – odpověď a někdy byl spíše jakýmsi monologem samotného 

hráče, do kterého redaktor zasahoval jen minimálně. 

 Tyto rozhovory byly na tehdejší dobu neobvyklé a kromě popisu hokejové 

kariéry jednotlivých hráčŧ a jejich názorŧ na šampionát přinášely i velice zajímavé 

svědectví o tom, jak reprezentanti museli skloubit své civilní zaměstnání a hokej. A také 

daly nahlédnout do tajŧ tehdejšího novinářského řemesla. „Proto jsme uvítali příleţitost, 

kdyţ jsme zastihli Pergla, čekajícího na tramvaj na Újezdě. I vŧz elektrické dráhy mŧţe 

být vhodným místem k interviewu a pan učitel má nyní pololetní prázdniny a je tedy 

v dobré náladě,“
73

 uvozoval autor například rozhovor s útočníkem Františkem Perglem, 

který v civilním ţivotě pŧsobil jako učitel. 

 Rozhovor s dr. Jaroslavem Pušbauerem zase vznikal v jeho zubařské ordinaci. 

„Není hned tak zaměstnaného člověka, jako je dr. Pušbauer. A tak nám nezbývalo nic 

jiného, neţ milého 'Davida' přepadnout hezky v jeho ordinaci. Moţná, ţe o takového 

'pacienta' nestál, ale nedal to na sobě nijak znát. Ovšem i pro sportovního ţurnalistu 

znamenala ordinace zubního lékaře neobvyklé prostředí k interviewu. Přesto bylo nám 

tam jistě příjemněji, neţ některému pacientovi, který sem přišel k ošetření,“
74

 popisoval 

autor z redakce Národní politiky okolnosti vzniku rozhovoru s obráncem, pro kterého 

bylo toto mistrovství uţ dvanáctým hokejovým šampionátem v kariéře. 

 Na rozdíl například od roku 1947 nevzbudila nominace domácího týmu ţádnou 

vlnu nevole ani rozsáhlé polemiky, jinak neţ pochvalně se vyjádřilo pouze České slovo. 

„Ve čtvrtek večer nastala dlouho očekávaná, ale letos velmi lehce probíhající radostná 

událost: zrození hockeyových representantŧ. Nepamatujeme rok, kdy by byly přípravy  
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a výběr národního muţstva posuzovány tak taktně celým naším tiskem. Ne ţe by snad 

nebylo nač upozornit nebo vytknout. Ale s uspokojením lze kvitovat, ţe tisk, jsa si 

vědom významu championátŧ pro celou naši sportovní prestiţ, nechtěl ničím 

rozechvívat ruce chirurgŧ, určené pro tak jemnou práci,“
75

 psalo v článku oznamujícím 

nominaci týmu, který nazvalo Czechoslovakia All Stars. V dalších řádcích se ale stejně 

neubránilo polemikám o tom, kteří hráči mohli být vybráni místo některých 

nominovaných. 

 Rudé právo, které v celkovém součtu článkŧ věnovalo mistrovství zdaleka 

nejméně prostoru ze všech tří sledovaných deníkŧ, se více neţ představování 

československých reprezentantŧ, jeţ odbylo jedním odstavcem s výpisem 

nominovaných, věnovalo organizačním stránkám šampionátu, jako byly ceny vstupenek 

na zápasy: „Ceny míst na mistrovství světa nebudou příliš přístupné, zejména na večerní 

zápasy, kdy lidové vrstvy mají jedině moţnost návštěvy.“
76

 

 Jako největší adepti na mistrovský titul byli před startem turnaje vyzdvihováni 

Kanaďané, které ale reprezentoval podle médií slabší tým Sudbury Wolves, Angličané  

a Američané. „Naši diváci se mají nač těšiti, neboť boje 'oficielních' kandidátŧ 

světového titulu mezi sebou a proti 'tajným tipŧm' (Československo, Švýcarsko, 

Německo) slibují nejlepší boje, jaké si v hockeyi moţno přát,“
77

 lákalo České slovo. 

 Zatímco kanadští Sudbury Wolves vzbudili svým chováním při přípravných 

duelech před šampionátem spíše nevoli, Američany Národní politika naopak 

vychvalovala: „Zaslouţí si, aby je měl člověk rád. Jsou to skuteční dobří sportovci,  

a všude, kde dosud hráli, získali si proto zaslouţené sympatie obecenstva. Věřím proto, 

ţe i Praha je přijme stejně srdečně.“
78

 

 Nejfrekventovanějším tématem, které prostupovalo celý sledovaný měsíc před 

startem turnaje, byl finální počet účastníkŧ. Ten měl podle prvních předpokladŧ 

dosáhnout na do té doby rekordní počet šestnácti týmŧ. „Při počtu 16 národŧ budou 

rozděleny do 4 skupin, v nichţ jako vedoucí budou přiděleni mistr světa a tři nejlepší 

z Evropy podle umístění na loňském mistrovství. Tedy Kanada, Anglie, Švýcarsko  

a Německo. K nim budou přilosováni nebo rozděleni ostatní, ovšem tak, aby do finále 
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mohli postoupiti nejsilnější. Není moţné, aby v jedné skupině hrála třeba Kanada, 

Československo a Švédsko a v druhé Anglie, Norsko, Holandsko, poněvadţ pak by se 

dostalo dopředu jistě muţstvo slabší na úkor vyspělejšího,“
79

 popisovalo systém turnaje 

České slovo. 

Nakonec ale do Prahy dorazilo pouze čtrnáct týmŧ, coţ zapříčinilo systém tří 

skupin (dvě po pěti a jedna po čtyřech účastnících), do kterých se těsně před startem 

turnaje nalosovaly týmy. A los dopadl právě tak, jak České slovo povaţovalo za 

nemoţné. Československo mělo ve čtyřčlenné skupině za soupeře Kanadu, Švédsko a 

Rakousko, coţ vzbudilo obrovskou nevoli. „S kaţdým z těchto týmŧ se dá kdykoliv 

prohrát. Stačilo by trochu smŧly a turnaj by pro nás mohl skončit dříve, neţ by se vŧbec 

pořádně rozjel! Aby té nepřízně osudu nebylo málo, mají postoupit z ostatních skupin tři 

týmy, ale tady jen dva! Kdyţ je zveřejněn tragický los, nastane všeobecné obrovské 

rozhořčení – a také strach z příštích dnŧ. Atmosféru vydatně přiţivují novináři,“
80

 vrací 

se k nešťastnému losu historik Miroslav Jenšík. 

A skutečně, v médiích bylo rozlosování bráno jako to nejhorší moţné. „Byl to 

napínavý okamţik, kdyţ uţ ve skupině C byla Kanada, Československo a Rakousko. 

Kaţdý říkal: 'To by byla teď legrace, kdyby tam přišlo Švédsko.' Legrace se stala. 

Jediná přítomná ţurnalistka, pŧvabná Turkyně madame Leyla Turgut, nám je 

vylosovala. Naše vylosování je nejnepříznivější z rŧzných moţností. Je to skupina 

velice nepříjemná. Dvě tělesně nejtvrdší muţstva Kanada a Švédsko nám budou 

ztrpčovat začátek championátŧ. A Rakousko se také nepřihlásilo proto, aby bylo 

poslední. Budou to boje na ţivot a na smrt,“
81

 očekávalo České slovo. 

Šampionát byl zahájen v pátek 11. února a jiţ po úvodním dni se organizátorŧm 

dostalo velké pochvaly od Paula Loicqua, předsedy Mezinárodní ligy ledního hockeye. 

„Znám pohostinství Čechoslovákŧ. Znám i jejich organizační schopnosti. Odjíţděl jsem 

tedy do Prahy připraven jen na nejlepší. Dnes však po několika dnech pobytu mohu 

však směle prohlásit – a myslím, ţe mluvím ze srdce všech zahraničních hostŧ –  

ţe všechno očekávání dobrého bylo ještě daleko předstiţeno. (…) Aţ se vrátíme domŧ, 

rádi budeme o Československu vyprávět a budeme-li je od nynějška dávat za vzor, 

nebude to jen obyčejnou frází, nýbrţ upřímným projevem obdivu k jeho představitelŧm 
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veřejného i sportovního ţivota,“
82

 pochvaloval si Loicq po oficiální návštěvě na praţské 

radnici. 

Národní politika pokračovala i během mistrovství s články, které přibliţovaly 

kromě těch sportovních i lidské příběhy. Po rozhovorech se všemi hokejisty se ve 

třídílném seriálu článkŧ s názvem Muži v zákulisí zaměřila na ty, o kterých běţný 

člověk nevěděl, ale měli během šampionátu velice dŧleţité role. Například na předsedu 

finanční komise mistrovství, člověka zodpovědného za ubytování a péči o všechny týmy 

či předsedu propagační komise. „Co znamená a co dovede propaganda, to celý svět dnes 

dobře ví. Při mistrovství světa se o ni starala a stará propagační komise, vedená 

obětavým a nezištným řed. Kudernou. Snaţila se skutečně ze všech sil, aby dobře 

splnila své poslání. A skutečně se jí to také podařilo. Všechny ty broţurky, plakáty, 

transparenty, diapositivy a ostatní propagační materiál – to jsou hmatavé, ale ne všechny 

výsledky té komise.“
83

 

Československý tým vstoupil do turnaje druhý den po slavnostním zahájení  

a porazil Rakousko těsně 1:0 gólem Kučery z poslední minuty třetí třetiny. A deníky 

nehodnotily výkon domácího týmu nikterak nadšeně. „Naše muţstvo dělalo dnes dojem 

rozrušeného člověka, který se prohýbá pod tíţí odpovědnosti. Rozháraná obrana 

připravila Modrému chvíle, kdy jsme trnuli. Srovnáme-li vzhledem k zítřku s dojmem, 

který odpoledne zanechal náš velký severský soupeř, musíme přiznat Švédŧm plus,“
84

 

uvedlo na svých stránkách České slovo. 

Se Švédy Československo remizovalo 0:0 i po třech desetiminutových 

prodlouţeních, podle novinářŧ ale jiţ podalo o poznání lepší výkon neţ v úvodním 

zápase. „Teprve druhý den v boji se Švédskem ukázalo čsl. muţstvo, co opravdu 

dovede. Ten zápas vŧbec byl nejkrásnější, nejbojovnější a nejpoutavější ze všech, které 

dosud byly na letošním championátu hrány. (…) I Švédové sami měli tajné naděje na 

vítězství. Ale nástup Československa byl tak mocný, ţe vnutil soupeři respekt  

a opatrnost, která jej zahnala do obrany. Tak potom vypadal celý zápas,“
85

 popisovalo 

Rudé právo.  

A neopomnělo znovu zpochybnit systém turnaje: „Nedělní nerozhodný výsledek 

Československa se Švédskem ukazuje, jak nevýhodné je vylosování třetí skupiny,  
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kde se sešli čtyři favorité celého mistrovství. Je téměř jisto, ţe dva z nich jsou odsouzeni 

k vypadnutí jiţ v prvním kole, zatím co slabší soupeři z prvních dvou skupin mají jiţ 

zajištěn postup.“
86

  

Hned následující den ale bylo vše jinak, na zasedání LIGH se totiţ těsným 

poměrem hlasŧ osm ku sedmi rozhodlo, ţe do semifinálových skupin postoupí tři první 

muţstva ze všech tří skupin, takţe Československo mělo postup jistý ještě před zápasem 

s Kanadou. V tom sice prohrálo 0:3, ale vzhledem k nerozhodnému výsledku zápasu 

mezi Švédskem a Rakouskem (1:1) skončilo přesto v základní skupině na druhém místě. 

Do finále postupovali vítězové tří tříčlenných skupin a jeden druhý tým v pořadí. 

Československu přiřkl los do skupiny Spojené státy americké a Švýcarsko, tedy další 

těţké soupeře. Přišlo ale něco, co čekal málokdo, domácí hráči totiţ poprvé v historii 

Američany porazili! Do té doby jim vţdy podlehli a dokonce se jim ani nepodařilo dát 

jediný gól. Po výhře 2:0 tak deníky nešetřily chválou a výsledek označily jako největší 

senzaci šampionátu. 

„Losováním pronásledované naše muţstvo dosáhlo dnes opravdového triumfu  

a zároveň ujalo se evropského primátu v poráţení zámořských hokejistŧ. Dnešní zápas 

je etapovým mezníkem v historii kontinentálního hockeye. Byl to večer, při kterém  

si naplněný stadion přišel na své potěšení. Ze slavnostní nálady se nevyšlo,“
87

 pělo ódy 

České slovo. 

Po dramatickém duelu se Švýcarskem, které českoslovenští reprezentanti 

porazili za osobní účasti prezidenta Edvarda Beneše 3:2 v prodlouţení, postoupili do 

finále. Tam je čekala Anglie, Kanada se utkala s Německem. Vítěze obou zápasŧ čekal 

souboj o zlato, poraţené zápas o bronzové medaile. V prvním duelu se radovala 

Kanada, ve druhém po hubené výhře 1:0 gólem ve třetí třetině Anglie. 

„Včera jsme promeškali velkou příleţitost. Naše muţstvo mělo titul mistra 

Evropy na dosah ruky a jen náhodná branka Anglie rozhodla o jejím vítězství. Byla to 

branka, kterou by jinak výborný Modrý sotvakdy jindy pustil. Při větší pozornosti  

a lepším stavění mohl jí zabránit. Prŧběhu hry by spíše odpovídal nerozhodný 

výsledek,“
88

 litovala Národní politika. 

V duelu o třetí místo Československo porazilo Němce jasně 3:0. „Naše hrozny 

byly letos dost nízko, ale nešťastně jsme uklouzli na slupce jednoho banánu proti 
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Anglii. Pak jsme Němcŧm trhali ovoce i s větvemi. Je pořadí správné? Komu jeho místo 

patří beze sporu, je Kanada. (…) O Anglii, která je mistrem Evropy, jsme myslili, ţe se 

bude rvát o svou velkou příleţitost. Ale oni, chudáci, si hrozně medili, ţe jsou druzí. 

Objímali se po naší poráţce, aţ to u takových blaseovaných velehercŧ jako Kelly, 

Dailley, Archer atd. překvapovalo. Kanadští hošíci jim upletli vousy, které se jim budou 

plést pod brusle. Třetí místo má aspoň vnitřní hodnotu. Toho, co jsme čekali jako 

normálně dosaţitelné optimum, jsme dosáhli: nejlepší Evropané z Evropy, čili nejlepší 

na kontinentě, čili morální mistři Evropy,“
89

 hodnotilo České slovo. 

Přes zisk bronzových medailí panovala po skončení šampionátu na stránkách 

deníkŧ spíše zasmušilá nálada, a to vzhledem k chybám v systému a pravidlech turnaje, 

která se ještě v prŧběhu mistrovství několikrát měnila. „Krásný výkon našeho muţstva 

je příčinou, proč se nechceme obšírněji obírati oněmi trapnými událostmi, které na 

počátku hrozily celou soutěţ sportovně znehodnotiti. Pokus o nějaké vysvětlení nebo 

omluvení oněch chyb byl by v první řadě špatnou sluţbou lednímu hockeyi a sportu 

vŧbec. Ostatně sám kongres mezinárodní hockeyové federace nakonec se upřímně 

doznal, ţe chyby se staly, i usnesl se, ţe příště se opakovat nemají,“
90

 shrnula Národní 

politika a citovala dále stíţnosti zahraničních médií na chyby v systému turnaje. 

Ten nejvíce zkritizovalo ještě v prŧběhu šampionátu Rudé právo, a to v článku 

Porážka hockeyové diplomacie 10:1, kde označilo celou věc za uráţející skandál. 

Postupně vypočetlo všechny chyby a nespravedlnosti počínaje základními skupinami  

a postupem pouze dvou muţstev z nejtěţší čtyřčlenné skupiny (coţ bylo ale později 

upraveno). Dále to, ţe Rakousku nebylo za nerozhodného stavu umoţněno hrát 

prodlouţení v utkání se Švédskem, coţ mělo za následek jeho vyřazení.  

V další fázi turnaje šlo o postup čtyř muţstev ze tří tříčlenných skupin. „Druhá 

třetina zápasu hockeyové diplomacie se sportem skončila katastrofálně. Do semifinale 

postoupilo devět muţstev, a bylo rozděleno do tří skupin. Vítězové skupin samozřejmě 

postupují do finale. Čtvrtý účastník finale měl si svou účast vybojovat mezi muţstvy, 

která se v semifinale umístí na druhém místě skupin. Dobrá. Ale tu někomu napadlo, 

aby z této moţnosti vyřadil druhé muţstvo třetí skupiny, protoţe prý tato skupina je jen 

evropskou záleţitostí, kdyţ je vedena Anglií,“
91

 vysvětloval autor. 
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Nečekané vítězství Československa ve skupině, kde Spojené státy americké 

skončily aţ na posledním místě, oproti plánu vyškrtlo z boje o finále druhé Švýcarsko 

jako další evropský celek. A nakonec rozhodčí podle Rudého práva dotlačili 

nespravedlivým rozhodováním k výhrám Anglii v souboji se Švédskem a favorizované 

Německo proti o senzaci bojujícímu Maďarsku.  

„Tak tedy došla hockeyová diplomacie na ledě aţ k otevřenému skandálu.  

A k tomu nelze mlčet, neboť z toho nemá Československo jako pořádající země, ba ani 

jeho muţstvo, ţádný uţitek, nýbrţ jen a jen ostudu,“
92

 zakončil autor svou rozsáhlou 

kritiku. 

Ta byla v mnoha ohledech oprávněná, jak dnes připomíná i hokejový historik 

Miroslav Jenšík na příkladu nespravedlivého postupu Němcŧ, kteří v Praze těsně před 

začátkem druhé světové války nepokrytě zdravili publikum hajlováním. „Všechny tři 

druhé týmy si ze svých skupin odnesly po dvou bodech – a dokonce stejné skóre 3:3! 

Proč tedy právě Němci? Prostě proto. I velká kniha statistik šampionátŧ, kterou vydala 

IIHF, pouze suše konstatuje, ţe 'top tým z kaţdé skupiny postoupil do vyřazovacího 

semifinále, čtvrtým se stal tým z druhého místa ve skupině C.' Nic víc. Co s tím také 

dnes dělat jiného?“
93

 ptá se Jenšík. 

Celkové pojetí šampionátu ve sledovaných médiích bylo neustálými změnami  

a kontroverzními kroky direktoriátu turnaje velmi ovlivněno a v Rudém právu dokonce 

vyjádření k těmto krokŧm rozsahem převaţovalo nad informováním o samotných 

zápasech. Ústřední deník komunistické strany byl zároveň v této věci zdaleka nejvíc 

kritický. 

Nejprogresivněji pojala tento šampionát bezpochyby Národní politika, která díky 

rozhovorŧm s hráči a informacím ze zákulisí přinesla čtenářŧm nejkomplexnější obraz 

domácího mistrovství. Oproti následujícímu domácímu šampionátu, který se odehrál o 

devět let později těsně po skončení druhé světové války, zatím do sportovní ţurnalistiky 

nezasahovaly politické vlivy, národní hrdost, tak patrná v článcích z roku 1933, uţ se 

však také vytratila. 
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4.3 Mistrovství světa 1947 

 „První poválečný šampionát se konal právě v Praze. Dŧvody byly nasnadě. 

Zbytek Evropy byl v troskách a ČSR byla v té době hokejově historicky nejúspěšnější 

evropskou zemí. Kanada toto mistrovství světa vypouštěla, a tak jsme byli největšími 

kandidáty na titul my se Švédy. Ti nás dokonce v přímém souboji porazili, ale pak se 

stal jeden z hokejových zázrakŧ. Rakousko, které nám podlehlo 13:5, porazilo 

v posledním utkání mistrovství Švédy 2:1 a republika slavila. Jako dŧkaz díkŧ vypukla 

spontánní celonárodní sbírka a do válkou zbídačeného Rakouska bylo spontánně 

vypraveno několik nákladních vlakŧ plných humanitární pomoci.“
94

 

Světový šampionát se konal od 15. do 23. února v Praze na Zimním stadionu 

Štvanice, byl v pořadí 14. mistrovstvím světa a 25. mistrovstvím Evropy a hrál se 

systémem kaţdý s kaţdým. Československý tým získal na prvním turnaji po skončení 

druhé světové války historicky první zlaté medaile, druzí skončili Švédové a třetí 

Rakušané. Nejlepším střelcem šampionátu se stal Vladimír Zábrodský, který si připsal 

29 branek, druhý v pořadí, Švýcar Lars Ljungman skóroval devatenáctkrát. 

Československo vyhrálo na osmičlenném turnaji hraném systémem kaţdý  

s kaţdým šest ze sedmi zápasŧ při celkovém skóre 85:10. Jedinou poráţku (1:2)  

si připsalo proti Švédsku. Všechny ostatní účastníky, tedy Rakousko (13:5), Švýcarsko 

(6:1), USA (6:1), Polsko (12:0), Rumunsko (23:1) a Belgii (24:0), porazilo. Vítězem se 

stalo díky překvapivému vítězství Rakušanŧ nad Švédy v poslední den šampionátu.
95

 

Analyzovanými médii jsou pro tento šampionát Mladá fronta, Rudé právo  

a Svobodné slovo. V období před zahájením turnaje se tyto deníky zabývaly především 

konečným sloţením účastníkŧ. V článcích informovaly o tom, které národní týmy  

do Prahy na první poválečné mistrovství dorazí a které naopak nepřijedou. Například 

v případě Maďarska Svobodné slovo o jeho účasti spekulovalo ještě tři dny před startem 

turnaje, nakonec se tento tým neúčastnil.   

Speciální pozornosti, která se nesla ve spíše negativním a protizápadním duchu, 

se dostalo zejména reprezentacím Kanady, Anglie a Spojených státŧ amerických. 

Zatímco Kanada a Anglie se turnaje neúčastnily, výběr USA ano. „Z příprav na 

mistrovství světa a Evropy v hockeyi je jisté, ţe hlavním magnetem pro získání startu 
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kanadského a amerického muţstva jsou peníze. Nejtvrdším 'oříškem' pro pořadatele jsou 

Kanaďané, kteří prý chtěli na cestovném celý milion Kčs. Na tomto poţadavku také 

jednání ztroskotalo,“
96

 psala Mladá fronta o neúčasti Kanady. 

V případě Spojených státŧ amerických se zase před startem mistrovství 

spekulovalo o tom, který tým se ho vlastně bude účastnit. Jeden americký výběr se před 

šampionátem účastnil zájezdu po Evropě, na šampionátu se ale nakonec představil 

výběr jiný, který vyslala AAU (American Athletic Union), jeţ byla členem Mezinárodní 

ligy ledního hokeje LIGH. Druhý americký výběr se tedy v Československu představil 

jen v rámci přátelských utkání před startem samotného turnaje. Uţ měsíc před ním ale 

v médiích vzbudil velkou pozornost tím, ţe řešil bezpečnost hráčŧ v návaznosti na 

varování anglických Brighton Tigers. Ti absolvovali zájezd po Československu v první 

polovině ledna. Titulek v Rudém právu hlásal: Američané se bojí u nás hrát, Mladá 

fronta oznamovala: Američané žádají své vyslanectví o ochranu při zápasech v Praze!  

Nejdále zašlo v kritice zprávy agentury United Press, která citovala stíţnosti 

hráče Tigers Billyho Daviese na praţské publikum, Svobodné slovo. Podle  

M. Boryslawskiho hrál anglický tým velmi tvrdě aţ brutálně. „Konečně nakonec si 

nemŧţeme odpustit faktickou poznámku, ţe většina hráčŧ Brighton Tigers nastupovala 

ke dvěma praţským zápasŧm ve stavu nikoliv střízlivém. To by mohl dokázat kdokoliv, 

kdo měl moţnost nahlédnout do jejich šatny těsně před utkáním. O této věci jsme 

pomlčeli s ohledem na naše hosty. Dnes ji však v apologii na zprávu UP zveřejňujeme, 

jsouce si plně vědomi jejího významu.“
97

 

Zatímco ostatní média se následně k této aféře jiţ nevrátila, Rudé právo otisklo 

ve dvou dalších článcích reakce samotného Daviese na zprávu United Press. „Ani já, ani 

ostatní účastníci zájezdu jsme neřekli slovo o tom, ţe by bylo s námi v Čechách špatně 

zacházeno. (…) Já sám bych se rád vrátil do Prahy, jako hráč i jako couch a věřím, ţe 

tento dopis vás přesvědčí, ţe mé přátelské a upřímné city k Vám a Vašemu lidu 

nedoznaly změny.“
98

 Následně Rudé právo informovalo o tom, ţe UP přineslo další 

vyjádření Daviese, které jiţ korespondovalo s jeho dopisy, a také reakci vedoucího 

amerického muţstva Herba Ralbyho, který označil údajnou ţádost o ochranu muţstva 

před Praţany za výmysl. 
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Druhým frekventovaným tématem před startem šampionátu byla nominace 

československého týmu, kterou tvořil kouč Mike Buckna, Kanaďan se slovenskými 

kořeny. Ve středu 12. února bylo vybráno patnáct reprezentantŧ a proti konečné 

nominaci se nejvíce ohradila Mladá fronta.  

„Výběr representantŧ je východiskem ze situace, do které se stavitelé teamu, 

Buckna a Kabeš, dostali v posledních dnech, kdy mocenské klubovní zájmy i zájmy 

jednotlivcŧ vyvinuly tlak proti jejich dobrému svědomí. Nechceme říci, ţe muţstvo je 

špatně sestaveno a odlišnost názorŧ na sestavu je pochopitelná, ale pokládáme za věc 

dobrého novinářského svědomí říci, ţe pět obráncŧ je zbytečným přepychem a vyřazení 

Matouše chybou. (…) A vyřazení O. Zábrodského setká se rovněţ s malým pochopením 

u těch, kdoţ oceňují útočné schopnosti tohoto mladého obránce.“
99

  

Právě vyřazení mladšího bratra Vladimíra Zábrodského stálo podle hokejového 

historika Miroslava Jenšíka za počátkem dlouhodobých sporŧ mezi Bucknou a lídrem 

týmu. Ty nakonec přispěly k tomu, ţe se Buckna v roce 1948 rozhodl k muţstvu na 

podzim jiţ nevracet.
100

 

Zatímco Svobodné slovo těsně před zahájením šampionátu připomnělo 

dosavadní historii československého hokeje a srdečně vítalo všechny milé zahraniční 

hosty, Mladá fronta nechala kromě stručného připomenutí dřívějších úspěchŧ dokonce 

ministry vlády ČSR a další politiky tipovat výsledky turnaje. Někteří vyjadřovali týmu 

podporu a přáli jim zlaté medaile, další dávali najevo, ţe na takové věci jako sport 

nemají čas. Jako například ministerský předseda Gottwald: „Já ani nevím, čas na to 

nemám, mám tolik jiných starostí a na ZS se také asi nedostanu.“ Náměstek předsedy 

vlády Dr. Zenkl řekl: „Já jsem stále v jednom kole – nevím – ani se na ZS nedostanu.“ 

Ministr ochrany práce Dr. Nejedlý se vyjádřil takto: „Netipuji nic, ale potřebuji 

pracovní síly!“
101

 

Československo vstoupilo do turnaje vysokou výhrou nad Rumunskem, které  

i díky osmi brankám Zábrodského porazilo 23:1, a například Mladá fronta tento úspěch 

budovatelsky popsala jako „výkon hodný dvouletky“. Sledované deníky ale nešetřily 

ani kritikou, a to například po vítězství 13:5 nad Rakouskem, které Svobodné slovo 

zhodnotilo jako „vítězství, které nenadchlo“. 
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„Přece jen si nejsme jiţ tak jisti našimi hockeyisty před řadou těţších  

a namáhavějších soubojŧ… Naše muţstvo tentokrát neuspokojilo. Nebylo to však jen 

vinou slabší hry jednotlivcŧ, avšak také chyba v taktice a střídání. Nechápeme, proč byl 

(aţ na malé výjimky) stavěn náš slabý druhý útok proti ostřílené první útočné řadě 

Rakušanŧ, která z počátku procházela, jak chtěla. Největší vinu na pěti obdrţených 

brankách mají takřka všichni obránci (kromě dr. Slámy). Těţko říct, kdo z nich byl 

horším.“
102

 V dalších zápasech domácí tým porazil Polsko 12:0, Švýcarsko 6:1 a Belgii 

dokonce 24:0, přičemţ hned dvanáct branek v tomto zápase vstřelil Vladimír 

Zábrodský.  

Nejvíce politicky angaţovaný článek v prŧběhu mistrovství vydala 22. února 

Mladá fronta pod názvem Pomlouvat Československo je hloupé! V něm se k poměrŧm 

v zemi vyjádřili jak zahraniční hokejisté a členové realizačních týmŧ, tak zahraniční 

novináři. Všichni bez výjimky poměry v Československu vychvalovali. „Well, byl jsem 

od konce války v mnoha zemích, ale nikde jsem nenalezl tak konsolidovaných poměrŧ 

jako u vás. Dovedli jste zapnout skutečně všechny své síly, abyste odstranili i nejmenší 

dŧsledky války. Velmi mě překvapila vaše pokrokovost a pracovní tempo je schopno  

i nejvyšší soutěţe,“ citovali autoři článku Američana W. Browna. Mezi respondenty byl 

například i vedoucí Rumunŧ, který prohlásil: „Hospodářsky jste na tom skvěle. Ţelezná 

opona? Něco takového u vás neexistuje. Svoboda tisku a volnost vašeho obyvatelstva je 

naprosto zřetelná a nikdo nemŧţe o tom pochybovat!“
103

 

Podle očekávání si na Štvanici vedly nejlépe týmy Československa a Švédska, 

které do té doby neprohrály ani jeden zápas, jejich vzájemný souboj hraný předposlední 

den mistrovství tak měl být i přímým soubojem o titul mistra světa. Svobodné slovo 

tento duel nazvalo „soubojem o prvenství bez okras“, Mladá fronta „rozhodujícím 

dnem“ a Rudé právo Švédy označilo jako „naši poslední překáţku“.  

Československo ale 22. února Švédŧm před zraky prezidenta Edvarda Beneše, 

ministerského předsedy Klementa Gottwalda a 13 tisíc divákŧ na zimním stadionu 

podlehlo, jediným gólem Zábrodský ve třetí třetině pouze sniţoval na konečných 1:2. 

Všechna média tak následující den označila Švédy jako nové mistry světa, ačkoliv ještě 

zbýval jeden hrací den do konce šampionátu.  
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„Prohráli jsme! Všechny naše naděje, všechny tipy a všechnu tu dŧvěru, kterou 

jsme vkládali v naše representanty, nám dva touše, vstřelené Švédy do branky Modrého 

změnily ve zklamání, které je tím trpčí, ţe přišlo právě ve chvíli, kdyţ jsme se jiţ viděli 

býti mistry světa. (…) Přesto, ţe čs. národní muţstvo stojí ještě před utkáním s USA, 

sobotní prohrou zpečetilo svŧj osud. Jen jedna moţnost zbývá! Prohra nebo remisa 

Švédŧ s Rakouskem, která je – při současném výkonu švédského muţstva – 

vyloučena,“
104

 utnulo Rudé právo v nedělním vydání jasně všechny naděje na zlaté 

medaile. 

O prŧběhu utkání mezi Švédskem a Rakouskem neměl pŧvodně Československý 

rozhlas vŧbec informovat, ale díky rodícímu se překvapivému výsledku, který nakonec 

Československu zajistil zlaté medaile, nakonec vše dopadlo jinak. Tato slova volil 

Miloslav Jenšík: „Uplynou dvě třetiny – a Rakušané stále vedou 1:0! Poplach! Laufer, 

kterého kolegové neopomněli pravidelně informovat, uţ v tramvaji ke Štvanici div 

nesčítá ujeté metry. V kině Evropa se přetrhne film. První řady na to jako obvykle 

reagují hvízdáním, ale to hned přeruší bouřlivý aplaus, kdyţ se na plátně promítne 

neumělý nápis, narychlo pořízený na začazené sklíčko: zvěstuje divákŧm filmu 

Ztracená ţena, ţe na hokejovém ostrově ještě nic ztraceno není. V kavárně Vltava 

přestane populární orchestr Joţky Maliny na chvilku hrát, aby mohl být ohlášen 

fantastický výsledek: vzápětí se div nezřítí dŧm. A v Národním divadle v posledním 

jednání Lazebníka sevillského Hanuš Thein na chvilku vystoupí z role doktora Bartola  

a přikáţe sluhovi: 'Běţ honem k donu Basiliovi a pověz mu, ţe to Rakušané vyhráli nad 

Švédy.' Bouřlivý úspěch si ovšem ţádá přídavek a Mistr Thein pokračuje: 'Řekni mu, ţe 

vyhráli dva – jedna!'“
105

 

 Rakousko tedy Švédy senzačně porazilo 2:1 a Československo se po výhře 6:1 

nad Spojenými státy americkými stalo poprvé v historii mistry světa. Došlo tak ke 

kuriózní situaci, kdy deníky, které v neděli informovaly o zlatu pro Švédy, vyšly 

v úterý
106

 s titulky „Československo mistrem světa“. 

„Jsme mistry světa a Evropy v ledním hockeyi! A ţe jimi jsme zaslouţeně, 

nebude jistě nikdo pochybovat, přestoţe jsme klopýtli těsně před cílem. A právě toho 

klopýtnutí nám musí býti výstrahou, ţe jedině jednolitou, svornou silou a pevnou vŧlí, 

prodchnutí ideálem, za který bojujeme, mŧţeme vítězit. (…) Radujme se, ale při té 
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radosti nezapomínejme, ţe naše jméno letí jiţ celým světem, a to ţe zavazuje! Zavazuje 

k další práci, neúnavné práci v našem sportu a tělovýchově, ke cti a slávě 

československého mládí – pilíře národa,“
107

 nabádalo Rudé právo. 

 To zároveň jiţ v úterním vydání oznamujícím triumf na titulní stránce 

upřednostnilo před oznámením triumfu, kterému věnovalo pouze krátký odstavec, 

rozsáhlejší článek o tom, ţe milionové zisky ze šampionátu pŧjdou do kapsy majitele 

zimního stadionu inţenýra Keclíka, který byl pořadatelem celého mistrovství. Jeho zisk 

Rudé právo vypočítalo na cca 8 milionŧ korun, a to kvŧli smlouvě, kterou s ním v roce 

1938 uzavřelo vedení praţské obce. 

„Mistrovství světa nám ukázalo, ţe není jiného řešení, neţ rozvázat okamţitě 

smlouvu a převést zimní stadion do správy obce. Ústřední národní výbor se bude musit 

co nejdříve zabývat touto otázkou. Na sportu, na tělesné výchově naší mládeţe nesmí 

přece soukromník vydělávat miliony, zatímco obec by mu ještě na tyto výdělky 

přispívala,“
108

 vyjadřoval v Rudém právu neuvedený autor své pohoršení nad situací. 

 Mladá fronta v rámci shrnutí praţského šampionátu vyhlásila nejoblíbenějším 

muţstvem turnaje samozřejmě Rakušany, kteří se dočkali od nadšených domácích 

fanouškŧ před návratem do vlasti mnoha dárkŧ. „Rakušané byli ve svém hotelu 

obléháni sportovními fanoušky. Praţané dovedli ocenit jejich vítězství nad Švédy a byli 

jsme svědky velkého zástupu lidí, pod paţí balíčky, balíky, květiny, konservy, věnce 

vuřtŧ, všichni neseni jedinou touhou: udělat Rakušanŧm radost,“
109

 popisovala Mladá 

fronta. 

Jiţ pouhý týden po skončení mistrovství ale Svobodné slovo projevy vděčnosti 

Rakousku silně zkritizovalo v článku s titulkem „Vystřízlivění“. „V prvním návalu 

radosti padla slova přehnaná, slyšeli jsme nesmyslné nadsázky a přiznejme, ţe jsme byli 

svědky pošetilých skutkŧ, za něţ by se dnes – pouhý týden po události – mnohý 'autor' 

zastyděl. Jako přirozený prŧvodní zjev přišla i vlna převeliké vděčnosti, jeţ nejvíce 

prospěla nedělním přemoţitelŧm Švédŧ, pasovaných uţ napřed za mistry. Avšak 

nadšení záhy vyprchá a horečka sportovní 'posedlosti' brzo opadne, neboť dav se 

uklidní, jednotlivec vystřízliví. A tak dnes – pouhý týden po události  

– se zadostiučiněním konstatujeme, ţe jsme dostali pěknou kupku dopisŧ, v nichţ nám 
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čtenáři kategoricky vyslovují svŧj nesouhlas s přeceněním významu sensačního 

rakouského vítězství, a zajisté správně poukazují na nadměrnou starost o vídeňskou 

výpravu, která si odváţela z Prahy takový dŧkaz vděku, ţe by se za něj nemusel stydět 

ani Přemysl Otakar II, nejbohatší král českého středověku,“
110

 poukázal autor. 

Po skončení mistrovství se jiţ deníky k šampionátu celkově příliš nevracely, 

výjimkou byl kritický článek Mladé fronty připomínající prohru se Švédy, v jehoţ 

titulku si autor kladl otázku, zda „splníme závazek k dobytému titulu mistra světa“. 

„Přesný plán, sladěný vhodně s podniky klubŧ, jichţ hráči přicházejí v úvahu pro 

národní representaci, plán, který by měl být rozvrţen na celou sezónu, mít na zřeteli jen 

a jen schopnosti hráčŧ a být oproštěn vší klubové a zájmové politiky, to by byl příkaz 

zdárné budoucnosti našeho hockeye. Jeden z hlavních poznatkŧ právě dokončené těţké 

zkoušky. A závazek k titulu mistra světa. Měl by být. Bude? Spíš ne,“
111

 uzavřel autor.  

Celkově byla zkoumaná média buď velice kritická, nebo vcelku spokojená, 

přičemţ se tento trend informování v prŧběhu mistrovství několikrát měnil.  

Ve sledovaných denících nechyběly reportáţe ze všech utkání šampionátu, přímé reakce 

hráčŧ a členŧ realizačních týmŧ se ale vyskytovaly pouze minimálně. V souvislosti se 

šampionátem vyšel poměrně velký počet článkŧ věnujících se buď zcela, nebo alespoň 

částečně politické agendě související s hokejovým mistrovstvím.  

Tyto články bez výjimky hájily stát a nepřipouštěly jakoukoliv kritiku kromě té, 

která byla mířena k samotným hokejistŧm, koučŧm a jejich výkonŧm. Z úst 

zahraničních hráčŧ a dalších osob mohla zaznít pouze chvála, kritika čehokoliv 

týkajícího se organizace mistrovství a Československa jako státu byla vyloučena. 

Vítězství domácích hokejistŧ a samotné uspořádání úspěšného šampionátu bylo zároveň 

podáváno jako vítězství Československa v tom, jak se které země dokázaly po válce 

vrátit k normálnímu mírovému uspořádání. 

 

4.4 Mistrovství světa 1959 

 „Poprvé bylo mistrovství přenášeno televizí, a tak bylo postaráno nejen o diváky 

na stadionech, ale i o fanoušky z celé republiky. Téměř všechny zápasy byly vyprodané 

a pořadatelé napočítali před 440 000 divákŧ. Nakonec jsme po velkém boji skončili třetí 
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se stejným počtem bodŧ jako čtvrtí Američané. Náš brankový poměr byl lepší o pouhé 

čtyři desetiny.“
112

 

 Čtvrtý domácí šampionát byl 26. mistrovstvím světa a 37. mistrovstvím Evropy 

v pořadí a hrál se od 5. do 15. března. Československo i napočtvrté získalo cenný kov, 

tentokrát bronz. Turnaj začínal boji ve třech čtyřčlenných skupinách, z nichţ vţdy dva 

nejlepší týmy postupovaly do šestičlenné finálové skupiny a zbylých šest týmŧ se utkalo 

ve skupině o konečné 7. aţ 12. místo. Československo bylo nalosováno do skupiny A 

společně s Kanadou, Švýcarskem a Polskem. Skupiny se hrály v Brně, Ostravě  

a Bratislavě. Do hlavní soutěţe nebyly vpuštěny Maďarsko, Rakousko a Rumunsko, 

které společně s československou juniorskou reprezentací hrály tzv. Evropské kritérium. 

Technicky se vítězem stali právě junioři, protoţe ale hráli mimo soutěţ namísto 

Jugoslávie, která účast na poslední chvíli odřekla, bylo vítězem Rumunsko. 

Jako první čekali domácí reprezentanty Švýcaři, které porazili 9:0, následně 

rozdrtili také Polsko, a to v poměru 13:1. Po prohře 2:7 s Kanaďany tak obsadili druhé 

místo ve skupině a postoupili mezi nejlepších šest celkŧ. Ve finálové skupině, jejíţ 

zápasy uţ se odehrávaly v Praze na Zimním stadionu Štvanice, porazili nejprve 

českoslovenští hráči Švédsko (4:1) a Finsko (8:2), poté podlehli Sovětskému svazu (3:4) 

a USA (2:4). Po závěrečné výhře nad uţ jistým mistrem z Kanady v poměru 5:3 slavilo 

Československo bronzové medaile, na druhém místě skončil Sovětský svaz.
113

 

Analyzovanými médii pro tento šampionát jsou deníky Rudé právo, Svobodné 

slovo, Mladá fronta a Československý sport a týdeník Stadion. Ten se díky své 

periodicitě, která ho omezovala v tom, ţe si všechny výsledky zápasŧ čtenáři jiţ přečetli 

v denících, věnoval kromě zpravodajských informací o prŧběhu mistrovství také 

odlišným tématŧm. Velký prostor například věnoval textovému a zejména rozsáhlému 

obrazovému představení všech stadionŧ, na kterých se hrálo, a to včetně zápasŧ  

o udrţení a Evropského kritéria.  

„Ale jak se zdá, lépe neţ hokejisté se připravují – zimní stadióny! Máme jich 

dvacet devět a na osmi budou diváci sledovat boje nejlepších amatérských hokejistŧ 

světa. (…) Osm stadiónŧ a 54 zápasŧ. Kapacita všech těchto stadiónu na všechny 

zápasy MS je přes 600 tisíc míst,“
114

 rekapituloval Stadion. 
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Vzhledem k tomu, ţe šampionát poprvé v historii přenášela televize, muselo 

dojít na Zimním stadionu Štvanice, který byl dějištěm zápasŧ ve finálové skupině, ke 

speciálním úpravám. Československý sport proto jiţ měsíc před startem turnaje 

informoval své čtenáře o tom, jaké zázemí budou mít nově novináři k dispozici: 

„Novináři budou mít na stadiónu tiskové středisko s moderně vybavenou telefonní 

centrálou a oddělenými hovornami, zejména pro mezistátní hovory. Budou zde  

i dálnopisy. Rozhlasoví reportéři budou mít k dispozici na jiţní tribuně deset nových 

kabin. Také pracovníci televize budou zachycovat prŧběh mistrovských bojŧ z nových 

stanovišť.“
115

 

Nejpodrobněji se technické stránce přímých televizních přenosŧ, díky kterým 

mohly zápasy sledovat miliony televizních divákŧ, věnovalo Svobodné slovo. „Dnes 

máme televisi, která rozšiřuje moţnosti právě mezi ty miliony. A naše televise svŧj úkol 

splní víc neţ dobře. Bude vysílat mezi 20 zápasy všech 15 finálových. Ve všech 

případech se bude jednat o přímé přenosy. To ovšem nebude všechno. Televise zařadí 

do přestávek mezi zápasy promítání filmových záběrŧ také z jiných stadiónŧ, kde budou 

bojovat ti slabší,“
116

 oznamoval autor v článku popisujícím také technické aspekty 

přímých přenosŧ.  

Ty Československá televize poskytovala také do zahraničí: „Čs. televize v duchu 

zásad, platných pro přenosy na území republiky, neţádá od zahraničních společností 

ţádnou finanční úhradu. Naopak, dá jejich pracovníkŧm své sluţby a svou techniku 

zdarma k dispozici.“
117

 

K atraktivní konfrontaci československého a sovětského hokeje, která měla být 

největším lákadlem pro diváky, došlo nezvykle ještě před začátkem turnaje. V rámci 

přípravy na šampionát sehrál totiţ výběr Prahy, který tvořili z valné většiny budoucí 

reprezentanti, tři přípravná utkání proti výběrŧm Moskvy a Leningradu. I ty byly 

sestaveny z velké části z hráčŧ, kteří následně tvořili tým SSSR. Výběr Prahy dokázal 

třikrát zvítězit, a dočkal se tak chvály v médiích.  

„'Ještě při ţádném zájezdu do Sovětského svazu nevyhráli naši hokejisté všechny 

své zápasy' – řekl mi po nedělním utkání s Dynamem Moskva jeden z členŧ naší 

výpravy. A skutečně, máme-li hodnotit zájezd jako takový, pak jej lze bezesporu 

označit za cenný úspěch našeho hokeje. Avšak u vědomí toho, ţe při něm šlo především 
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o přípravu našeho národního muţstva na mistrovství světa (a o zápasy, které v torze naší 

slibované přípravy znamenají hlavní poloţku), pak nesmíme dopustit, aby se 

z příznivých výsledkŧ zatočila hlava,“
118

 hodnotil redaktor Mladé fronty úspěšný 

zájezd. 

Ani tentokrát média nezapomněla čtenáře nabádat k tomu, jak se mají v prŧběhu 

šampionátu chovat, aby dělali své zemi čest. „Skutečnost, ţe hrajeme doma, je jistě 

určitou výhodou. Především je však povinností! Povinností ukázat všem zahraničním 

hostŧm, hráčŧm, vedoucím, rozhodčím, novinářŧm i přátelŧm hokeje, kteří váţí k nám 

cestu i ze zámoří, nejen vyspělost našeho sportu, ale i ţivot v naší zemi. (…) Kaţdý 

z nás je v takové chvíli reprezentantem – nejen borci na ledě! Kaţdý, kdo do styku 

s hosty přijde. Stejně záleţí na zaměstnancích našich hotelŧ a restaurací, kde budou 

hosté bydlet, stravovat se, jako na ochotě a serióznosti našich taxikářŧ, prodavačŧ 

v obchodech, opravdu kaţdého z nás. Nechť hosté poznají náš domov, přivítejme je 

srdečně, jak u nás je zvykem, a ať nikdo z nich nepochybuje o  našich přátelských 

vztazích ku všem, kdo mají dobrou vŧli k spoluţití,“
119

 nabádal neuvedený autor  

ve sloupku na titulní stránce Československého sportu. 

Na rozdíl od předchozích zkoumaných mistrovství sledovaná média tentokrát 

neidentifikovala jasného favorita či favority na zlato. Šance nejlepší pětice (Kanada, 

USA, SSSR, ČSSR a Švédsko) byly podle sportovních novinářŧ vyrovnané, snad jen 

Kanada, kterou jako obhájce prvenství z roku 1958 reprezentoval tentokrát celek 

Belleville McFarlands, byla tipována jako jeden z jasných kandidátŧ na medaili.  

„Letošní šampionát je opravdu naprosto otevřenou soutěţí, ve které nelze tipovat 

předem ani vítěze, ani poraţené. Konečně to také potvrzuje obrovský zájem ciziny  

o tuto soutěţ. (…) A těšme se i proto, ţe zcela otevřené moţnosti má i naše muţstvo. 

Vţdyť ve vyrovnané soutěţi s nejlepšími soupeři nemá náš mladý tým naprosto co 

ztratit, zato však mŧţe jen získat,“
120

 věřil Československý sport i vzhledem k nadějným 

výsledkŧm přípravných zápasŧ. 

Frekventovaným tématem bylo sloţení jednotlivých národních týmŧ, 

v posledních dnech před slavnostním zahájením mistrovství pak byly hlavním tématem 

přílety jednotlivých účastnických muţstev, z nichţ se nejvíce pozornosti dostalo 

samozřejmě sovětské sborné, dále pak Američanŧm, Kanaďanŧm a Švédŧm jako dalším 
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favoritŧm mistrovství. Podle Rudého práva byli zahraniční účastníci s přijetím v dějišti 

šampionátu spokojeni: „Téměř všichni zahraniční účastníci jsou v Československu a jiţ 

od prvních okamţikŧ svého pobytu na pŧdě ČSR takřka ani jediný z nich neskrblí 

obdivem nad přijetím, kterého se jim dostalo, nad zájmem, kterému se hokejové 

mistrovství světa u nás těší, i konečně obdivem a uznáním nad ţivotem v naší lidově 

demokratické vlasti. A tak nemŧţe být opravdu pochyb, ţe i tento významný hokejový 

turnaj se stane dalším výrazným dŧkazem o přání sportovcŧ ţít v míru a přátelství mezi 

národy.“
121

 

Šampionát byl zahájen ve čtvrtek 5. března v 15 hodin, a to současně v Brně, 

Ostravě i Bratislavě, kde se hrály tzv. kvalifikační skupiny. Československo do něj 

vstoupilo duelem se Švýcarskem, které porazilo jednoznačně 9:0. Mladá fronta jej 

označila jako soupeře na rozehrání, který domácí muţstvo vlastně ani nikterak 

neprověřil. „Bývaly kdysi doby, kdy o prvenství v evropském hokeji sváděli 

reprezentanti ČSR a Švýcarka tuhé boje, v nichţ nebylo favorita. To bylo kdysi. Ke 

včerejšímu zápasu nastupovalo Československo jako vyloţený favorit a o jeho vítězství 

nikdo předem nepochyboval. A prŧběh utkání zcela potvrdil předpověď. Byla to 

většinou hra na jednu branku, připomínající trénink s obětavým a snaţivým sice, avšak 

slabým sparring-partnerem,“
122

 popisoval autor prŧběh utkání. 

V podobném duchu zhodnotily úvodní duel také ostatní deníky, které si ovšem 

neodpustily ani kritiku. „Naši hráči v poslední době dost odpočívali a málo trénovali, 

coţ se projevilo na dnešním výkonu. Bylo zřejmé, ţe čs. muţstvo má ještě velké fyzické 

rezervy, jichţ bude potřebovat proti váţnějším soupeřŧm,“
123

 hodnotil ústřední trenér 

Josef Herman na stránkách Svobodného slova v článku Kritika čs. týmu, ve kterém 

výkon muţstva příliš neoslnil ani další respondenty včetně kouče Vlastimila Sýkory. 

I ve druhém utkání ve skupině domácí hráči vysoko zvítězili, Polsko porazili 

13:1, a zajistili si tak účast v šestičlenné finálové skupině. „Utkání s Polskem má uţ 

tradičně vţdy bojovný ráz, a třebaţe výsledek bývá naprosto jasný pro nás, nebývají tato 

střetnutí nijak hezká a obě muţstva je vedou aţ s přílišnou urputností. Nebylo tomu 

jinak v pátečním střetnutí na brněnském Zimním stadionu, kde polské muţstvo jiţ od 

prvních minut bylo sice v obraně, ale bojovalo s takovým zápalem, ţe jenom v první 
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třetině mělo tři vyloučené hráče,“
124

 popisoval Československý sport jednoznačný 

prŧběh duelu, který uţ sledované deníky hodnotily výrazně lépe neţ úvodní zápas proti 

Švýcarsku. 

Posledním soupeřem ve skupině byla silná Kanada, která československý tým 

porazila vysoko 7:2. Přesto novináři hodnotili jeho výkon jako bojovný a statečný, 

Kanaďané podle nich hráli aţ příliš tvrdě a brutálně. „Po dvou selankách v zápasech 

s Polskem a Švýcarskem povaţovali zřejmě za vhodné odhalit svou skutečnou tvář i sílu 

uţ v předvečer rozhodujícího finále na Štvanici. Zvolili k tomu celkem jednoduchou,  

ale uţ od dob Warwickŧ osvědčenou taktiku. První čtvrthodinu zcela věnovali 

dŧkladnému zastrašení soupeře. 'Zlý muţ', stokilový obránce Dewsbury, McLellan  

i Berenson a další řádili jako smyslu zbavení. Napadali nejen protihráče, ale i diváky, 

nenechali lavici hanby takřka vychladnout, ale úkol splnili. Teprve potom se začali 

váţně obírat hokejem a i v tom odvedli poctivé dílo,“
125

 uznalo Svobodné slovo i přes 

zdrcující kritiku stylu hry Kanaďanŧ. 

V prvních dvou dnech finálových bojŧ, které jiţ probíhaly pod dohledem 

televizních kamer na praţské Štvanici, čekal československý tým severský dvojboj. 

Švédy domácí hráči porazili 4:1, Finy, kteří ve finálové skupině doplnili silnou pětici, 

přehráli hned následující den odpoledne vysoko 8:2. Výkon v duelu se Švédskem tisk 

chválil, s utkáním proti Finsku uţ příliš spokojen opět nebyl.  

„Co kdyby ti Finové rehabilitovali Švédy? Toţ, nedošlo k tomu, československé 

muţstvo naprosto zaslouţeně a přesvědčivě zvítězilo slušným brankovým rozdílem, 

přesto však jsme jeho výkonem nadšeni nebyli. (…) Bylo tedy několik příčin, jimiţ by 

se dal výkon muţstva omlouvat. Přesto však je nutné si říci, ţe i utkání se soupeřem 

znatelně slabším má celek hrát s takovou dŧrazností a úsilím, jako by hrál o mistrovství 

světa,“
126

 nabádal Československý sport a za příklad dával vítězství Kanady nad 

Švýcarskem v poměru 23:0. 

Poté uţ přišel na řadu souboj se sovětskou sbornou, ve kterém Československo 

neudrţelo vedení 3:2 a nakonec prohrálo 3:4, ovšem podle tisku po bojovném výkonu. 

„Jestliţe se středečním zápasem SSSR – Kanada rozhodlo s největší pravděpodobností  

o novém mistru světa, potom výsledek čtvrtečního střetnutí SSSR – Československo 
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docela určitě rozhodl o novém mistru Evropy. Bude jím druţstvo Sovětského svazu, jeţ 

v zatěţkávající zkoušce nervózního a vyčerpávajícího boje dokázalo strhnout vítězství 

na svou stranu ve chvíli, kdy se mu uţ zdálo unikat pod rukama,“
127

 shrnulo prŧběh 

Svobodné slovo.  

Následující den domácí reprezentanti prohráli také s Američany a Mladá fronta 

uţ počítala s tím, ţe skončí bez cenného kovu, kdyţ v nadtitulku oznamovala, ţe naděje 

na třetí místo proklouzla Československu mezi prsty. „Československé muţstvo 

nastoupilo k utkání po vyčerpávajícím boji se Sovětským svazem, Američané po dni 

odpočinku. Naši byli tedy přibliţně v téţe situaci, jako den předtím reprezentanti SSSR. 

A přece byl obraz tohoto utkání zcela jiný. Místy se ani nechtělo věřit, ţe je na ledě to 

muţstvo, které před čtyřiadvaceti hodinami vybojovalo statečnou a strhující bitvu 

s hokejisty Sovětského svazu. Nejde zde o přirozené fyzické vyčerpání, jde o ducha 

muţstva, který byl zcela jiný. Zbraň, která téměř nikdy tomuto celku nescházela, zŧstala 

tentokrát nepouţita,“
128

 vytýkal muţstvu novinář Zdeněk Domkář. 

Posledním soupeřem Československa v závěrečném zápase finálové skupiny 

byla Kanada jako uţ jistý mistr světa, který v prŧběhu turnaje neztratil ani jediný bod. 

Domácí tým ale favorita překvapivě porazil 5:3, a slavil tak zisk bronzových medailí.  

„Hlavně se pak nad naším muţstvem všeobecně dělal kříţek – na štěstí srdce 

ztratili jen někteří 'zapálení' fanouškové, naše muţstvo však ne. Snad výsledek tohoto 

historického střetnutí, kdy jsme poprvé zvítězili nad Kanaďany rozdílem dvou branek  

a přitom jsme dokázali pětkrát překonat jejich obranu, vyléčí tu nezdravou a škodlivou 

malověrnost, které tak ráda část naší sportovní veřejnosti propadá,“ 
129

 vyčítal 

fanouškŧm Československý sport, který však sám dříve výkon domácího týmu proti 

USA zkritizoval. 

Překvapivá výhra nad Kanadou se ve sledovaných médiích dočkala velké chvály 

a nadšení, jako ostatně také přímo na stadionu. „Díky vám, Nadrchale, Gute, Kaspere, 

Potschi, Volfe, Golonko, Jiříku, Vlachu, Fako, Starší, Prošku, Vaňku, Černý, i Vám, 

trenére Sýkoro. Díky za chvíle radosti, jeţ jste nám připravili v neděli odpoledne. 

Chvíle, jejichţ hloubku i velikost ještě nyní plně proţíváme a na něţ budeme dlouho, 

dlouho vzpomínat. Na ty chvíle, kdy dojati a skloněni před vztyčenou československou 
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vlajkou jsme spolu se čtrnácti tisíci diváky zpívali naši krásnou hymnu a z otevřené 

štvanické střechy se sypaly na led květiny i symbolické mírové holubice,“
130

 popisovalo 

emotivně Svobodné slovo euforii, která provázela závěr tohoto praţského šampionátu. 

 Odlišný zpŧsob informování o turnaji zvolil Stadion jako týdeník, který přinášel 

pouze shrnutí výsledkŧ zápasŧ a dále především zajímavosti, které si čtenáři v denících 

přečíst nemohli. Zároveň čtenářŧm poskytl zdaleka nejrozsáhlejší obrazové 

zpravodajství ze všech, které bylo často doplněno jen stručnými popisky či krátkým 

textem. Závěrečné komentáře k šampionátu obstarali kouč hokejistŧ Sovětského svazu 

Anatolij Tarasov a hrající kouč kanadského výběru Ike Hildebrand, Stadion překvapivě 

nezařadil do svého obsahu ţádný delší materiál, jehoţ autorem nebo respondentem by 

byl někdo z domácího československého muţstva. 

Po skončení šampionátu přišel čas na jeho hodnocení, a to jak ze sportovního, 

tak organizačního hlediska. V tom pořádající země podle sledovaných médií uspěla. 

„Jestliţe dnes mnozí zahraniční účastníci tvrdí, ţe kaţdý, kdo uspořádá příští 

mistrovství světa, bude mít nejtěţší úkol v tom, aby se alespoň vyrovnal 

Československu, je to uznání, které nás mŧţe těšit. Svým rozsahem bylo letošní 

mistrovství dosud největší. Boje probíhaly v osmi městech naší republiky, coţ samo  

o sobě vyţadovalo velkého vypětí i mimořádných organizačních schopností. Naši 

tělovýchovní pracovníci za těchto okolností vykonali velký kus práce a za přispění celé 

sportovní veřejnosti i ostatních sloţek vytvořili skutečně nejlepší prostředí nejen pro 

mistrovské boje, ale i pro upevnění přátelství a vzájemné spolupráce mezi sportovci 

celého světa,“
131

 psalo Rudé právo. 

Sportovní hledisko nejvíce rozebral Československý sport, který vzhledem  

ke svému sportovnímu zaměření, a tedy velkému prostoru pro články týkající se 

šampionátu, přinesl o něm zdaleka nejvíce informací ze všech sledovaných médií.  

Ve čtyřdílné sérii s podtitulem Poznatky a zkušenosti z hokejového MS 1959 hodnotil 

jak šampionát celkově, tak také hru jednotlivých celkŧ nejlepší pětice.  

„Mladé muţstvo Československa uspělo – získalo třetí místo v mistrovství světa 

a druhé v boji o prvenství Evropy! A dnes všichni víme, ţe jeho moţnosti, naprosto 

reálné, byly ještě vyšší. Chyběly jen zkušenosti, rozvaha v okamţicích, které 
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rozhodovaly o ještě pronikavějším úspěchu. To jsou ale nedostatky přirozené, pramenící 

z mládí a mezinárodní neostřílenosti kolektivu. Ruku na srdce, kdo z nás očekával 

vítězství nad Kanadou po prohrách se Sovětským svazem a USA? Jen ti, kdo opravdu 

znali elán a vŧli našeho muţstva. Naši reprezentanti nás znovu přesvědčili, ţe máme 

vlohy a všechny předpoklady, dostatek schopností k tomu, abychom stáli mezi 

nejlepšími na světě,“
132

 zhodnotil autor, který v posledním článku této série vyzdvihl 

především dŧleţitost svědomité práce s mládeţí. 

Velkého rozmachu se v tomto roce dočkaly pravidelné rubriky. Šlo například  

o soubor krátkých zpráv týkajících se turnaje pod názvem MS v hokeji 1959: do toho,  

do toho, který vycházel v Československém sportu, seriál rozhovorŧ s rozhodčím V čem 

se mýlíte, který vysvětloval čtenářŧm hokejová pravidla, či další rubriky Zrcadlo dne 

(Československý sport), Mezi třetinami (Československý sport), Řekli pro MF (Mladá 

fronta) nebo V síti (Svobodné slovo). 

Celkové informování sledovaných medií bylo v roce 1959 výrazně méně 

politicky angaţované neţ při předchozím turnaji v roce 1947. Přestoţe se věnovala 

všem favorizovaným týmŧm, ať uţ šlo o Sovětský svaz či Kanadu s Amerikou, lehké 

stranění SSSR je znát. Zejména v tom, ţe na rozdíl od ostatních muţstev na něj 

nezazněla ţádná kritika. To se odrazilo také v tom, ţe prohra československého týmu 

právě se Sovětským svazem byla v článcích podávána méně kriticky, neţ poráţky 

v jiných zápasech.  

Sovětští hokejisté byli prezentování spíše jako přátelé neţ soupeři, jak ukazuje  

i článek Sovětští hokejisté mezi havíři v Československém sportu, který popisuje volný 

den týmu a cituje slova kouče Tarasova při setkání na kladenské radnici. Ten se 

omlouvá za tři věci: „Zaprvé: vy jste nám, stejně jakou sovětští lidé, kladli na srdce, 

abychom porazili Kanadu. To jsme nedokázali. Zadruhé: porazili jsme vaše hokejisty, 

muţstvo ČSSR; promiňte, nebylo pro nás jiné cesty, jen vítězství. (…) Za třetí: nezlobte 

se na nás, ţe si s vámi nemŧţeme připít tak, jak by to naše přátelství zasluhovalo.“
133
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4.5 Mistrovství světa 1972 

 „Českoslovenští hráči vyuţili domácího prostředí dokonale. Byli prvními, 

kterým se po devíti letech podařilo přerušit vítěznou šňŧru hokejistŧ Sovětského svazu. 

(…) Zápasy se Sovětským svazem jsou po srpnové okupaci jiţ tradičně vyhrocené. 

Hlediště je plné uniformovaných i tajných příslušníkŧ represivních sloţek, tajemný 

nimbus obestírá i překvapivý odchod dlouholetého kapitána Josefa Černého 

z reprezentace. Sověti v Československu nehráli dlouhých sedm let a celý národ, 

svíraný kazajkou postupující normalizace, chce alespoň při hokeji dát najevo svŧj 

názor.“
134

 

 V roce 1972 se v Praze hrálo 39. mistrovství světa a 50. mistrovství Evropy, 

probíhalo od 7. do 22. dubna ve Sportovní hale v Holešovicích. Šlo o vŧbec první 

samostatný světový šampionát, který se hrál v roce, kdy se zároveň konaly také 

olympijské hry.
135

 Československo na turnaji dokázalo po dlouhých 23 letech od 

posledního triumfu v roce 1949 získat třetí titul mistrŧ světa. Pouhých šest účastníkŧ 

turnaje hrálo dvoukolově kaţdý s kaţdým. První tři zápasy se Švýcarskem (19:1), 

Švédskem (4:1) a Německou spolkovou republikou (8:1) domácí muţstvo vyhrálo, poté 

remizovalo se Sovětským svazem 3:3. První polovinu turnaje poté uzavřelo výhrou 5:3 

nad Finy.  

Ve druhé polovině Československo znovu porazilo Švýcary (12:2), Švédy (2:0) 

a NSR (8:1). O triumfu poté rozhodlo díky vítězství 3:2 nad SSSR jiţ ve svém 

předposledním utkání na šampionátu, takţe závěrečná výhra 8:2 nad Finskem uţ jen 

podtrhla povedené představení. Obránce František Pospíšil byl vyhlášen nejlepším 

zadákem turnaje, do All stars týmu se dostal brankář Jiří Holeček a beci František 

Pospíšil a Oldřich Machač.
136

 

Sledovanými médii pro toto mistrovství jsou deníky Rudé právo, Mladá fronta, 

Svobodné slovo a Československý sport a týdeníky Stadión a Gól. V období posledního 

měsíce před začátkem turnaje se jejich informování o něm zabývalo zejména několika 

okruhy. Prvním z nich byla technika, která od posledního šampionátu v roce 1959 zaţila 

velký pokrok. Právě praţské mistrovství v roce 1972 nabídlo novinářŧm dosud 

nejmodernější systém zpracování statistik, a to díky počítači Tesla 200. Informace o této 
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novince nabídla svým čtenářŧm všechna sledovaná média, týdeník Gól dokonce přinesl 

na svých stránkách rozhovor s ing. J. Formandlem, který sestavil program 

zpracovávající statistiky.
137

 

„Ve Sportovní hale v Praze je v těchto dnes dokončováno výpočetní středisko 

určené pro speciální potřeby mistrovství světa v ledním hokeji. Dvě minuty po skončení 

utkání budou k dispozici tištěné informace o prŧběhu střetnutí. Postará se o to 

samočinný počítač Tesla 200. (…) Bude to ojedinělý experiment, protoţe oproti loňsku, 

kdy samočinný počítač byl poprvé pouţit při šampionátu v Bernu, zdaleka 

nevyhodnocoval tolik údajŧ. Novináři a trenéři budou mít k dispozici tištěné informace, 

které jim budou dodány prŧběţně po třetinách a po skončení zápasu,“
138

 popisovalo 

systém revolučního zpracovávání statistik Svobodné slovo. 

Technickému zabezpečení šampionátu se tisk věnoval také v případě servisu 

tiskového střediska, které očekávalo podle Mladé fronty tři sta sportovních novinářŧ 

z celého světa. Ti mohli vyuţívat sluţeb dvaceti dálnopisŧ s písařkami znalými cizích 

jazykŧ a také telefonních linek. 

„Komise federálního ministerstva spojŧ se postarala o nejmodernější techniku. 

Telefonní čísla na sedadlech zahraničních novinářŧ jsou směrována na přepojovače 

mezinárodní ústředny podle teritoriálního rozdělení. Švédové jsou tedy například 

napojeni přímo na skandinávský úsek. 25 telefonŧ v tiskovém středisku má pět 

přepojovačŧ směrovaných rovněţ na příslušné sektory. Spojení by nemělo trvat déle neţ 

tři minuty,“
139

 vysvětlil šéf tiskového střediska Stanislav Sigmund v rozhovoru 

s redaktorem Václavem Pacinou. 

Mladá fronta jako deník ústředního výboru Socialistického svazu mládeţe 

zároveň neopomněla připomenout, ţe právě jeho členové také přispěli k organizaci 

šampionátu. „Socialistický svaz mládeţe se významnou měrou podílí na přípravách  

i organizačním zabezpečení světového šampionátu v ledním hokeji. Jednou ze 

stěţejních akcí z iniciativy městského výboru SSM byla pomoc na zdárném a včasném 

dokončení stavebních úprav Zimního stadiónu na Nikolajce, jehoţ ledová plocha má 

slouţit k tréninku. K dnešnímu dni odpracovali svazáci více neţ 2500 brigádnických 

hodin. Tím úkoly praţské mládeţe nekončí,“
140

 psala Mladá fronta. Členové SSM 
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pracovali také na výzdobě v prostorách haly a tiskového střediska či na roznášení 

statistik novinářŧm. 

Dalším, tentokrát uţ tradičním tématem, byla nominace československého týmu 

a jeho přípravné zápasy. Těch sehráli domácí reprezentanti celkem šest. Dva ještě 

v nejširší sestavě mezi sebou v týmech červených a modrých, poté dva se Švýcarskem  

a další dva s Německou spolkovou republikou. Tisk reflektoval i hráčské sestavy  

a výsledky přípravných střetnutí dalších účastníkŧ šampionátu se speciálním dŧrazem 

na hokejisty Sovětského svazu. O obhájcích titulu mistrŧ světa a čerstvých 

olympijských vítězích ze Sappora si mohli čtenáři přečíst zdaleka nejvíc informací, 

nechyběly zprávy o jejich příletu do Prahy, přijetí u politických představitelŧ ČSSR  

či o jejich návštěvě památníku padlých rudoarmějcŧ na praţských Olšanech. 

Deníky otiskly také rozhovory s koučem Vsevolodem Bobrovem. Ten povaţoval 

před turnajem domácí Československo za největšího soupeře v boji o zlato: „V Praze 

jistě zahrají naplno, a proto, nehledě na vzestup Švédska a Finska, budou oni naším 

největším konkurentem. Nesmí se ani zapomínat na mohutnou podporu divákŧ. Dobře 

znám, jak čs. fanoušci dokáţí podporovat své hráče.“
141

 Právě hokejisté Sovětského 

svazu byli společně s domácí hráči a Švédy povaţováni za tři kandidáty na zisk medailí. 

Stejně jako před předchozími praţskými šampionáty, ani tentokrát nechyběly  

na stránkách novin pobídky k tomu, jak se mají lidé během mistrovství chovat, aby 

dělali čest své socialistické vlasti. „Za organizační výbor MS mohu prohlásit, ţe jsme se 

daného úkolu zhostili v duchu našich tradic. Přejeme si, aby naše reprezentační muţstvo 

svým výkonem dokumentovalo vysoké sportovní mistrovství československých 

hokejistŧ. Přejeme si také, aby naše obecenstvo, všichni naši občané, kteří v prŧběhu 

šampionátu přijdou do styku s jeho účastníky – ať jiţ pŧjde o hráče, činovníky, 

funkcionáře, turisty – svým chováním, pohostinností, projevem lidského přátelství  

a porozumění dokumentovali vysokou společenskou úroveň naší země,“
142

 citoval 

Československý sport, stejně jako další sledovaná média, Dr. Zdeňka Andršta, předsedu 

Československého svazu ledního hokeje a předsedu organizačního výboru šampionátu. 

Rudé právo dokonce v článku na podobné téma přímo připomnělo události 

praţského jara v roce 1968 a následnou normalizaci poměrŧ v Československu: 

„Šampionát se bude konat v období, kdy celá naše společnost, tělovýchovu nevyjímaje, 
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se konečně vypořádala s dědictvím nezdravého vývoje v letech 1968-1969 a je opět na 

správné cestě budování socialistické společnosti. Bude záleţet na nás všech, abychom 

široké světové veřejnosti, která bude prostřednictvím MS naši zemi kriticky a pod 

drobnohledem sledovat, ukázali svým chováním, objektivitou v hledišti, pohostinstvím 

a projevem lidského přátelství vysokou společenskou úroveň i politickou vyspělost.“
143

 

Vŧbec poprvé poučovali čtenáře o tom, jak se mají během mistrovství světa 

chovat, i samotní českoslovenští reprezentanti. V článku Mít úctu ke svému i obdiv 

k soupeři! tak učinili brankář Jiří Holeček, obránce František Pospíšil a útočník Jiří 

Holík prostřednictvím společného rozhovoru s redaktorem Václavem Pacinou. Diváky 

v něm nabádají k objektivitě, slušnému povzbuzování vlastních hráčŧ a vyvarování se 

negativních reakcí vŧči soupeřŧm. „Bez divákŧ by se hokej hrát nedal. Jsou to poměrně 

rozumní lidé, ale projevy nesouhlasu nebo zklamání dávají najevo dost vulgárně. 

Nejméně čtvrtina z nich hledá u mantinelu okrajové sféry hokeje: rvačky, bitky, 

senzace,“
144

 uvedl například Jiří Holík. 

Těsně před startem mistrovství přijeli za hokejisty, kteří bydleli v motelu Club 

v Prŧhonicích, na návštěvu představitelé KSČ a ČSTV. Mezi těmi nechyběli tajemník 

ÚV KSČ František Oldřich či předseda ÚV ČSTV Antonín Himl. Deníky informovaly  

o jejich projevech k hokejistŧm a část dokonce přímo citovaly. „Při bojích na 

mistrovství světa vám budeme drţet palce. Chceme pochopitelně, aby muţstvo obstálo 

co nejlépe, ale rozhodně se nebudeme zlobit, kdyby vám to nevyšlo. Hokejový 

šampionát v Praze je velkým svátkem celé sportovní veřejnosti. Chceme proto pro 

všechny vytvořit to nejlepší prostředí. Závěrem vám přeji hodně úspěchŧ, a kdyţ vám to 

nevyjde, jak si všichni přejeme, tak zŧstaneme stejnými kamarády,“
145

 citoval Himla 

deník Československý sport. 

Po slavnostním zahájení, kterému přihlíţeli vrcholní političtí představitelé země 

včetně generálního tajemníka ÚV KSČ Gustava Husáka a prezidenta Ludvíka Svobody, 

nastoupili k úvodnímu zápasu šampionátu domácí hráči proti Švýcarsku. A radovali se 

z prvního vítězství, svého soupeře přejeli vysoko 19:1. Tisk hodnotil úvodní duel 

pozitivně, ale s vědomím, ţe šlo o slabého soupeře na rozjezd. „Hru našeho muţstva by 

bylo moţno označit samými NEJ, ale víme dobře, ţe se Švýcarskem si jistě poradí  
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i ostatní účastníci šampionátu, a tak z pátečního výkonu našich máme radost především 

pro zpŧsob, jakým se muţstvo dokázalo udrţet v plném tempu po celou dobu utkání, 

hýřilo hokejovými nápady a bojovalo o kaţdý kotouč s jasným záměrem vyuţít střetnutí 

se Švýcary k pořádnému rozjeţdění a dalšímu stmelení našich reprezentačních 

pětek,“
146

 chválilo například Svobodné slovo. 

Další zápas se Švédskem jiţ byl z kategorie těch nejtěţších, domácí muţstvo ho 

ovšem zvládlo a před vyprodanou halou vyhrálo nad rivalem vedeným kanadským 

koučem Billem Harrisem 4:1. „Bylo to utkání, v němţ na naší straně existoval 

především bojovný celek. Nezklamal nikdo, od Holečka aţ po levé křídlo třetího útoku 

Martince,“
147

 chválila Mladá fronta.  

Po vítězství 8:1 nad NSR uţ byli novináři výrazně méně spokojení. „Po 

vrcholném výkonu přichází zákonitě útlum. Tak by se dal charakterizovat včerejší 

výkon čs. reprezentantŧ v utkání proti hokejistŧm NSR, kteří nastupovali do praţského 

turnaje s krédem nedat nikomu nic zadarmo. (…) Nepochybně čs. hráči nastupovali do 

střetnutí s předsevzetím bojovat o kaţdý kotouč a zvítězit co nejvýraznějším zpŧsobem. 

Nepotlačili však tak jako nesčetněkrát v minulosti naši mentální slabinu – získat 

vítězství tak trošku lehčím zpŧsobem, vyhnout se osobním soubojŧm a potyčkám, které 

nese dnešní silový hokej,“
148

 zkritizovalo výkon hráčŧ Rudé právo. 

Poté uţ přišel jeden z vrcholŧ šampionátu, a to první souboj se Sovětským 

svazem. Den před zápasem deníky informovaly o poměrně netradiční události. Týmy 

obou soupeřŧ se totiţ sešly v Prŧhonicích, kde československé muţstvo bydlelo,  

u společného oběda. „Za 27 hodin budou stát proti sobě na ledovém obdélníku praţské 

Sportovní haly reprezentanti Sovětského svazu a Československa, aby změřili své síly  

a umění v nelítostném sportovním boji. (…) Jinak v soukromí jsou však sovětští  

a čs. hokejisté přáteli a kamarády, i kdyţ v minulých letech chtěli někteří lidé jejich 

zápolení ve sportovní aréně vyuţít také jinak. Byl to hezký pohled, kdyţ včera zasedli 

ke vkusně prostřeným stolŧm v Club motelu v Prŧhonicích reprezentanti Sovětského 

svazu a ČSSR, aby společně poobědvali a pobesedovali,“
149

 popisovalo Rudé právo 

setkání, které mělo v očích veřejnosti utuţit přátelství se Sovětským svazem. 
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Samotný zápas nakonec skončil nerozhodně 3:3 poté, co SSSR v poslední třetině 

dotáhl československý náskok. Tisk se shodl na tom, ţe šlo o spravedlivou remízu 

atraktivního zápasu, který například Mladá fronta označila rytířským soubojem  

a Svobodné slovo velkým bojem velkých soupeřŧ. „Dlouho očekávané střetnutí dvou 

velkých hokejových rivalŧ se stalo realitou. Těsně po 17. hodině vyjely na ledový 

koberec čtyři desítky hokejistŧ v rudých a bílých dresech, hokejistŧ, kteří řadu let patří 

k nejlepším na světě. Jejich vzájemné souboje dovedly vţdy zvednout bariéry ze 

sedadel a téměř vţdy se v nich rozhodovalo o medailích a titulech,“
150

 uvozoval 

Jaroslav Staněk reportáţ popisující prŧběh tohoto duelu. 

První polovinu mistrovství zakončili domácí reprezentanti vydřenou výhrou 5:3 

nad Finy, kteří byli hodně nepříjemnými soupeři. „Od první minuty se do našich 

doslova zakousli a trápili nás prakticky aţ do posledních vteřin. Jejich největší předností 

byla neúnavná obranná činnost po celé ploše kluziště, násobená neutuchající bojovností, 

elánem a dŧraznou hrou, která našim činila nemalé potíţe. Prorazit obranný val soupeře, 

zpevněný vynikajícím Valtonenem v brance, nebylo ani trochu snadné. Tím víc si 

musíme cenit konečného vítězství. Stálo naše reprezentanty mnoho sil, bylo doslova 

vydřené,“
151

 shrnul Československý sport a nezapomněl uvést, kteří z představitelŧ KSČ 

tomuto duelu osobně přihlíţeli. 

Druhou polovinu turnaje odstartovalo Československo druhým měřením sil se 

Švýcarskem a opět vysoko zvítězilo, tentokrát 12:2. Československý sport při té 

příleţitosti přinesl rozhovor s Doc. Miroslavem Vaňkem. Ten plnil roli psychologa 

muţstva, se kterým trávil chvíle před zápasem i o přestávkách, a své poznatky 

konzultoval s trenéry. „Všichni kluci se ohromně snaţí, chtějí hrát co nejlépe. Faktem 

je, ţe letošní těţká sezóna se na některých projevuje tady v Praze únavou nejen 

fyzickou, ale i psychickou. Zejména po zápase s Finskem bylo psychické vyčerpání 

ohromné. Řekl bych, ţe kolektiv se stále více stmeluje, převládají vztahy sympatie, je to 

dobrá parta. I kdyţ pochopitelně určité psychologické problémy jsou zejména  

ve chvílích napětí,“
152

 poodhalil Vaněk.  

Po Švýcarech následovala odveta se Švédy, kteří v prvním zápase domácí 

muţstvo řádně potrápili. A ani tentokrát se podle novinářŧ líčících prŧběh zápasu 

nerodila hubená výhra 2:0 lehce. Dvěma góly v prostřední třetině ji zařídili Tajcnár  
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a Nedomanský. „Švédové uţ nám na mistrovství světa i při olympijských hrách udělali 

tolik zlého, ţe střetnutí s nimi zákonitě patří k nejzapeklitějším, a to i tehdy, kdyţ jsou 

všechny předpoklady pro to, ţe tentokrát by to nemusely být obligátní 'nervy',  

ţe prvních 4:1 mluví pro nás, ţe navíc měli Švédové o den dřív plné zuby Švýcarŧ  

a ţe se jim tedy očividně daří méně neţ kdykoliv předtím. Jenţe předpoklady stranou, 

Švédové jsou Švédové,“
153

 připomínalo osudového soupeře Svobodné slovo.  

Velké kritiky se za tento zápas v československém tisku dostalo kanadskému 

kouči Švédŧ Billu Harrisovi. Ten podle novinářŧ neunesl poráţku svého týmu  

a zejména to, ţe jeho hráči hráli ve třetí třetině oslabení ve třech proti pěti. „Oslabení 

hráčŧ v poli na pouhé tři je vţdy nepříjemné. Přece jenom však nelze z toho dělat 

provokaci tak, jako to předvedl pan Harris. Byly to nechutné scény, nedŧstojné 

světového šampionátu. Takové divadlo je snad dobrým soustem pro publikum v některé 

z amerických arén, ale na podobnou 'taktiku' nejsme zvyklí. Povaţujeme ji za 

nesportovní a nedŧstojnou. Rozhodčí potrestali švédskou střídačku pětiminutovým 

trestem. Boj o stříbrnou Bill Harris neunesl,“
154

 popsal Československý sport vyhrocený 

závěr zápasu. 

Druhý zápas s NSR skončil opět stejným výsledkem, jako ten první, tedy 

vítězstvím Československa 8:1. Velmi podobné bylo i hodnocení novinářŧ, kteří duel 

popsali jako urputný boj, který nebyl pro diváka příliš atraktivní podívanou. Všechny 

zraky uţ ale tou dobou směřovaly ke druhému duelu se sovětskou sbornou, který měl 

rozhodnout o tom, kdo ze dvou nejlepších celkŧ získá v Praze zlato. A po výhře 3:2 to 

nakonec byl domácí tým. Sovětský svaz se sice dvakrát dotáhl na rozdíl jediného gólu, 

ale třetí uţ přidat nedokázal. 

„Kdyţ se zastavil čas tohoto největšího boje na mistrovství světa, kdyţ dozněla 

československá hymna, kdyţ si soupeři a přátelé podali ruku, obracejí se šťastné tváře 

našich hráčŧ vzhŧru k čestné lóţi a zdraví máváním naše stranické a státní představitele. 

Je to symbolický hold socialistické republice, v jejímţ jménu reprezentovali, aby 

dosáhli největší pocty, titulu mistra světa,“
155

 popisovala chvíle euforie Mladá fronta.  

Poslední zápas s Finy uţ byl pouze formalitou, která nemohla na vítězství 

Československa ani druhém místu SSSR nic změnit. Domácí hráči zakončili šampionát 
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vysokou výhrou 8:2, a tedy bez jediné poráţky. Za přístup k duelu, kde jiţ o nic nešlo, 

si vyslouţili pochvalu tisku. „Jenomţe naše mistrovská parta na svém pochodu  

i po rozhodnutí neztratila krok – šlapala se stejnou vŧlí po vítězství, jako předtím.  

A protoţe je hodna titulu šampióna, předvedla na ukončení hotovou parádu, slavnostní 

krok, defilírku hokejového kumštu. A tak nám všem – hokejem po dva týdny 

poblázněným – bylo v hledišti i u obrazovek dobře. Pěkně děkujeme,“
156

 děkovali 

redaktoři Mladé fronty. 

Novopečené mistry světa čekala návštěva na Praţském hradě, kde je přijal 

generální tajemník ÚV KSČ Gustav Husák, prezident Ludvík Svoboda, předseda vlády 

Lubomír Štrougal a další členové předsednictva ÚV KSČ. „Upřímně si váţíme výkonu, 

ducha a postoje našeho národního muţstva, našich hokejistŧ. Udělali jste radost 

miliónŧm našich občanŧ, postarali jste se o dobré jméno Československa, dŧstojně jste 

reprezentovali naše socialistické zřízení,“
157

 citovala Mladá fronta Husákŧv projev 

k hokejistŧm, po kterém tým obdrţel státní vyznamenání prezidenta republiky. 

Po skončení šampionátu poskytl tisk prostor pro závěrečné hodnocení sportovní  

i organizační stránky turnaje. Média citovala pochvalné reakce koučŧ účastnických 

zemí i novináře, všichni si celé mistrovství pochvalovali. „Tituly mistrŧ světa a Evropy 

jsou pro pořadatelskou zemi, pro stovky bezejmenných pracovníkŧ a funkcionářŧ tou 

nejlepší odměnou. (…) K celkovému vysoce pozitivnímu hodnocení mistrovství je 

nutno přičíst i praţské publikum. Miluje pochopitelně své reprezentanty, které také po 

celou dobu turnaje účinné povzbuzovalo, ale dovedlo také sportovně ocenit přednosti 

soupeře. A tak by tomu mělo být vţdycky. Zejména ze západní strany naší zeměkoule 

byla k tribunám praţské Sportovní haly soustředěna velká pozornost. Vlastní prŧběh 

však byl tou nejlepší odpovědí. Nepřátelé naší vlasti byli zklamáni a jejich prognózy, 

které šířili v západních sdělovacích prostředcích, se ukázaly liché a nepravdivé. 

Občasné vzrušení v ochozech připravily jen skupiny západních turistŧ,“
158

 chválilo 

fanoušky Rudé právo a naznačilo, ţe západní média si všímala vlivu politické situace 

v Československu na prŧběh šampionátu a očekávala kontroverzi. 

Stejně jako v roce 1959, i tentokrát bylo zpravodajství týdeníku Stadión 

zaměřeno zejména na obrazové zpravodajství a zajímavosti ze zákulisí. Druhý 

sledovaný týdeník Gól oproti tomu nabídl pouze základní obrazové zpravodajství 
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podobně jako deníky a více se zaměřil na rekapitulace zápasŧ, které uţ čtenáři znali 

z denního tisku. Na rozdíl od něj ovšem oba sportovní týdeníky přinesly rozsáhlejší 

rekapitulace a hodnocení po skončení mistrovství, kdy se denní tisk věnoval šampionátu 

uţ pouze minimálně. 

V porovnání s předešlými sledovanými mistrovstvími výrazně přibylo rozhovorŧ 

s aktéry, po kaţdém zápase hodnotili vystoupení týmŧ oba trenéři. Nechyběly ani 

pravidelné rubriky. Rudé právo přinášelo sérii krátkých rozhovorŧ s hráči, funkcionáři  

a dalšími aktéry v rubrice Náš včerejší host, zajímavosti z mistrovství v rubrice Okolo 

černého kotouče, ohlasy v rubrikách Řekli do bloku a Nasbíráno za mantinely.  Pro 

Mladou frontu hodnotil prŧběh mistrovství Luděk Bukač v rubrice Očima experta  

a bývalý kapitán národního týmu Josef Černý v seriálu Z nadhledu veterána. Svobodné 

slovo nabídlo souhrn krátkých zpráv z mistrovství v rubrice Přes dvě čáry.  

I Československý sport si přizval experty, rozhovory s bývalými hráči a osobnostmi 

světového hokeje vedl Karel Gut pod názvem Dialogy Karla Guta a v jedenáctidílném 

seriálu Léta J. F. Ahearna vyprávěl o svých zkušenostech předseda Mezinárodní 

hokejové federace John Francis Ahearne.  

Přes vyhrocenost vzájemných soubojŧ se SSSR necelé čtyři roky po okupaci 

Československa vojsky Varšavské smlouvy nebyla obrovská rivalita z československé 

strany na stránkách novin znát. Proč? „Chystají se nejen organizátoři soutěţe a hostitelé 

zahraničních týmŧ, ale také Husákovi normalizátoři. Protřelí a cyničtí technologové 

moci nic neponechají náhodě. Akreditované české a slovenské novináře si na ústřední 

výbor vládnoucí komunistické strany svolá zdivočelý kariéristický plukovník, který se 

stal samovládcem všech médií ve státě, a nepokrytě jim vyhroţuje. Uţ při slavnostním 

zahájení přehradí uličky na tribunách kordony uniformovaných stráţcŧ pořádku v bílých 

přilbách s ochrannými štítky a s pendreky. V prŧběhu mistroství občas vyvlečou z haly 

'provokatéra' z řad vznětlivé mládeţe,“
159

 poodhaluje hokejový historik Miloslav Jenšík 

zákulisí prvního domácího šampionátu po roce 1968. 

Celkově sledovaná média informovala v roce 1972 o šampionátu pod znatelným 

politickým vlivem. Na stránkách deníkŧ nechyběly projevy politických představitelŧ ani 

to, kteří z činovníkŧ KSČ navštívili zápasy. Novináři nabádali veřejnost k tomu, aby 

v prŧběhu mistrovství dobře reprezentovala svoji socialistickou vlast a vyvarovala se 

                                                                                                                                               
158

 STANĚK, J. Úspěch, který zavazuje. Rudé právo. 25. 4. 1972, roč. 52., č. 97, s. 8 
159

 JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím ledě. Vydání první. Praha: 

Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6, s. 117 



   

 

56 

  

jakýchkoliv projevŧ nevole vŧči soupeřŧm. Velké pozornosti se dostalo muţstvu 

Sovětského svazu, které bylo opět bráno spíše neţ soupeř jako spřízněný tým a v širším 

měřítku SSSR jako země, se kterou se přátelské vztahy utuţují i v rámci sportovních 

událostí, jakou je například hokejový šampionát. 

 

4.6 Mistrovství světa 1978 

 „Hokejový národ šílel, miláčci celé republiky se po zisku dvou titulŧ v řadě opět 

představí před domácím publikem. Které jiné muţstvo by mělo získat kýţený hattrick 

neţ hráči zocelení hokejovými kláními po celém světě? (…) Odvetný zápas (se SSSR) 

ve finálové skupině se však mění v národní tragédii. Českoslovenští hokejisté mohli 

získat titul mistrŧ světa i v případě, ţe by prohráli o jednu branku. Sověti však střílí  

o dvě více a získávají titul mistrŧ světa. Jen díky lepšímu poměru skóre. Všichni 

fanoušci ještě dlouho po zápase rozebírají Bublou nastřelenou tyč i neuznanou branku 

Martince. Jediná branka chyběla ke zlatému hattricku, na který museli hokejisté čekat 

dalších třiadvacet let.“
160

 

 V pořadí jiţ šesté mistrovství světa na československé pŧdě se hrálo  

od 26. dubna do 14. května 1972 ve Sportovní hale v praţských Holešovicích, šlo  

o 45. mistrovství světa a 56. mistrovství Evropy. Československo do něj vstupovalo 

jako obhájce zlatých medailí z roku 1977 z Vídně, zvítězilo i o rok dříve v polských 

Katovicích. Turnaje se zúčastnilo osm týmŧ, které spolu nejprve v základní skupině 

hrály systémem kaţdý s kaţdým jednokolově. Domácí reprezentanti prošli touto částí 

turnaje bez jediné poráţky a bez ztráty bodu. Postupně si poradili s NDR (8:0), Finskem 

(6:4), NSR (8:2), USA (8:3), Kanadou (5:0), Sovětským svazem (6:4) a Švédskem 

(3:2).  

 Čtyři nejlepší celky, tedy Československo, SSSR, Kanada a Švédsko, postoupily 

do finálové skupiny, zbylé čtyři bojovaly ve skupině o páté aţ osmé místo. V těchto 

dvou skupinách spolu týmy opět hrály kaţdý s kaţdým jednokolově a výsledky ze 

základní skupiny se započítávaly, na konci turnaje tedy měly všechny týmy na kontě 

deset zápasŧ. Domácí tým dokázal podruhé zvítězit nad Švédy (6:1) i Kanadou (3:2), 

v závěrečné odvetě se Sovětským svazem mu tak stačilo prohrát o gól, aby dosáhl  

na zlato. Výhra SSSR v poměru 3:1 ale znamenala návrat sborné na trŧn,  
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na Československo zbylo stříbro. Brankář Jiří Holeček, který se na tomto turnaji loučil 

s reprezentační kariérou, se stal popáté nejlepším gólmanem šampionátu a nechyběl ani 

v All Stars týmu, ve kterém figurovali ještě obránce Jiří Bubla a útočník Ivan Hlinka.
161

 

Sledovanými médii pro toto mistrovství jsou deníky Rudé právo, Mladá fronta, 

Svobodné slovo a Československý sport a týdeníky Stadión a Gól. V prŧběhu 

posledního měsíce před začátkem mistrovství se tisk věnoval obvyklým tématŧm, jako 

byly přípravné zápasy (Československo dvakrát porazilo NDR a jednou USA, prohrálo 

s Kanadou) a nominace hráčŧ, opět s dŧrazem na hráče Československa a také 

Sovětského svazu. Souboj těchto dvou soupeřŧ a zároveň velkých kandidátŧ na zlato 

byl frekventovaným tématem jiţ s měsíčním předstihem. 

„Jisté je, ţe všechna utkání tzv. silné čtyřky jsou uţ dnes beznadějně vyprodána. 

A zápas číslo 23 – aby se na všechny zájemce dostalo – by se snad musel hrát v nějaké 

mamutí hale, která by měla kapacitu strahovského spartakiádního stadionu. (…) 

V sobotu 6. května dojde k prvnímu utkání našich hokejistŧ s týmem SSSR.  

Se soupeřem nejtradičnějším a v posledních letech nejčastějším proto, ţe právě naše  

a sovětská škola vyučuje hokej starému kontinentu a obě jsou dnes uznávány i kolébkou 

hokeje, Kanadou,“
162

 psal týdeník Stadión měsíc před šampionátem v článku 

věnovanému československému a sovětskému hokeji. Podle Mladé fronty by se zase 

utkání ČSSR – SSSR muselo hrát čtrnáctkrát, aby byly uspokojeny všechny ţádosti  

o vstupenky na tento duel.
163

 

Nechyběly ani rozhovory s novým koučem sborné Viktorem Tichonovem. „Ani 

jedno muţstvo neprojde, podle mého mínění, praţským šampionátem s čistým kontem. 

Kaţdé ztratí body, tak vyrovnaná a zajímavá to bude soutěţ,“
164

 předvídal správně 

v rozhovoru, který otiskly všechny sledované deníky. Ty informovaly rovněţ o jeho 

nominaci a příznivých výsledcích v přípravných střetnutích ve Skandinávii, kterým 

osobně přihlíţel a posléze je v tisku hodnotil trenér Československa Karel Gut. „Čtyři 

vítězné zápasy s celkovým skóre 30:3 jasně dokazují, do jaké formy se muţstvo SSSR 

dostalo po náročné přípravě,“
165

 konstatoval ve svém podrobném rozboru. 
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 Rudé právo opět přineslo tradiční pokyny, jak se mají Praţané, zejména ti 

v ochozech Sportovní haly, během turnaje chovat. „Zvídavé oči zástupcŧ 'sedmé 

velmoci' a objektivy kamer si nebudou všímat jen zápolení mezi mantinely,  

ale i chování divákŧ, pohostinství Praţanŧ, ţivota v naší socialistické zemi. Od našeho 

publika očekáváme, ţe svými hlasivkami vyburcuje čs. reprezentanty k maximálním 

výkonŧm, ţe jim pomŧţe v jejich nezáviděníhodné roli – obhájcŧ titulŧ mistrŧ světa  

a Evropy. (…) Tribuny mohou svým rozumným a objektivním postojem pomoci anebo 

v opačném případě přilít olej do ohně, situaci ještě více vyhrotit. Drtivá většina našich 

sportovních fanouškŧ si chodí na hokej slušně zafandit, povzbudit své muţstvo. Najdou 

se však i skupinky výtrţníkŧ. Proti těm by měl kaţdý z nás s přispěním pořadatelŧ 

vystoupit a prosazovat jejich vyvedení,“
166

 nabádal autor. 

 Ostatní deníky byly přece jen mírnější. „Hokejisté také nebudou stále jen 

v hotelu či Sportovní hale. Budou ţít s námi, budou našimi hosty. (…) Nejčastěji však 

pohostinnost a sportovního ducha našeho publika mŧţete prokázat přímo v hledišti. 

Oceňte kaţdý úspěšný zákrok, povzbuzujte, fanděte svým, ale na jejich protivníka se 

nedívejte jako na nepřítele. Vţdyť do Prahy se sjedou mladí lidé, kteří jsou přes 

sebehrozivější souboje a šarvátky na ledě, mimo sportovní arénu kamarády,“
167

 psalo 

Svobodné slovo. 

 K tomu, jak se správně chovat na zápasech, znovu nabádali čtenáře i sami 

hokejisté. V příloze Československého sportu Volno hovořilo na téma blíţícího se 

mistrovství a divácké podpory hned devět hokejistŧ národního týmu. Někteří praţské 

publikum chválili, jiní, jako například Bohuslav Ebermann, měli k chování fanouškŧ 

výtky. „Hokej bez divákŧ si nedovedu představit. Na druhé straně mám trochu odlišné 

představy o tom, jak by se fandit mělo, a jak se to činí. Jestliţe hned po první nezdařené 

akci začnou diváci hráče zatracovat, místo aby je právě ještě víc povzbudili,  

je to přinejmenším škodlivé. Byly doby, kdy jsem diváky téměř nevnímal, znamenali 

pro mě kulisu. V poslední době však slyším všechno, co se v hledišti děje, a řeknu vám 

otevřeně, ţe mi to často na klidu nepřidá,“
168

 hodnotil Ebermann kriticky. 

 Československý sport přinesl rozhovor s Viktorem Mamicem, předsedou 

propagační komise šampionátu. Ten popisoval, jak bude vypadat merchandising a další 

formy propagace mistrovství v Praze. „Cílem naší práce je ukázat, ţe naše země je na 
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úrovni po všech stránkách. Nejen po té sportovní. Myslíme na politickovýchovnou práci 

i estetické pŧsobení. Vydali jsme například sérii plakátŧ, aby byly klubovny oddílŧ 

pěkně vyzdobeny. (…) Bylo vydáno osm druhŧ rŧzných vlajek s motivy účastníkŧ, 

podnik ČSTV Nisasport vyrobí celou řadu nejrŧznějších upomínkových předmětŧ typu 

klíčenek, přívěskŧ a odznakŧ. (…) Dělají se zvláštní ručníky, kravaty, šátky. Pro ty, 

kteří rádi nosí pestrá trička, tu bude jedno s emblémem mistrovství a s podpisy 

hráčŧ,“
169

 nabídl Mamic rozsáhlý výčet suvenýrŧ, které si mohli fanoušci zakoupit. 

 Jiţ měsíc před šampionátem byla známá také konkrétní podoba slavnostního 

zahajovacího ceremoniálu, který dříve tisk popisoval aţ den po zahájení. Přesný popis 

nabídl čtenářŧm týdeník Gól: „Ledová plocha bude v tu chvíli opuštěná, jen uprostřed 

se bude tyčit obrovský kotouč, mající v prŧměru pět metrŧ a na výšku jeden metr. Ve 

třech vlnách vjede na led po dvanácti praporečnících, kteří budou oblečeni do dresŧ 

ligových oddílŧ, coţ má dokumentovat sepětí ligy a reprezentace. Po nich nastoupí 

čtyřiadvacet krasobruslařek a pak – vţdy za tónŧ typické národní písně – osm 

vlajkonošŧ se státními vlajkami zúčastněných zemí, přičemţ dvě skupiny praporečníkŧ 

spojením třepetalek vytvoří dvě velké hokejky.“
170

 

 Ve stejném článku autor Ladislav Jeţek také popsal systém patronátŧ. Kaţdé 

muţstvo mělo během šampionátu svého patrona z řad domácích výrobních závodŧ.  

Ty poté v prŧběhu mistrovství hráči osobně navštívili, často za přítomnosti novinářŧ, 

kteří o vybraných setkáních zaměstnancŧ a hokejistŧ přinášeli zprávy. „Nad sovětskými 

hokejisty převzal patronát ČKD Praha, nad Kanadou PZO Keramika a České keramické 

závody, nad Švédskem Tesla, nad NDR Čs. automobilové závody a Motokov, nad NSR 

Pivovary a sladovny, nad USA Strojimport, nad Finskem Vodní stavby,  

nad čs. reprezentanty Závody prŧmyslové automatizace a nad rozhodčími Koospol,“
171

 

zněl výčet patronŧ. 

 Stejně jako v případě šampionátu v roce 1972, i tentokrát se v tisku objevil popis 

setkání československých a sovětských hokejistŧ. To tentokrát proběhlo ještě těsně před 

startem turnaje na sovětském velvyslanectví. „Barokní terasa sestupuje několika stupni 

do zahrady, kde rozkvétají stromy, a tak vlastně uţ s kulisou jara na dosah ruky se 

v prostorách sovětského velvyslanectví sešli dva velcí sportovní rivalové z ledu, 
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muţstva ČSSR a SSSR. (…) Setkání, které skončilo všeobecným podepisováním 

hokejek a plakátŧ, proběhlo v srdečném ovzduší za přítomnosti vedoucího oddělení  

ÚV KSČ Lubomíra Procházky, jeho zástupce Libora Batrly a předsedy ÚV ČSTV 

Antonína Himla,“
172

 popisovala Mladá fronta. „Hokej miluji, je to muţný boj, nejraději 

bych dal zlaté medaile oběma muţstvŧm, jsem rád, ţe jsem mezi nimi,“
173

 citovala 

Vjačeslava Tichonova, sovětského herce, který byl vzhledem k natáčení filmu 

v barrandovských ateliérech na setkání také přítomen. 

 Ve středu 26. dubna bylo mistrovství zahájeno. „Praha, v těchto dnech hlavní 

město světového hokeje, se včera v pravé poledne dočkala. Opona 44. mistrovství svět  

a 56. mistrovství Evropy se zvedla, Sportovní hala poprvé zabouřila, poprvé se rozvlnily 

sítě za zády brankářŧ. Byl to první z devatenácti dní, v nichţ bude hlavní město naší 

republiky hostitelem nejlepších světových hokejistŧ. Je to pro nás čest, byl to však také 

sloţitý úkol zajistit dokonale organizaci šampionátu tak, aby byli všichni hosté 

spokojeni,“
174

 uvozovala turnaj na své titulní stránce Mladá fronta.  

 Československo vstoupilo do turnaje hned v úvodní den, a to duelem proti 

Německé demokratické republice. S tou si poradilo s přehledem a začalo vysokou 

výhrou 8:0, kterou média ocenila pochvalně. „Konečný výsledek je spravedlivým 

vyjádřením poměru sil na ledové ploše a představuje úspěšné vykročení našich 

hokejových reprezentantŧ za obhájením mistrovských titulŧ,“
175

 shrnulo Rudé právo. 

Dalším soupeřem bylo Finsko, které ve svém předchozím zápase senzačně poprvé 

v historii světových šampionátŧ porazilo Kanadu v poměru 6:4. S domácím týmem uţ 

překvapení nezopakovalo a stejným výsledkem prohrálo. 

Ve 21. minutě přitom vedlo uţ 4:1. Vzhledem k předchozímu výsledku Finŧ se 

domácím hráčŧm v tisku nevyčítalo drama, ale naopak byli za bojovný obrat chváleni. 

„Byl to velký zápas velkých soupeřŧ. Finové po senzačním vítězství nad Kanadou měli 

blízko k dalšímu cennému skalpu a k historicky první výhře nad ČSSR přímo v Praze. 

Ještě nikdy nás doma tento soupeř neprohnal, ale sportovní zázraky se prostě neopakují. 

Čerstvá zkušenost, ţe tříbrankový náskok neznamená poukázku na výhru, statečným 
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reprezentantŧm ze země tisíce jezer svazovala nohy, začali bránit svou naději, a tím si 

'kopali hrob',“
176

 hledalo příčiny československého obratu Svobodné slovo.  

Následovala další výhra, tentokrát 8:2 nad Německou spolkovou republikou. 

„Přesně 24 hodin po těţkém utkání s Finskem nastupovali čs. hokejisté ke třetímu 

střetnutí šampionátu. Naštěstí proti muţstvu, které snad proti Vídni 1977 udělalo krŧček 

kupředu, ale ne zase takový, aby mohlo ohrozit naše reprezentanty. Co se však s jistotou 

vědělo hned od prvního vystoupení týmu NSR v Praze – ţe to bude soupeř tvrdý, 

neváhající v některých momentech pouţít i zákrokŧ, s nimiţ se v hokeji prostě 

nemŧţeme smířit. (…) Šestibrankový rozdíl byl nakonec jasným dŧkazem, ţe mezi 

oběma týmy existuje ve výkonnosti stále propast jedné třídy. Ovšem tvrdý a nečistý 

zpŧsob boje dělal ze západoněmeckého soupeře těţšího soupeře neţ skutečně je,“
177

 

odsuzoval protivníka Československý sport. 

Posledním z papírově slabších soupeřŧ byl celek USA, který od 

československých hokejistŧ inkasoval osm branek a prohrál 3:8. Utkání ovšem všechny 

sportovní novináře zaujalo jinou věcí, neţ výsledkem. A to tím, ţe během něj nebyl 

udělen ani jediný trest: „Bojovalo se tvrdě, ale velmi slušně, kanadský rozhodčí 

McCormack nevyloučil v prŧběhu utkání ani jednoho hráče, coţ není jen kuriozita 

dosavadních zápasŧ praţského šampionátu, těţko bychom hledali podobný příklad  

i v historii střetnutí ČSSR – USA.“
178

 

Sovětská sborná byla ve volných dnech mezi zápasy velmi ţádaná a kromě 

samotného ČKD, které bylo jejím patronem, navštívila i například Výzkumný  

a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví. „A tak jsme mohli vidět Petrova, jak se 

naklání k poupěti rŧţe a říká s úsměvem Charlamovovi, ţe květina krásně voní. 

Mohutný Vasiljev se sklonil k drobným lístečkŧm jakési květiny, kterou prý nikdy 

neviděl. Malceva zajímali lidé ve sklenících, vyptával se, jaká je jejich práce a jestli 

sledují hokej,“
179

 popisovala Mladá fronta poeticky na titulní stránce návštěvu hokejistŧ. 

O několik dní později navštívili sovětští hokejisté také Lidice a zdejší památník obětí 

fašismu.
180

 

Rudé právo zase v mezidobí mezi zápasy přineslo úvahu o tom, jak škodlivé je 

přejímání cizích slov a jejich pouţívání v médiích v rámci sportovního ţargonu 
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s názvem Potřebujeme „samery“?. „Sportovní terminologie se dost výrazně hemţí 

přejatými nebo přejímanými termíny z cizích jazykŧ. V souvislosti s psaním našeho 

tisku, rozhlasovými a televizními přenosy z mistrovství světa v hokeji se snad ještě více 

neţ jindy vnucuje otázka, zda je komentátoři pouţívají v nejzbytnější míře. Ţel, není 

tomu tak. Stěţí by mohl kdo dokázat, ţe dostat se do brejku je srozumitelnější nebo 

kratší neţ podstatné jméno 'únik' či sloveso 'uniknout' nebo ve spojení 'dostat se do 

úniku'. Rovněţ se lze shodnout na tom, ţe označení All-stars team lze vyjádřiti stejně 

dobře a stručně česky nebo slovensky. Pojem All-stars bohuţel pouţívá všechen náš tisk 

a všechny sdělovací prostředky, ač se dá vyjádřit rovněţ českými i slovenskými slovy: 

muţstvo nejlepších. Kolik čtenářŧ však pojmu All-stars team rozumí? Velká většina 

spíše intuitivně, neţ se znalostí smyslu těchto slov,“
181

 kritizoval autor a přejatá slova 

označil jako „plevel na záhonech našich národních jazykŧ“. A skutečně, po skončení 

turnaje Rudé právo jako jediné pouţilo k označení nejlepší šestice šampionátu termín 

„nejlepší muţstvo“.
182

 

V prvním duelu s celkem ze silné čtveřice čekala Československo Kanada. 

K velkému nadšení fanouškŧ ji domácí tým přehrál 5:0, dostal ji na kolena, jak hlásil 

titulek ve Svobodném slově, a za svŧj výkon si vyslouţil pochvalu nejen od novinářŧ, 

ale i od předsedy NHL Johna Zieglera, který byl v Praze osobně přítomen.  

„Ve čtvrtečním zápasu s Kanadou bylo muţstvo ČSSR neporazitelné. Předvedlo 

všechny prvky ledního hokeje, které z něj činí jedinečnou hru – střelbu, přihrávky a tah 

na branku. Viděl jsem uţ hodně, ale hrát jedno muţstvo po celý zápas s tak velkým 

nasazením, na to jsem si musel počkat aţ do Prahy,“
183

 citoval ho Československý sport. 

Poté uţ přišel tolik očekávaný souboj se Sovětským svazem, který, stejně jako 

Československo, v dosavadním prŧběhu turnaje neztratil ani bod. Sborná sice dvakrát 

vedla, ale domácí tým i díky hattricku Černíka nakonec zvítězil 6:4. Souboj ČSSR  

a SSSR byl ve sledovaných médiích hodnocen jako skvělá podívaná i pro toho 

nejnáročnějšího fanouška, boj opravdových mistrŧ či jako přípitek hokejové kráse, jak 

ho označilo Svobodné slovo. „Byl to velký zápas. Sliboval a také splnil vše, co hokej 

mŧţe nabídnout. Po jeho skončení poraţení gratulovali vítězŧm, vítězové mluvili 

s uznáním o svém soupeři. Vyhrát mohl jen jeden, ale obě muţstva do hry dala vše!  
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Šla aţ na kraj vyčerpání fyzického i psychického. Bojovali ze všech sil, ale rozešli se 

jako přátelé,“
184

 uvozovalo reportáţ z dramatického střetnutí. 

Pŧsobení v základní skupině zakončil domácí tým výhrou 3:2 nad Švédskem.  

Ta byla hodnocena jako utrápená a vydřená, přesto nenásledovala ţádná větší kritika, 

spíše ocenění toho, ţe muţstvo i nepovedený duel dokázalo nakonec dotáhnout do 

vítězného konce. „Bylo to tak: netrefili jsme se ani do branky ani k sobě navzájem.  

Ve středním pásmu zápolení bez ladu a skladu, na modré obranné čáře Švédŧ pak ţlutá 

zeď dresŧ Tre kronor, pro nás velké trápení. (…) Švédové měli více ze hry i více šancí, 

náš tlak někdy postrádal zajištění za zády, a tak několikrát jsme trnuli, kdyţ Grandin 

nebo Lundholm zŧstali tváří v tvář uţ jen Holečkovi. Soupeř sehrál svŧj nejlepší zápas 

na šampionátě a my svŧj… My jsme nakonec švédskou zeď prolomili,“
185

 hodnotila 

Mladá fronta.  

Ve volném dni před finálovými boji se týmy východního bloku, tedy 

Československa, Sovětského svazu a Německé demokratické republiky, vydaly uctít  

33. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. „Výpravy hokejistŧ SSSR, 

NDR a ČSSR poloţily nejprve za zvukŧ Pochodu padlých revolucionářŧ, Internacionály 

a státních hymen věnec k hrobu Neznámého bojovníka na vrchu Ţiţkově. Potom se 

poklonili památce prvního dělnického prezidenta ČSSR Klementa Gottwalda v ústřední 

síni Národního památníku a navštívili Síň Rudé armády, kde se zapsali do pamětní 

knihy,“
186

 popisovalo Rudé právo. 

Mezi nejlepší čtyři celky postoupilo Československo, Sovětský svaz, Kanada  

a Švédsko. Vzhledem k dosavadním výsledkŧm bylo pravděpodobné, ţe o zlato budou 

bojovat ČSSR se SSSR a zbývající dva celky budou usilovat o bronz. Hned na úvod 

čekali domácí tým podruhé v řadě Švédové a tentokrát nabídl zápas úplně jiný obraz, 

neţ předchozí utrápená těsná výhra.  

„Jediným rušivým momentem celého střetnutí byla nucená přestávka zpŧsobená 

výpadkem elektrické energie. Hala se na osm minut v 52:34 min. ponořila do tmy, pak 

se však v pohodě zápas dohrál. Čs. tým podal výkon, který bylo moţno srovnávat 

s výbornou hrou proti Kanadě. Ve svém obranném pásmu dovolil Švédŧm minimum, 
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v útoku pak dokázal zapnout vţdy v několika minutách do tak vysokých obrátek, ţe 

zcela rozvrátil švédský obranný val,“
187

 chválil po výhře 6:1 Československý sport. 

Ve druhém střetnutí s Kanadou uţ domácí tým neměl takovou převahu, jako 

v prvním případě, ale po těsné výhře 3:2 zŧstal před závěrečným desátým duelem na 

šampionátu neporaţen: „Po impozantní sérii devíti vítězství vstupují hokejisté ČSSR  

do finále mistrovství světa bez ztráty bodu. Poslední krok stál druţstvo hodně sil, nebyla 

to ţádná procházka rozkvetlými parky sluncem zalité Prahy. Neboť kanadský tým 

oproti kuloárovým dohadŧm o šetření sil na Švédy neslevil našim hráčŧm nic.“
188

 

Před posledním zápasem se SSSR uţ československý tým věděl, ţe mu stačí  

i o gól prohrát, a stejně bude slavit třetí zlato v řadě. To se ale nepodařilo, prohra 1:3 tak 

znamenala, ţe Sovětský svaz získal mistrovský titul díky jednomu jedinému gólu.  

„Ať chceme, nebo nechceme, rozhodla druhá třetina a v ní pevnější nervy soupeře. 

Nevydrţeli jsme psychický nápor, některé chyby v obraně měly sice následky, ale uţ šly 

ruku v ruce s hlavním znakem zápasu. Sovětský tým hrál kompaktněji, v některých 

chvílích měl i více sil,“
189

 hledala Mladá fronta příčiny prohry v rozhodujícím souboji, 

který označila jako „dŧstojné předání ţezla“. 

V závěrečných hodnoceních šampionátu nepřišla ţádná kritika, novináři naopak 

pouze chválili. „I malý kámen mŧţe rozbít obří výkladní skříň. Jeden gól 

v rozhodujícím utkání či dva góly v prŧběhu téměř třítýdenní nejvyrovnanější  

a nejkvalitnější soutěţe historie mohou ovlivnit rozdělení trofejí, ale nesmí ovlivnit 

úroveň poct, které si reprezentanti nesporně zasluhují. Smekněme a gratulujme 

k velkým výkonŧm, děkujme za skvělou podívanou, za nadlidskou dřinu, odvahu, 

statečnost. V neděli večer byli oni sami smutnější neţ ti, kteří jim drţeli palce 

v hledišti,“
190

 psalo například Svobodné slovo a v podobném duchu hodnotila výkon 

domácího muţstva i ostatní sledovaná média. 

Slova chvály si vyslouţila i organizační stránka šampionátu, kterou hodnotil 

Zdeněk Andršt, předseda organizačního výboru a předseda výboru svazu ledního hokeje 

ÚV ČSTV. „Se společenskou hodnotou šampionátu mŧţeme být podle mého názoru 

spokojeni. Všichni účastníci hovořili o organizaci pochvalně, stejně se vyjádřil  

i předseda LIHG Günther Sabetzki. Organizaci mistrovství jsme věnovali hodně času 

                                                 
187

 VALENTA, Z. Jednoznačné vítězství. Československý sport. 11. 5. 1978, roč. XXVI., č. 109, s. 8 
188

 PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Neděle vše rozhodne. Svobodné slovo. 13. 5. 1978, roč. XXXIV.,  

č. 111, s. 8 
189

 PA. Dŧstojné předání ţezla. Mladá fronta. 15. 5. 1978, roč. XXXIV., č. 112. s. 6 
190

 PER. Smekněme a gratulujme! Svobodné slovo. 16. 5. 1978, roč. XXXIV., č. 113, s. 8 



   

 

65 

  

jak v přípravě, tak i v prŧběhu soutěţe. Vycházeli jsme ze zkušeností roku 1972,  

i z těch, které jsme mezi oběma praţskými šampionáty načerpali v zahraničí. (…) 

Z hlediska společenského jsme se snaţili zajistit pro muţstva vhodný program pro 

chvíle odpočinku. Velkou měrou nám napomáhaly jednotlivé patronátní podniky  

a závody,“
191

 citoval ho Československý sport. 

Mezi pravidelné rubriky patřily tento rok soubor krátkých zpráv Ledové střípky  

a seriál rozhovorŧ Náš dnešní host v Rudém právu či sloupky Luďka Bukače Očima 

experta a Jiřího Holíka Poprvé z tribuny v Mladé frontě. Speciální přílohu shrnující 

šampionát vydal Československý sport a také týdeník Stadión. Ten však v čísle 

vydaném 10. května upozornil, ţe vzhledem k moţnostem hlubotiskového barevného 

časopisu vyjde speciál k mistrovství aţ 6. června. Články z něj jsou mezi zkoumané 

zdroje práce rovněţ zahrnuty, přestoţe vyšly jiţ po sledovaném období dvou týdnŧ po 

konci turnaje. Stejně jako v předchozích případech, i tentokrát se Stadión soustředil 

především na fotografie, grafickou stránku a zajímavosti ze zákulisí. Oproti tomu Gól 

zŧstal u textového zpravodajství, které zvládl produkovat výrazně rychleji neţ Stadión  

a za mistrovstvím se ohlíţel hned v prvních dvou číslech vydaných po skončení 

mistrovství. 

Jako jediný ze zkoumaných médií ovšem upozornil na spornou situaci během 

závěrečného zápasu se SSSR, a to na neuznanou branku Vladimíra Martince v závěru 

druhé třetiny. „Dosedá na led, srazí se s gólmanem a oba v jednom chumlu dojedou do 

klece. Puk tam ale zjevně byl o zlomeček vteřiny dříve, protoţe americký sudí Pierce 

píská a jeho gestikulace je víc neţ výmluvná: gól,“
192

 popisuje historik Miloslav Jenšík. 

Dále cituje vzpomínku samotného Martince. Hlavní rozhodčí gól ale po poradě 

s nejistým brankovým sudím odvolal. V reportáţích ze zápasu nevěnovali novináři této 

situaci vŧbec pozornost a nepodali ji jako kontroverzní moment. Martincŧv únik popsali 

tak, ţe kotouč zkrátka neprošel za brankovou čáru a zŧstal pod gólmanem sborné 

Treťjakem před ní, případně ţe Martinec střílel, ale brankové světlo se nerozsvítilo.  

O tom, ţe rozhodčí nejprve signalizoval branku, se zmínil pouze Stadion, který 

na dvojstránce se dvěma fotografiemi dokumentujícími zmíněnou situaci v popisku 

napsal: „V hledišti to zahučelo, lidé rychle začali vstávat a Vasiljev se vrhnul zoufale 

rybičkou pod nohy ujíţdějícímu hráči. Pozdě. Ale přece jen včas, aby Martinec nemohl 
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přejít přes Treťjaka blafákem. A pak uţ hala vybuchla v detonaci, protoţe jak kotouč, 

tak Treťjak i Martinec skončili v čeřenu! Rozhodčí Američan Pierce signalizoval 

branku, aby… Aby ji za pár vteřin zase odvolal. Byla – nebyla? Zŧstal osten 

pochybnosti, vţdyť rozhodčí byl tak blízko… Jak v této chvíli nevzpomenout na 'branku 

století' z finále fotbalového MS 1966 Anglie – NSR?“
193

 

Tato situace, kdy novináři ignorovali spornou situaci, která by mohla vrhnout 

stín na vítězství Sovětského svazu, dobře dokumentuje pojetí šampionátu 1978  

ve sledovaných médiích. Domácí tým sice po celou dobu mistrovství včetně 

rozhodujícího zápasu chválili, ale po skončení turnaje přisoudili bez hořkosti 

Sovětskému svazu zaslouţené vítězství. Ten byl opět vykreslen pouze pozitivně, a to jak 

při zápasech, tak i při mimohokejových aktivitách, o kterých média také informovala. 

Stejně jako v roce 1972, i tentokrát je znatelný silný politický vliv. Média informovala  

o přítomnosti komunistických představitelŧ na zápasech i o návštěvách hokejistŧ u nich 

a také o tom, jak mají českoslovenští občané před zraky zahraničních hostŧ svoji 

socialistickou zemi reprezentovat. 

 

4.7 Mistrovství světa 1985 

„Lépe to ani vymyslet nešlo: zápas s Kanaďany se stane opravdovým finále 

mistrovství. Oba týmy do něho jdou se čtyřmi body. Vítěz bere vše! Neřekl Stanislav 

Neveselý uţ dva roky předtím, ţe tohle muţstvo nechce věčně být jen stříbrné? Neřekl 

Luděk Bukač, ţe chtít v Praze cokoliv jiného neţ pohár mistrŧ světa by byl alibismus? 

(…) Ale vyjde to nejlépe, jak mŧţe – Lála gólem do prázdné klece zpečetí naše 

vítězství. Třetí ve třech utkáních finálové skupiny! A s vítězstvím také šestý titul mistrŧ 

světa pro Československo. Třetí zlato, dobyté ve zlaté Praze!“
194

 

Sedmé mistrovství světa na pŧdě Československa se konalo od 17. dubna  

do 3. května v Praze a Bratislavě, šlo v pořadí o jubilejní 50. mistrovství světa  

a 61. mistrovství Evropy. Turnaje se zúčastnilo osm týmŧ, které spolu nejprve  

v základní skupině hrály systémem kaţdý s kaţdým jednokolově. Československo 

vstoupilo do turnaje výhrami nad Finskem (5:0), NDR (6:1) a NSR (6:1), poté ale 

zaváhalo s USA a prohrálo 1:3. S Kanadou následně remizovalo 4:4, na vítěznou vlnu 
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se vrátilo aţ v utkání se Švédskem (7:2). V závěrečném duelu základní skupiny 

podlehlo Sovětskému svazu vysoko 1:5, a skončilo tak na čtvrtém místě osmičlenné 

tabulky, jejíţ první celek v pořadí kromě Kanady a USA, tedy Sovětský svaz, se stal 

mistrem Evropy. 

Tabulka se následně rozdělila na dvě poloviny. Čtyři poslední týmy hrály mezi 

sebou o umístění a udrţení, přičemţ výsledky ze základní skupiny jim zŧstaly 

započteny. To týmŧm z první čtveřice se body vymazaly a začínalo se od nuly, znovu 

jednokolově kaţdý s kaţdým. Tady uţ domácí reprezentanti nezaváhali. Nejprve ve 

druhém vzájemném souboji v řadě porazili SSSR těsně 2:1, poté Spojené státy americké 

vysoko 11:2 a nakonec v přímém souboji o zlato také Kanadu 5:3. Přestoţe 

Československo v prŧběhu turnaje několikrát zakolísalo, tak dokráčelo k titulu mistrŧ 

světa. Brankář Jiří Králík byl vyhlášen nejlepším gólmanem šampionátu a nechyběl ani 

v All Stars týmu turnaje, kde ho z domácího výběru doplnil ještě útočník Vladimír 

Rŧţička.
195

 

Sledovanými médii pro toto mistrovství jsou deníky Rudé právo, Mladá fronta, 

Svobodné slovo a Československý sport a týdeníky Stadión a Gól. V údobí měsíce před 

začátkem turnaje byla hlavním tématem konečná nominace, kterou tentokrát narušovala 

zranění a následné návraty jiţ vyřazených hráčŧ zpět. Pomoci určit sestavu měly 

přípravné zápasy a ještě před nimi soustředění širšího kádru na Šumavě. „Tentokrát 

zavítala naše hokejová elita na Šumavu pouze na týden. V zadovském Sport-hotelu 

Olympia staré známé srdečně přivítali a připravili jim prostředí maximálního klidu  

a tradiční pohody. Ovšem k pohodě na ledě i ve tvářích hokejové generality je zatím 

hodně daleko. (…) Ještě nikdy nebylo kolem definitivní nominace 22 vyvolených tolik 

otazníkŧ, a tak v konkurenci všichni pracují s maximálním úsilím. Dávky jsou pořádné, 

únava očividná, zatím je vše pochopitelně ještě syrové, kdyţ na vylaďování by měl přijít 

čas aţ po šumavském týdnu,“
196

 popisoval Československý sport.  

Poté uţ přišly na řadu přípravné zápasy. Československo nejprve dvakrát 

změřilo síly se Švédskem. První duel vyhrálo 4:2, v druhém stejným výsledkem 

prohrálo, a vyslouţilo si tím rozpačitou a skeptickou reakci v tisku. Následně si připsalo 

dvě vysoká a médii oceněná vítězství nad celkem Německé demokratické republiky 

(12:3 a 11:1). Těsně před startem mistrovství a definitivním ohlášením nominace  
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se ČSSR utkalo s ještě nekompletními Kanaďany, které v Praze porazilo 6:2. Kromě 

nominace československého celku byli opět nejsledovanějším z ostatních týmŧ 

reprezentanti Sovětského svazu, častým respondentem novinářŧ byl kouč sborné Viktor 

Tichonov. 

Do nominací zámořských účastníkŧ a také skandinávských celkŧ uţ v roce 1985 

zasahovalo play off NHL, ze kterého koučové vyhlíţeli případné posily z týmŧ, které 

vypadly. Týmy ČSSR a SSSR zatím neřešily podobné starosti vzhledem k pravidlŧm  

o odchodech hráčŧ do zahraničí ovlivněným politickou situací. Tímto tématem se nejvíc 

ze sledovaných médií zabýval týdeník Gól, který jinak stále zŧstával věrný černobílému 

tisku a obsahu s minimem fotografií, ostatní média toto téma reflektovala jen okrajově.  

„Praha, 16. dubna, za několik málo hodin vlastně uţ nový den, den zahajovacích 

bojŧ šampionátu. Všeobecná nervozita znatelně nabírá na intenzitě. Hráči uţ 

se nemohou dočkat. Pořadatelé stojí před nelehkou prověrkou. A také trenéři… Jako by 

neměli jiných starostí dost, vysedávají u telefonu a kaţdou chvíli berou do ruky letový 

řád nejrŧznějších společností. Do pŧlnoci je třeba nahlásit soupisku s devatenácti jmény, 

tři kolonky mohou zŧstat prázdné. Pro ty, na něţ se vyplatí čekat. Pro posily a esa, pro 

hráče, kteří by měli pomoci rozhodovat a výkonem obohatit úroveň turnaje, tak, jako se 

to podařilo před třemi lety Gretzkému na helsinském šampionátu,“
197

 popsal Gól situaci 

s uzavíráním nominací. 

Mezi domácími fanoušky byl o šampionát velký zájem, coţ dokládaly zprávy  

o počtu vyprodaných utkání ještě před prvními zápasy. „Pro toto mistrovství bylo 

vydáno 450 000 vstupenek. Dvacet zápasŧ je uţ vyprodáno (přesná polovina), zbývající 

lístky jsou nebo budou dány do předprodeje. Do zahraničí bylo prodáno 13 700 

vstupenek, z toho 8 000 do socialistických zemí. Je zajímavé, ţe i utkání ČSSR v. NDR 

je téměř vyprodané, včera ještě zbývalo pouhých 620 vstupenek,“
198

 popisovalo 

Svobodné slovo ve zprávě z tiskové konference organizačního výboru.  

Na rozdíl od předchozích tří domácích šampionátŧ tentokrát deníky nevydávaly 

speciální články s pokyny, jak se mají lidé chovat. I v předchozích případech nejvíce 

politicky agitující Rudé právo před startem turnaje zařadilo tuto výzvu pouze jako jeden 

odstavec v článku týkajícím se zahájení mistrovství: „Stejnou prestiţ, jakou má ve světě 

čs. hokej, si vyslouţila i naše pohostinnost a organizace. Pevně věříme, ţe i letos bude 

všechno klapat, ţe si účastníci turnaje, jejich doprovod, ale i domácí a zahraniční turisté 
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odvezou z Prahy ty nejlepší vzpomínky. Před sedmi lety se naši diváci vyznamenali. 

Fandili ze všech sil čs. muţstvu, které obhajovalo titul, ale dovedli vzácně ocenit  

i umění našich velkých soupeřŧ. Zaslepený patriotismus, který se ještě někdy objevuje 

při zápasech naší ligy, by se na mistrovství světa neměl objevit. V tomto turnaji totiţ jde 

nejen o reprezentaci hokeje a tělovýchovy, ale celého socialistického státu.“
199

 

Diváky motivoval ke slušnému a hlavně hlasitému povzbuzování na stránkách 

denního tisku také kapitán domácího výběru Dárius Rusnák, který ovšem čtenáře ţádal 

o podporu výrazně méně agresivním tónem, neţ tomu bylo u hráčŧ zvykem v případě 

předchozích dvou šampionátŧ v 70. letech. „Nechci se podbízet a slibovat nemoţné, 

věřte nám, ţe chceme – strašně moc chceme uspět. Kéţ bychom měli pocit, ţe 

reprezentujeme tuto zem ve skutečně domácím prostředí. Nepotřebujeme skandování 

'Deset, deset', kdy je soupeř zlomen a na kolenou čeká na závěr utkání. Povzbuďte nás, 

aţ se nám nebude dařit. V takových kritických chvílích mŧţe hlediště představovat 

pomoc rovnající se hráči navíc,“
200

 citoval ho Československý sport. 

Ten se šampionátu vzhledem ke svému sportovnímu zaměření a periodicitě 

věnoval ze všech zkoumaných médií nejvíce a přinesl například téměř dvě stránky 

odpovědí na dotazy týkající se hokejového mistrovství, které čtenáři zaslali do 

redakce.
201

 Nejpodrobnější ze všech také představil maskota turnaje, který byl novým 

prvkem objevujícím se jak na ledě, tak v médiích.  

„Kuţely světel nasvítily ledovou plochu. Zazní znělka praţského mistrovství 

světa a Evropy. Ţivou oponu rozhrnují ţáčci v bílých dresech, přijíţdějí na led 

s obrovským pukem, který skrývá maskota šampionátu lvíčka Pepu (jinak ovšem 

Mojmíra Musila z hokejového oddílu Slavie Praha…). Lvíček je prŧvodcem 

11minutového zahajovacího ceremoniálu, do kterého je zapojeno 140 klukŧ ze sedmi 

praţských hokejových oddílŧ. Naplněná hala se roztleská a lvíček, kterému na záda 

padá dlouhá hříva, se uklání publiku. Začíná první obraz, intermezzo míru,“
202

 popsal 

Československý sport úvod zahajovacího ceremoniálu, jenţ se nesl, stejně jako celý 

šampionát, pod heslem „sportem za mír a přátelství mezi národy“. 

Prvním soupeřem československého týmu bylo Finsko. S tím si domácí hráči bez 

problémŧ poradili a zvítězili 5:0, za coţ si vyslouţili pochvalné reakce tisku. „Při svém 
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prvním vystoupení na praţském ledě se naši hokejisté představili jako vyspělý kolektiv, 

který ví, co chce. Koncentrovaným a aktivním výkonem plným elánu přitiskli 

nebezpečné Finy rychle ke zdi a jednoznačně smetli zákulisní obavy. Tedy rozhodně 

příjemná proměna čs. celku a s ní začátek na jedničku! (…) Mějme však na mysli, ţe 

Finové ve středeční podobě nebyli soupeřem, který dokonale prověřil,“
203

 připomnělo 

Svobodné slovo v závěru reportáţe z úvodního duelu.  

Tím nebyl ani další soupeř, a to Německá demokratická republika. Domácí tým 

ji sice porazil 6:1, ale výkonem neoslnil. Hráče NDR tisk ocenil za bojovný výkon na 

hranici jejich moţností. „Kdo čekal sladkou procházku rájem, byl šokován. Kdo si 

myslel na '10, 10…' byl zklamán, ale jinak? Soupeř sehrál ţivotní zápas na evropské 

úrovni a je neuvěřitelné, ţe toto muţstvo se rekrutuje jen ze dvou v NDR existujících 

ligových celkŧ, přičemţ jen jeden z nich má střechu nad ledem. Sport zná tyhle chvíle, 

jímţ se obrazně říká boj na ţivot a na smrt, a tak hráli hokejisté NDR. Jejich bruslařská 

pohyblivost a silová urputnost připomínaly skandinávský hokej. V první třetině 

neudělali chybu,“
204

 chválila výkon soupeře Mladá fronta. Po bezbrankové první třetině 

uţ Československo potvrdilo roli favorita a nakonec v poklidu dokráčelo k výhře. 

Po dvou zápasech následoval volný den, který muţstva ČSSR a SSSR vyuţila 

k tradičnímu společnému setkání. To se odehrálo na sovětském velvyslanectví,  

po projevech politických a diplomatických představitelŧ uţ se hráči obou celkŧ bavili 

mezi sebou. „Hovořili o závěrečné přípravě na mistrovství světa, prvních zkušenostech 

z letošního šampionátu, ale i o svých soukromých radostech a starostech. Sovětský 

obránce Fetisov si ţivě vyměňoval názory s naším Lukáčem, Rusnák s Larionovem zase 

vzpomínali na Kanadský pohár 1981, kde proti sobě poprvé hráli. (…) Zajímavou 

skupinku vytvořili brankáři. Společně s Myškinem, Mylnikovem, Králíkem a Šindelem 

debatoval nejlepší brankář mistrovství světa 1961 Josef Mikoláš, dnes redaktor  

Čs. sportu. Ţivě všichni gestikulovali, bylo vidět, ţe si rozumějí a ţe si mají co říci,“
205

 

popisovalo Rudé právo přátelskou atmosféru setkání. 

Po pauze čekal na domácí tým druhý z německých týmŧ, tedy Německá 

spolková republika. Tu Československo porazilo stejným výsledkem jako jejich 

východoněmecké kolegy (6:1). Před rozbruslením navštívil hokejisty v šatně předseda 

vlády ČSSR Lubomír Štrougal, který si následně prohlédl celou halu. „Z kabiny 
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hokejistŧ ČSSR se před rozbruslením k utkání s NSR ozval náhle rytmický potlesk. 

Přivítali tak ve svém středu vzácnou návštěvu. Před dŧleţitým zápasem je přišel 

pozdravit člen předsednictva ÚV KSČ, předseda vlády ČSSR Lubomír Štrougal,“
206

 

popisoval Československý sport. A citoval i reakci kapitána týmu Rusnáka: „Za slova 

uznání a povzbuzení jsme mu byli opravdu vděční, myslím si, ţe se to promítlo  

i do výkonu celého muţstva proti NSR.“
207

 

Poté uţ přišla první prohra, o kterou se postaral celek USA. Ten uţ předtím 

překvapivě porazil Kanadu i Švédsko a výhrou 3:1 nad domácími reprezentanty 

nakročil k poměrně překvapivému postupu do finálové skupiny. „Přestoţe jsme to 

neříkali nahlas, měli jsme o výsledek střetnutí našich hokejistŧ s Američany určité 

obavy. Náš nedělní soupeř sice prohrál rozdílem dvou tříd v úvodním střetnutí  

se sbornou, ale postavila ho na nohy výhra nad Švédy a po vynikajícím výkonu a tak 

trochu historickém vítězství nad Kanadou bylo zřejmé, ţe budeme mít co činit 

s muţstvem velice silným, cílevědomým a po všech stránkách nepříjemným,“
208

 

konstatoval Československý sport. 

Po jednodenní pauze čekal Československo druhý zámořský celek, tedy Kanada. 

Došlo na vyrovnanou bitvu plnou chyb, ve které domácí tým čtyřikrát prohrával a vţdy 

dokázal skóre srovnat. Týmy se tak nakonec rozešly smírně 4:4. „Chvílemi hladká 

kombinace, pronikající kolem přihlíţejících Kanaďanŧ jako rychlík krajinou, chvílemi 

křeč a poté jen vŧle spojená s bezradností, a zase obrovský nátlak celého kolektivu  

– tak hrálo čs. muţstvo v rozporuplném zápase proti Kanadě, ve kterém jsme nakonec 

remizovali, neboť nasazení soupeře, jeho touha se prosadit finální přihrávkou a prodrat 

se ke gólu při pouţití krajní tvrdosti nás znovu a znovu hnaly do pozice ohroţených 

poráţkou,“
209

 shrnula prŧběh utkání Mladá fronta. 

Vzhledem k bodovým ztrátám se zámořskými týmy muselo Československo  

o jistotu účasti mezi finálovou čtyřkou bojovat ve vzájemném duelu se Švédy. 

S nelehkou situací si poradilo, skandinávského soupeře přejelo vysoko 7:2 a mohlo jiţ 

před posledním zápasem základní skupiny slavit postup. „V rozhodujícím boji první 

části šampionátu zvolili včera naši hokejisté ten nejlepší recept. Překvapili nebezpečné 

Švédy bleskovým nástupem, který jim snad lépe ani vyjít nemohl, a pak plnou parou 

zamířili mezi finálovou čtyřku mistrovství. Včera i výkonem přesvědčili, ţe k finalistŧm 
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patří zaslouţeně,“
210

 chválilo Svobodné slovo, stejně jako další deníky, výkon domácích 

hráčŧ. 

Posledním soupeřem v základní skupině byl Sovětský svaz. Ve vzájemném 

souboji uţ nešlo o postup, který měly oba celky jiţ zajištěn, ale vzhledem k systému 

turnaje o titul mistra Evropy. Československý tým totiţ ztratil body pouze se 

zámořskými soupeři, a tak měl stejnou výchozí pozici jako dosud neporaţená sborná. 

Z vítězství 5:1 a evropského primátu se nakonec radovalo muţstvo SSSR, se kterým 

domácí drţeli krok jen v úvodu zápasu.  

„Vysokými favority byli naši hosté, ale v koutku duše jsme věřili, ţe by mohli 

čs. hokejisté v domácím prostředí překvapit. Začátek střetnutí, které probíhalo ve 

vysokém tempu, tomu nasvědčoval, byl ve znamení aktivity a mírné převahy našich. 

Ujali jsme se vedení po pohotové střele Lály, ale naše radost trvala jen čtyři minuty. Pak 

přišel úder obhájcŧ titulu, brankář Šindel inkasoval dva góly v rozpětí pouhých  

15 sekund a ve vývoji střetnutí nastal zlom. Sovětští hokejisté zcela ovládli kluziště, 

předčili soupeře především v rychlosti a dŧsledné kolektivní hře,“
211

 přiznalo Rudé 

právo převahu soupeře a jeho zaslouţenou výhru. 

Vŧbec poprvé v historii praţských hokejových šampionátŧ dostala ve 

sledovaných médiích prostor ostrá kritika na účet rozhodčích. Ti byli vţdy dřív 

zmiňováni pouze v případě výkladu pravidel či v rozhovorech, které měly přiblíţit pro 

čtenáře neznámou stránku hokeje. Tentokrát ale podle novinářŧ dopustili, aby na ledě 

vládla přílišná brutalita, a svou roli nezvládli. „Pod pokličkou šampionátu uţ to nějaký 

čas bublalo, ale po nabitém úterním programu kotel přetekl a na stole se objevilo horké 

téma. Rozhodčí, přesněji řečeno jejich zpŧsob rozhodování na praţském ledě. Věc, do 

které se trenéři většinou pouštějí dost neradi, neboť vědí, jaká úskalí se v tom 

skrývají,“
212

 komentovalo Svobodné slovo vyhrocenou situaci, kdy se do kritiky 

rozhodčích pustili zejména sovětští a českoslovenští koučové. 

Aţ příliš tvrdá hra byla podle koučŧ i novinářŧ zpŧsobena přejímáním 

zámořských nešvarŧ. V prŧběhu šampionátu byla dokonce svolána schŧze komise 

rozhodčích, jejíţ závěry shrnulo Svobodné slovo následovně: „Předseda komise 

rozhodčích A. Starovojtov poloţil sudím akademickou otázku, proč neodpískali 

zákroky, které se odehrály před jejich očima, a které viděla celá hala. Dŧrazně je 
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poţádal, aby přehodnotili svou činnost a řídili zápasy, jak ukládají pravidla a v duchu, 

který byl stanoven před šampionátem. Tedy, aby slovo brutalita bylo z praţského ledu 

vymýceno. Zjištěné nedostatky často vyplývají z odlišného pojetí evropského  

a zámořského hokeje, ovšem zámořský pohled, ţe v boji muţe proti muţi zpředu je 

dovoleno všechno, je pro Evropu nepřijatelný.“
213

 

Dva dny po prohře změřili domácí hráči síly se sbornou znovu, tentokrát uţ 

v rámci finálové skupiny. A v odvetě se z vítězství, i kdyţ těsného v poměru 2:1, 

radovali oni. Pro SSSR to byla první poráţka na mistrovství světa po sedmi letech, 

naposledy v roce 1978 podlehli ČSSR na předchozím šampionátu v Praze. Hráčŧm 

v šatně osobně gratuloval i předseda vlády Lubomír Štrougal. „Nakonec měli pravdu 

hráči! Říkali to několikrát a nahlas: Vyhrajeme! Kdo jim to ale ještě chtěl věřit  

po prvním zápasu 1:5? A kdyţ se nachylovaly poslední minuty a sekundy zápasu, kdyţ 

sevřeni obrovským náporem mistrŧ světa přece jen odolali a vybojovali své první  

a současně i nejdŧleţitější finálové vítězství, pak to byla jedna z největších chvil  

čs. muţstev v historii mistrovství světa,“
214

 vychvalovala Mladá fronta. Československý 

sport zase na titulní stránce hlásil, ţe „zázraky se dějí“, Svobodné slovo ocenilo „hokej 

hraný srdcem“. 

Velkým tématem po zápase byla chyba sovětského gólmana Myškina, který si 

před prvním gólem Československa vyjel z branky, upadl a Vladimír Rŧţička uţ mohl 

střílet do úplně prázdné branky. „Nemohu pochopit, co se stalo. Přitom on je jedním 

z brankářŧ, který pevně stojí na bruslích, nic ho nedokáţe vyvést ze stability, říkám – 

má betonové nohy. Seděl v šatně, díval se na mě a povídá mi – řekněte mi, co se stalo?  

a já mu odpověděl – to bych se chtěl zeptat tebe. Jen kroutil hlavou a byl potichu. 

Všechno ale začalo mnohem dříve, v okamţiku, kdy jsme vyhráli první zápas 5:1.  

To sebevědomí, ta víra ve vítězství, našim svázala ruce. Asi měli pocit, ţe to přijde 

samo. Prostě najednou neměli sílu porazit – nejen tu vlastní chiméru vítězství, ale i vaše 

odhodlání. To nám podrazilo nohy,“
215

 citoval kouče Tichonova týdeník Stadión, který 

se jinak šampionátem zabýval překvapivě málo. Mezi 23. dubnem a 28. květnem,  

kdy vyšlo speciální číslo o mistrovství
216

, o něm dokonce nevydal jediný článek. 
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Dalším soupeřem, kterému mělo československé muţstvo po prvním vzájemném 

zápase co vracet, byly Spojené státy americké. Ty ovšem ve finálové skupině uţ 

nedokázaly favoritŧm konkurovat a prohrály všechny tři zápasy s celkovým skóre 7:24. 

Československo zvítězilo 11:2 a bylo jasné, ţe závěrečný duel s Kanadou bude také 

přímým soubojem o mistrovský titul: „I kdyţ testování soupeře se zpočátku neobešlo 

bez rozpakŧ, byl to zápas zasluhující absolutorium. Ústředními postavami utkání byli 

Lála a Rŧţička (oba po třech brankách), ale všechny formace zasluhují uznání pro 

vyváţenost spolupráce s obranou i ráznost a vtip v koncové fázi. Králík jako vţdy 

bravo, obrana vlastně bez chyb. Cesta k boji o titul byla otevřena.“
217

  

Po úspěšných odvetách proti SSSR a USA vyšla Československu i ta třetí, 

Kanadu porazilo 5:3 a mohlo slavit zlaté medaile a titul mistrŧ světa. „Českoslovenští 

hokejoví reprezentanti přidali v pátek odpoledne další cenný úspěch do pokladnice 

našeho socialistického sportu. (…) Je to významný úspěch nejen hokeje, ale celé naší 

tělovýchovy a určitě mocný impuls k dalšímu rozvoji této krásné hry u nás. Jestliţe uţ 

v prŧběhu utkání a zejména po jeho skončení skandovala vyprodaná hala 'Ať ţijí mistři', 

byla to zaslouţená odměna těm dvaceti chlapcŧm, propoceným, unaveným, ale 

přešťastným, kteří i v posledním utkání vydali ze sebe všechny síly a snad ještě něco 

navíc. Podali příklad, jak je třeba bojovat a rvát se o nejvyšší úspěch v reprezentačním 

dresu,“
218

 popisoval vítěznou euforii na titulní stránce Československý sport. 

Pravidelnými rubrikami k mistrovství byly tentokrát Ledové střípky a Hlasy  

a názory Rudého práva, Zažili, viděli Mladé fronty, Řekli Svobodného slova  

či nejzajímavější Na 7. dálničním kilometru v Československém sportu. Název této 

rubriky odkazoval k motelu v Prŧhonicích, kde československý tým po dobu 

šampionátu bydlel. Rubrika nabízela zajímavé postřehy ze ţivota hokejistŧ v motelu, 

jejich ohlasy na prŧběh mistrovství i zajímavé rozhovory. Oba týdeníky a také 

Československý sport vydaly po skončení šampionátu speciální přílohy shrnující jeho 

prŧběh. 

Celý turnaj byl v tisku hodnocen velmi kladně jak po stránce hokejové, tak po 

stránce organizační. „Padesáté mistrovství světa v ledním hokeji v Praze skončilo 

velkým úspěchem našeho muţstva, které dobylo historický, šestý titul šampiónŧ,  

ale i velkým úspěchem organizačním. Zahraniční návštěvníci neskrblili chválou nad 

uspořádáním této vrcholné události. A byli i dostatečně přesvědčeni o zájmu naší 
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sportovní veřejnosti o lední hokej, vţdyť turnaj zaznamenal rekordní návštěvnost 

415 912 divákŧ, coţ nemá obdoby. (…) Naše muţstvo odvedlo výkon hodný mistrŧ 

světa. Dřelo do úmoru, tím pak byla větší jeho neutuchající radost. Spolu s našimi 

reprezentanty se z nádherného úspěchu těšíme všichni,“
219

 chválil například 

Československý sport. 

Kromě chvály výkonu hokejistŧ a organizace šampionátu se v tisku objevila také 

kritika mířící směrem k fanouškŧm za to, ţe při předávání bronzových medailí hráčŧm 

SSSR pískali a chovali se nevhodně. Nejvíce je odsoudilo Rudé právo v samostatném 

článku s názvem Zbytečný stín. „Mrzelo nás však, ţe na tribunách byli při některých 

střetnutích i takoví, kteří svými pokřiky a pískáním nepřispěli k dobré a sportovní 

atmosféře a celkové pohodě. Tito lidé vrhli stín na jinak výbornou organizaci 

mistrovství a zřejmě nepochopili pravý smysl sportovního soutěţení mezi mladými 

lidmi z rŧzných zemí. S výchovou sportovně vyspělého publika se musíme zabývat 

trvale. (…) Nikdo nechce, aby bylo na hokejovém utkání ticho jako na koncertu. Ale 

kaţdý zápas skončí a pak se sluší vzdát poctu vítězŧm a čest poraţeným,“
220

 nabádal 

autor.  

K nevhodnému chování publika se Rudé právo vrátilo ještě dva týdny po 

skončení šampionátu, a to v článku uveřejňujícím dopisy čtenářŧ reagujících na kritiku 

a souhlasících s odsouzením. „Redakce dostala několik desítek dopisŧ, jejichţ pisatelé 

shodně s Rudým právem odsuzují trapné vystupování těch, kteří pískotem narušovali 

dŧstojný rámec sportovní události a poškodili tak dobré jméno organizátorŧ mistrovství 

i všech, kteří dokázali výkon hokejistŧ objektivně ocenit. Čtenáři zdŧrazňují, ţe 

provokatéři na naše stadióny nepatří,“
221

 psal autor v perexu a následně citoval z dopisŧ 

čtenářŧ ostrou kritiku. 

Společně s pískotem při předávání bronzových medailí hokejistŧm SSSR, které 

například týdeník Gól v úvodníku popsal jako odsouzeníhodné hulvátství a neúctu
222

, 

dalo praţské publikum najevo nesympatie ke sborné i jinak. Hokejový historik Miloslav 

Jenšík totiţ popisuje další situaci, která pravděpodobně byla dŧvodem rozhořčení. 

Nastala v závěrečném duelu šampionátu mezi SSSR a USA, ve kterém uţ o nejcennější 

kov nešlo. Sborná ho vyhrála jednoznačně 10:3. „Její hráči, po základní skupině 
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povaţovaní za nejváţnější uchazeče o pohár mistrŧ světa, byli však silně frustrováni 

svými neúspěchy ve velké čtyřce a podráţděně reagovali na tvrdé zákroky Američanŧ. 

(…) Došlo ke rvačce, do které se zapojily i střídačky. Konce neměla a Praţany náramně 

pobavila. Kde jinde také mohli vidět, aby někdo takhle mydlil nemilované 'soudruhy 

nejmilovanější'? Tribuny dlouho bouřlivě skandovaly 'Jú-es-ej, Jú-es-ej', takţe  

i nejfanatičtějším stoupencŧm husákovské postnormalizace muselo být jasné, na čí 

straně jsou sympatie divákŧ,“
223

 popisuje Jenšík. 

Navzdory kritice pískajících fanouškŧ, uvádění jmen komunistických 

představitelŧ přítomných ve Sportovní hale v reportáţích ze zápasŧ či četnosti článkŧ  

o hokejistech SSSR oproti jiným zahraničním účastníkŧm se zdá, ţe v roce 1985 uţ 

přece jen byla situace sportovní ţurnalistiky o málo uvolněnější. Hojně se například 

rozebírala chyba brankáře Myškina i to, ţe se sborné ve finálové skupině nevedlo. 

Propagandistické pokyny, jak se mají Praţané chovat, se sice objevovaly stále, ale uţ 

v mnohem menší míře neţ dříve. Vzhledem k událostem následujících let to bylo 

nakonec naposledy, kdy měla politická situace významný propagandistický vliv na 

informování o domácím hokejovém šampionátu. 

 

4.8 Mistrovství světa 1992 

„Sedm let po zisku zlatých medailí se vrací mistrovství světa v ledním hokeji 

opět do Československa. Boje dvou skupin po šesti týmech rozhodují o postupu do 

dalších bojŧ, podle federalistického uspořádání jsou zápasy obou skupin rozděleny 

rovnoměrně do Prahy a Bratislavy. Naposledy vystupuje na světových šampionátech 

'osvědčená značka' Československo. (…) Rozloučení se společnou reprezentací  

se československým hokejistŧm povedlo. Nezískali sice titul mistrŧ světa, avšak  

po propadáku v Helsinkách, kde o rok dříve skončili českoslovenští hokejisté na velice 

nelichotivé šesté příčce, byl zisk bronzových medailí hřejivou náplastí.“
224

 

V pořadí 56. mistrovství světa, na kterém se jiţ nevyhlašoval souběţně i mistr 

Evropy, se konalo od 28. dubna do 10. května v Praze a Bratislavě. Turnaje se účastnilo 

dvanáct týmŧ, které byly rozděleny do dvou základních skupin po šesti týmech.  

Ve skupině A se spolu systémem jednokolově kaţdý s kaţdým utkaly celky Finska, 
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Německa, USA, Švédska, Itálie a Polska. Ve skupině B hrály Rusko, Československo, 

Švýcarsko, Kanada, Norsko a Francie. Do vyřazovacích bojŧ postoupily čtyři nejlepší 

celky z obou skupin. Ve čtvrtfinále play off, které se hrálo na MS poprvé, se tak střetl 

první celek ze skupiny A se čtvrtým ze skupiny B, druhý celek skupiny A se třetím 

celkem skupiny B a dále analogicky.  

Československo si připsalo výhry nad Norskem (6:1), Francií (3:0), Kanadou 

(5:2) a Švýcarskem (2:0) a prohru 2:4 s Ruskem, a skončilo tak ve své skupině druhé. 

Ve čtvrtfinále tak narazilo na Američany a porazilo je vysoko 8:1. V dalších 

čtvrtfinálových utkáních Švédové vyřadili Rusy, Finové porazili Kanadu a Švýcaři si 

poradili s Německem. V semifinále domácí tým bojoval s Finskem, ale prohra 2:3 po 

samostatných nájezdech je odsoudila jen k bojŧm o bronzové medaile. Ty nakonec 

získali po výhře 5:2 nad Švýcarskem, ve finále zvítězili stejným skóre v severském 

derby Švédové nad Finskem. Nejlepším obráncem šampionátu se stal československý 

Róbert Švehla, v All Stars týmu turnaje figurovali obránce František Musil a útočník 

Petr Hrbek.
225

 

Sledovanými médii pro toto mistrovství jsou deníky Rudé právo, MF Dnes, 

Svobodné slovo a Československý sport a týdeníky Stadión a Gól. Pro všechny byla 

tentokrát nejfrekventovanějším tématem před mistrovstvím nominace kouče Ivana 

Hlinky, a to zejména s ohledem na posily ze zámoří. V NHL se totiţ poprvé v historii 

stávkovalo a hrozilo, ţe se ročník v případě, ţe nedojde k dohodě, jiţ nedohraje. To by 

znamenalo účast těch největších hvězd nejen z Československa právě na praţském 

šampionátu.  

To, jaká je přesně za mořem aktuální situace, pořádně nevěděli ani novináři, ani 

realizační tým. „Poslední zprávy ze zámoří, které mám k dispozici, se rozcházejí. (…) 

Naši hráči z NHL mě sice ujistili, ţe na 99 procent NHL pokračovat nebude, a ţe tedy 

přiletí. Uţ v sobotu má být v Praze Musil, Rŧţička má přiletět v neděli a pak i ostatní, 

naposledy v úterý Franta Kučera. Mluvil jsem ale také se Stockholmem, se zástupcem 

švédského svazu a ten mi řekl, ţe NHL ţádného hráče neuvolní. Navíc se proslýchá, ţe 

nikdo z hráčŧ NHL nesmí opustit americký kontinent. Takţe těţko se ve všem 

orientovat,“
226

 citovala MF Dnes manaţera čs. hokejového týmu Stanislava Neveselého.  
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Následující den došlo nečekaně k dohodě, stávka byla ukončena, a zámořská 

sezona tak pokračovala i s československými hvězdami, které hrály v týmech 

postupujících do play off. Co to znamená pro skladbu československého týmu, to tisku 

opět vysvětloval Neveselý. „Pokračování NHL nám komplikuje ţivot. (…) Reálná je 

zatím jediná věc – Franta Musil nejspíš absolvuje poslední utkání v dresu Calgary  

16. dubna, a pak by měl přiletět. Trenéři uvaţují o povolání dalších hráčŧ ze zámoří, 

kteří se v pŧvodním nominovaném kvintetu hokejistŧ z NHL neobjevili. V úvahu 

připadá zejména Musilŧv spoluhráč Reichel. Kaţdopádně počkáme na výsledky 

úvodního kola Stanley-cupu, kde by se měl střetnout mj. Boston s Buffalem, takţe 

volný bude buď Rŧţička, nebo Svoboda. (…) Narazit by na sebe měl i Pittsburgh se 

silným New York Rangers, takţe je moţné, ţe bychom měli k dispozici i Jágra.“
227

 

Prvním, kdo ze zámoří dorazil, byl obránce František Musil, který v roce 1985 

slavil v Praze titul mistrŧ světa. Rozhovor s ním přinesly ihned po jeho příletu všechny 

sledované deníky. „Nepřijíţdím sem jako zachránce. Sledoval jsem kluky na 

olympijských hrách, trenéři vybrali zkušené hráče, zvedli tím konkurenci. V minulosti si 

mladí mysleli, ţe je vše hotové, nyní mám pocit, jako by se do muţstva vrátil duch 

z onoho pětaosmdesátého, kdy jsme se stali mistry světa. Je to pro mě krásný pocit 

vrátit se zpět do Prahy po sedmi letech,“
228

 nechal se slyšet Musil, který byl jednou 

z největších opor týmu. A spolu s Robertem Reichelem nakonec také jediný hráč, který 

z NHL přiletěl. 

Aţ dvanáct dní před startem mistrovství byli novináři a zároveň i veřejnost na 

tiskové konferenci seznámeni s cenami lístkŧ a systémem prodeje. „Snad poprvé 

v historii se zvolila forma objednávek vstupenek, kdyţ předprodej v podstatě 

nefungoval a pokladny jak v Praze, tak v Bratislavě, se otevřou těsně před zahájením 

šampionátu. Veškeré záleţitosti kolem vstupenek vyřizuje firma Telemundi, která je 

hlavním sponzorem světového šampionátu. K dnešnímu dni se jí přihlásilo 56 000 

zájemcŧ o vstupenky. Jenţe ti zatím neznali cenu vstupenek, těţko říci, jak zareagují po 

zveřejnění cen,“
229

 podivilo se Rudé právo, stejně jako ostatní sledované deníky, 

vysokým cenám vstupenek. 

Situaci kolem firmy Telemundi více osvětlil týdeník Gól. „V pořadí 56. 

mistrovství světa je většinou odpovědných očekáváno s lehkým mrazením v zádech. 
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Pravděpodobně bychom nenašli v historii turnaj, jenţ by zaznamenal tolik novinek či 

premiér jako ten letošní. Především se šampionát koná ve zcela nových ekonomických 

podmínkách, a tak není divu, ţe se poměrně dlouho zvaţovalo, zda pořadatelství 

přijmout, či nikoliv. Teprve garance firmy Telemundi, ţe dorovná případný schodek, 

rozhodla s jednoznačnou platností. Tím se však zároveň roztříštila organizace do 

trojúhelníku Vídeň – Bratislava – Praha, coţ leckteré úkony dost zkomplikovalo,“
230

 

konstatoval v úvodníku Jiří Malý. 

To, ţe nechybělo málo a šampionát by se v Československu vŧbec neuskutečnil, 

potvrdil v rozhovoru i Pavol Učen, předseda Čs. hokejové federace a také organizačního 

výboru MS: „Byl jsem členem bývalého předsednictva, nebo, chcete-li, Akčního výboru 

hokejového svazu. Ten přijal závěr, proč si v nových podmínkách přidělávat nové 

starosti. Spíš se přikláněl k názoru jen se mistrovství světa zúčastnit a prodat ho někomu 

jinému. Především se nevědělo, jak by vše dopadlo ekonomicky. Avšak po dlouhých 

debatách a podpisu smlouvy s marketingovou firmou Telemundi bylo – i přičiněním 

Telemundi – rozhodnuto, ţe turnaj se v Československu uskuteční.“
231

 

Nové ekonomické podmínky s sebou přinesly také další dosud v médiích příliš 

neprobíraná témata, například sponzorství. „O vysoké náklady celé akce se museli 

podělit zvláště solventní sponzoři, kaţdý podle svých moţností. První přišel s konkrétní 

nabídkou výrobce automobilŧ Škoda–Volkswagen: poskytl k dispozici vozy Forman 

v Praze i Bratislavě. O tom, ţe jsou na správné adrese, nemusely přesvědčovat firmy 

Tackla či Seiko, ani výrobce speciálních nápojŧ pro sportovce Isostar. S přimhouřením 

oka akceptujeme nápoje Coca-Cola, s rozpaky výrobky pivovarŧ Henninger  

a Krombacher, a uţ zcela mimo sportovní pouţití je to, co vyrábí firma Wodka 

Gorbatschow. Jenţe kdo si mŧţe dovolit pohrnout slušným příspěvkem?“
232

 glosoval 

nastalou situaci týdeník Stadion, který jinak o šampionátu překvapivě vydal minimum 

informací a článkŧ. 

Oproti tomu druhý týdeník Gól pojal informování o šampionátu velmi podrobně 

a zajímavě. Ve speciální příloze vydané těsně před startem turnaje přinesl například 

anketu mezi sportovci a dalšími známými lidmi na téma, jak domácí tým dopadne, 

podrobné představení všech účastnících se týmŧ či článek Hokej byl víc než sport. 

V něm odhaluje to, co všichni tušili. Ţe přes články o tom, jak se hokejisté ČSSR  
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a SSSR setkávali jako velcí přátelé, byla hokejová hala v době komunismu brána i jako 

kolbiště, kde mŧţe okupovaná země své nenáviděné soky porazit.  

„Kdyţ naši reprezentanti přijeli z mistrovství světa v roce 1969 ze Stockholmu 

s bronzovými medailemi, na letišti se jim dostalo triumfálního přivítání. Porazili jsme 

totiţ dvakrát Rusy, a to se mezi bolavými lidmi počítalo tisíckrát víc, neţ kdybychom 

měli zlato s poráţkou od velkého bratra. Jakési politické cítění obou našich národŧ 

zpŧsobilo, ţe se do hokeje dostala přemíra hrdosti. Ona v něm byla vţdy, ale od roku 

1969 znamenala moţná výhra nad SSSR cosi víc neţ pouhé dva body do tabulky a skalp 

silného soupeře. Patrně nikdy se v těch špatných časech nestal ţádný jiný obor lidské 

činnosti sledovanější neţ právě hokej, potaţmo utkání se SSSR,“
233

 poodhalil autor 

článku Vladimír Urban. 

V rámci přípravy na šampionát sehráli českoslovenští hokejisté celkem šest 

přípravných utkání. Nejprve si v Norsku připsali dvě výhry nad domácím muţstvem 

(8:1 a 7:3), poté na domácí pŧdě rovněţ dvakrát porazili Švédsko (3:0 a 2:1) a Francii 

(4:1 a 3:0). Přesto je tisk nepovaţoval za jednoznačné favority na zlato na jiţ osmém 

domácím mistrovství. „Nejraději vzpomínáme na léta 1947, 1972 a 1985, kdy 

českoslovenští hokejisté vystoupili na nejvyšší stupínek a převzali zlaté medaile. Právě 

před sedmi léty jsme se na domácím kluzišti dočkali poslední zlaté radosti. Málokdo asi 

krátce před prvním bully letos reálně uvaţuje o navázání na tento úspěch, ale na druhé 

straně olympijský bronz naše poněkud pošramocené sebevědomí z nedávných 

neúspěchŧ alespoň částečně pozvedl,“
234

 připomnělo Svobodné slovo, ţe na 

předcházejícím šampionátu ve Finsku obsadilo Československo aţ šestou příčku, coţ 

byl nejhorší výsledek v historii. 

Oproti tomu švédský kouč Curt Lundmark se nechal v médiích slyšet, ţe 

povaţuje domácí reprezentanty za největší favority šampionátu. „Povaţovali jsme 

nejprve tuhle větu za bonmot hokejového diplomata, ale potom jsme hledali, kolik je 

v téhle větě zmíněné uctivé diplomacie a kolik moţné skutečnosti. Ţe bychom doma 

zopakovali rok pětaosmdesátý?“
235

 ptal se Československý sport a následně nabídl 

odpovědi na tuto otázku z úst samotných hráčŧ, kteří byli lehce optimističtí, ale roli 

favorita mírnili.  
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Slavností zahájení šampionátu proběhlo v Bratislavě před zápasem domácího 

týmu s Norskem a oficiální role se ujal předseda Federálního shromáţdění ČSFR 

Alexander Dubček. „Oficiální část otevřel předseda České a Slovenské federace ledního 

hokeje a předseda organizačního výboru MS Pavol Učen. Po přivítání všech aktérŧ  

i hostŧ šampionátu předal slovo prezidentovi IIHF Günteru Sabetzkému, jenţ pozdravil 

účastníky i diváky. Zahajovací formuli pak přednesl předseda FS ČSFR Alexander 

Dubček. Mistrovství světa se koná pod záštitou prezidenta ČSFR Václava Havla. 

Slavností zahájení ukončila čs. státní hymna,“
236

 popsalo stručně jeho prŧběh Rudé 

právo. 

Poté uţ přišly první dva zápasy domácího týmu, který čekali dva outsideři. 

Z výhry 6:1 nad Nory byla média nadšená. „Jediný ze tří favoritŧ bratislavské skupiny 

mistrovství světa obstál ve svém jménu a herním stylu. Zatímco Kanadu zachránili od 

remízy s Francií všichni svatí a Rusko se mátoţně k remíze se Švýcarskem doklopýtalo, 

čs. tým pojal premiéru téměř jako gala show,“
237

 chválila MF Dnes. Vítězství 3:0 nad 

Francií uţ nebylo tak přesvědčivé, novináři ho brali jako splněnou povinnost, při které 

se československý tým dlouho trápil s francouzskou obranou, ale nakonec si připsal 

plný počet bodŧ. 

Co se ovšem vŧbec nesetkalo s pochopením, to byly špatné podmínky novinářŧ. 

Na ty si hojně stěţovali autoři jak v Mladé frontě a Svobodném slovu, tak 

v Československém sportu. Před revolucí vţdy nejradikálnější Rudé právo bylo 

tentokrát zdaleka nejméně kritické. „Dáte si gulášek? Račte – stojí 45 Kč! Máte ţízeň? 

Prosím, výborná minerálka – 35 Kč. Párek za dvacet, káva za deset. To jsou ceny 

v novinářském bufetu, které pozoruhodně korespondují s příslibem firmy Telemundi,  

ţe o novináře bude prý postaráno. (…) V hotelu Bratislava přišel jeden pokoj na tři sta 

denně, ale jen první den. Pak jsme se dozvěděli, ţe jeho cena stoupla na 500 Kč. Prý na 

příkaz podnikového ředitelství po dobu mistrovství světa,“
238

 popisovala MF Dnes. 

Stejně jako ceny občerstvení a ubytování zkritizovali novináři i ceny suvenýrŧ pro 

fanoušky. 

Další kritiky se dostalo organizátorŧm v Bratislavě, kteří podle novinářŧ nebyli 

na šampionát obecně příliš dobře připraveni, kvŧli nemoţnosti dostat se k hráčŧm na 

rozhovory a také kvŧli tiskovým konferencím: „Jakýsi nešťastník místo pro rozhovory 
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s trenéry umístil vedle mantinelu tréninkové haly, takţe není slyšet zhola nic. Slova 

ţurnalistŧ i trenérŧ pohlcuje hučení mrazících agregátŧ a pobrukování rolby, k tomu 

všemu občas vypoví sluţbu mikrofony i světlo. Znechucení novináři jen kroutí hlavami 

a mají vztek. Neblaze proslulé se stává i šílené komando odtahovací sluţby, které ať uţ 

za dozoru policistŧ, či o své vlastní iniciativě, odtahuje vozy ze širokého okolí haly.“
239

 

Kritiky na ceny a podmínky bylo v médiích na začátku šampionátu tolik,  

ţe nakonec došlo v Československém sportu i na její mírné odsouzení. A to v zamyšlení 

Pavla Procházky na úvodní stránce v pravidelné rubrice Na břehu Dunaje / Vltavy.  

„Za tenhle peníz bychom tu před sedmi lety měli pětinásobnou porci, ţe? Ale dosti uţ 

s cenami, jsou zkrátka světové, jako to mistrovství. (…) Ať je to jak chce, mně osobně 

se tenhle šampionát líbí víc neţ ten v roce 1985. Protoţe na něm uţ nehraje NSR 

s NDR, ale jen Německo. A protoţe v jednom z nejdŧleţitějších zápasŧ proti sobě 

nenastoupí Československá socialistická republika a Svaz sovětských socialistických 

republik, ale ČSFR proti Rusku,“
240

 připomněl autor, ţe za změnou cen stojí změna 

reţimu.  

Právě na tento souboj došlo ve třetím zápase domácích hráčŧ na turnaji. Ruský 

tým, který do té doby remizoval se Švýcary a jen těsně porazil Norsko, se v tomto 

zápase vzpamatoval a zvítězil 4:2. „Starý hokejový mág Tichonov nejdřív zamlţil scénu 

mistrovství světa nedokrevnými výkony svého muţstva, takţe se všichni křiţovali, 

kdeţe je dávná sláva sovětského hokeje, a pak mávl hŧlkou: na led vyjel tým podobný 

jako vejce vejci slavnému super bloku blahé paměti Fetisova, Makarova a spol. 

Z ruského uragánu se nám točila hlava a výsledek první třetiny nemusel být jen 0:2, ale 

také třeba 0:5,“
241

 pochválila MF Dnes výkon Rusŧ. 

Po dalším utkání, ve kterém se Československo utkalo s Kanadou a zvítězilo 5:2, 

uţ média chválila domácí tým. „Po sedmi hubených zápasech za sebou, kdy jsme 

s Kanadou prohráli, se v neděli večer dočkala zaplněná praţská Sportovní hala konečně 

vítězství. Naši hokejisté v dramatickém utkání mohutně povzbuzováni dokázali porazit 

javorové listy, a získali tak dŧleţité vítězství,“
242

 uvozovalo reportáţ z prŧběhu zápasu 

Rudé právo. Závěrečný zápas základní skupiny proti Švýcarsku a výhru 2:0 poté 

shrnulo následovně: „Hokejisté Československa v posledním utkání základní skupiny 
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MS porazili Švýcarsko a z druhé příčky postupují do čtvrtfinále. Pondělní večerní zápas 

byl plný vyloučení a vzhledem k destruktivní hře Švýcarŧ mnoho hokejové krásy 

k vidění nebylo. Dŧleţitější jsou dva body, které patří nám.“
243

 

Druhé místo ve skupině B přisoudilo domácím do prvního kola vyřazovacích 

bojŧ, které byly na tomto šampionátu novinkou, celek Spojených státu amerických. Na 

tento duel byl při setkání se zástupci IIHF na Praţském hradě osobně pozván i prezident 

Václav Havel, ale z dŧvodu zaneprázdněnosti odmítl a přislíbil účast na zápase o zlato. 

Z prŧběhu setkání přinesl zvláštní zprávu pouze Československý sport, který zároveň  

na titulní stránce ve výčtu zpráv k MS, které čtenáři v čísle najdou, uvedl jako první  

a nejdŧleţitější „Dres pro Václava Havla“.
244

 

O den dříve, neţ vstoupil do play off domácí tým, se hrála první dvě 

čtvrtfinálová utkání. A v nich překvapivě vypadli oba finalisté únorového olympijského 

turnaje ve francouzském Albertville, tedy Kanada a Rusko. „Dlouho očekávané play-off 

na mistrovství světa včera začalo. Finský tým ani tentokrát nezaváhal a vydoloval jiţ 

šesté vítězství na turnaji. Výtečnou formu seveřanŧ odskákala ve středu Kanada, pro níţ 

poráţka znamená konec všech nadějí a cestu domu. Podobný úděl potkal dost nečekaně 

ve druhém večerním utkání i Rusko. Na švestkách ho nachytali mistři světa Švédové, 

kteří se dosud na šampionátu prezentovali pouze výhrou nad sestupujícím Polskem,“
245

 

shrnulo překvapivé výsledky Svobodné slovo. Československý sport se dokonce 

s Kanadou loučil slovy „Good Bye“ a kanadskou vlajkou na titulní stránce, ruské 

vypadnutí označil jako pád „další velmoci do propasti“. 

Osud těchto dvou favoritŧ domácí tým nepotkal. Ten totiţ ve čtvrtfinále podal 

svŧj dosud nejlepší výkon na turnaji a USA porazil vysoko 8:1, za coţ se mu dostalo ve 

sledovaných médiích velké chvály. „Jsme v semifinále! Praţskou Sportovní halou zněla 

v pátek pozdě večer naše státní hymna, zvěstující, ţe českoslovenští hokejisté postoupili 

do semifinále mistrovství světa. Zejména v první třetině Američany doslova smetli 

z ledu a v dalších po velmi disciplinovaném výkonu přidávali branky, takţe nakonec 

postoupili do sobotního semifinále aţ nečekaně hladce. Skvělou atmosféru včetně vln 

vytvořili také diváci,“
246

 ocenilo Rudé právo fanoušky v reportáţi ze zápasu. 
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V semifinále ale zlatý sen domácích hráčŧ i fanouškŧ skončil, kdyţ 

Československo podlehlo Finsku 2:3 po samostatných nájezdech. „Závěr sobotního 

prvního semifinále mezi čs. hokejisty a Finy proběhl tak, ţe zřejmě bude ještě dlouho 

budit ze snŧ hráče, trenéry, ale i všechny příznivce. Pouhých 124 sekund před 

závěrečnou sirénou jsme totiţ přišli o vedení a nakonec díky trestným střílením o postup 

do finále. Upřímně řečeno, od samého počátku byli Seveřané lepším týmem, jejich hra 

byla cílevědomější, pruţnější a racionálnější,“
247

 přiznal Československý sport.  

Vzhledem k tomu, ţe ve druhém semifinálovém utkání porazili Švédové 

Švýcary, došlo ve finále na severské derby. Zlato nakonec získali právě Švédové, stříbro 

Finové a o bronz bojovali domácí hráči se Švýcary. „S dosud zjizvenou ranou v duši  

a únavou v těle, která po zklamání těţkne do tíhy olova, nastupoval čs. tým do svého 

posledního zápasu na MS. Ještě před 24 hodinami byla v sázce zlatá medaile, teď uţ po 

prohře s Finskem jen bronzová. Naši hráči se k ní dostali dvěma přískoky, ten první 

udělali v úvodní třetině (2:0), ten druhý v závěrečné (3:0). To, co se odehrálo mezi tím, 

se dá nazvat rutinou té poslední sebezáchovy,“
248

 shrnula MF Dnes duel, který se podle 

novinářŧ odehrával v komorní atmosféře. Prvním gratulantem byl hned na střídačce 

prezident Václav Havel. 

Pravidelnými rubrikami k MS byly v roce 1992 Leo zaslechl a Očima trenérů 

v Rudém právu, Nezůstalo v šatně Svobodného slova, V brejku slov a V pásmu příloh 

v MF Dnes a Na břehu Dunaje/Vltavy a Jakpak je dnes u nás doma Československého 

sportu. Speciální přílohu k šampionátu vydaly Československý sport (po skončení MS) 

a týdeník Gól (před začátkem MS). 

Vzhledem k předchozím neúspěchŧm brala média ve zpětném hodnocení třetí 

místo jako uspokojující a nikoliv jako neúspěch. „Kdyby někdo na přelomu roku 

prohlásil, ţe v Praze získáme bronzové medaile, asi bychom se podivovali, kdeţe bere 

tolik optimismu. Naše reprezentace kráčela po mistrovství světa ve Finsku od jedné 

poráţky ke druhé a hlavu zvedla vlastně aţ na olympijských hrách. Je logické, ţe po 

zisku medailí ve Francii se potichu šeptalo, ţe by to doma mohlo snad vyjít i na zlato, 

jenţe cesta na hokejový trŧn bývá pořádně trnitá. Nás mŧţe těšit, ţe jsme se před 

domácími fandy prezentovali sympatickým herním projevem, ţe jsme se snaţili o líbivý 

útočný hokej. Za celý turnaj jsme v normálním čase prohráli pouze s Ruskem, coţ při 
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novém systému ale znamenalo v konečném účtování 'pouze' bronz,“
249

 shrnulo 

Svobodné slovo hokejovou stránku šampionátu. 

Právě nový systém s play off uţ se pochvaly nedočkal, spíše naopak. „Takřka 

nekonečné šňŧry zlatých medailí sovětských hokejistŧ ze světových šampionátŧ začaly 

uţ zavánět v letech minulých nudou. Kralování Tichonovových hochŧ občas narušili 

pouze naši hokejisté, bičováni buď vlastním obecenstvem, anebo nezměrnou touhou 

porazit a pokořit tuto nabubřelou velmoc alespoň na ledě… A tak se začátkem 

osmdesátých let začaly vymýšlet nové systémy mistrovství, které by dokázaly udrţet 

diváka v napětí i do závěrečných zápasŧ. Všem bylo jasné, ţe se jednalo o tzv. 

protisovětské opatření. Určité oţivení zcela jistě přinesly, ale kaţdá novinka jednou 

omrzí. A tak se v letošním roce objevila další. Pro diváka bezpochyby mimořádně 

atraktivní play-off, nicméně vyvolávající mnoţství rozporuplných názorŧ a otazníkŧ,“
250

 

shrnulo Svobodné slovo dŧvody toho, proč došlo k zavedení vyřazovacího systému. 

Nejvíce kritiky se dostalo organizační stránce šampionátu. A to jak v jeho 

prŧběhu, tak po jeho skončení. „Letošní šampionát je pro nás v mnoha směrech čímsi 

novým, nepoznaným, premiérovým. Jak známo, veškerá práva byla prodána firmě 

Telemundi, jeţ na sebe vzala finanční záruky a postarala se (na první pohled nikterak 

oslnivě) takřka o všechno. Takţe našinec se doma mnohdy cítí jako v cizině. Centrum 

veškerého dění bylo před mistrovstvím světa ve Vídni. Zařizovaly se tam akreditace 

novinářŧ, potaţmo jejich ubytování v oficiálních hotelech, distribuce vstupenek, 

podstatná část organizace šampionátu. A ne vše dopadlo dobře,“
251

 shrnul ještě poměrně 

mírně problémy týdeník Gól. 

Nejkritičtějším médiem byla v tomto sledovaném období MF Dnes společně se 

Svobodným slovem. V článku Přívěsky pana Sabetzkého, který se zabýval setkáním 

sedmi nespravedlivě odsouzených hokejových mistrŧ světa z roku 1947, popisovala  

MF Dnes projev přítomného předsedy IIHF Günthera Sabetzkého uţ opravdu bulvárním 

zpŧsobem. Zajímavým faktem je to, ţe autor tohoto článku Václav Pacina pŧsobil  

v Mladé frontě jiţ v prŧběhu šampionátŧ v letech 1972, 1978 a 1985, kdy psal články 

poplatné době a reţimu. 

„Buď nebyl informován, ke komu vlastně hovoří, coţ vylučuji, nebo na 

informaci pozapomněl, coţ uţ je pravděpodobnější, ale přesto neomluvitelné, anebo 
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prostě vzal naše slavné zlaté chlapce jako nějakou sešlost 'old boys', kterých je po světě 

desítky. (…) A pan Sabetzki skončil přímo triumfálně: 'Poněvadţ u sebe nemám 

dostatek odznakŧ IIHF, abych vás jimi mohl podělit, tak ty, kteří byli ve vězení, trochu 

potěším aspoň přívěsky na klíče.' A sáhl do kapsy, odkud přívěsky vytahoval. Největší 

trapas celého šampionátu. Spíše ovšem uráţka. Pro ty staré pány, co tu sedí, je zřejmě 

všechno dobré, myslel si pan Sabetzki, vţdyť uţ to, ţe jsem mezi ně na čtvrthodinku 

přišel, musí být pro ně událostí! Pan Sabetzki potřásl rukama a zmizel. Jaké štěstí, ţe 

dobrotivý dědeček neměl s sebou cukrátka!“
252

 

Tento článek je příkladem toho, ţe média při informování o prvním 

porevolučním domácím světovém šampionátu nabrala moţná aţ příliš kritický směr. 

Jako by fakt, ţe novináři mohou poprvé svobodně vyjádřit svŧj názor, zpŧsobil,  

ţe chtěli kritizovat vše a za kaţdou cenu vyjádřit svŧj názor na věci, které jim vadily. 

Nejlépe zvládl podle názoru autorky přechod od komunismu k demokracii týdeník Gól. 

Ten případnou kritiku podkládal fakty a pojal ji na úrovni. Šel na rozdíl od ostatních 

sledovaných médií do hloubky a vyvaroval se laciné a bulvární kritiky zabývající se 

věcmi typu ceny guláše v tiskovém středisku. 

 

4.9 Mistrovství světa 2004 

„Aţ doposud jsme uţ od roku 1933 byli doma vţdy nejhŧře třetí. Teď sklidíme 

hold všech zahraničních účastníkŧ za krásnou halu, bezvadnou organizaci, rekordní 

souhrnnou návštěvu v historii světových šampionátŧ. Ale jak se z toho opravdu radovat, 

kdyţ jsme po tolika velkých nadějích skončili aţ pátí?“
253

 

V roce 2004 se v Praze hrálo v pořadí 68. mistrovství světa a poprvé ho hostila 

samostatná Česká republika. Konalo se od 24. dubna do 9. května v Praze a Ostravě. 

V metropoli ji hostila nově postavená moderní Sazka Arena, v Ostravě ČEZ Arena. Do 

turnaje zasáhlo šestnáct týmŧ rozdělených do čtyř čtyřčlenných základních skupin. 

Domácí hráči narazili ve skupině A na tři soupeře, které porazili bez ztráty bodu. 

Nejprve Lotyško 3:1, poté Kazachstán 7:0 a nakonec Německo 5:1.  

Šampionát pokračoval v boji v osmifinálových skupinách, do kterých postoupily 

vţdy tři nejlepší celky z kaţdé skupiny. Čtyři zbývající týmy se spolu utkaly ve skupině 
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o udrţení. Do skupiny E postoupily společně s Českem ještě Lotyšsko a Německo ze 

skupiny A a ze skupiny D Kanada, Rakousko a Švýcarsko. Ve druhé osmifinálové 

skupině F hrály Slovensko, Finsko, USA, Švédsko, Rusko a Dánsko. Kaţdý tým se 

v této části turnaje střetl se třemi týmy skupiny, se kterými ještě nehrál. Čechy tak 

čekalo nejprve Rakousko, které porazili 2:0, Švýcarsko, nad kterým zvítězili 3:1, a 

nakonec Kanada. Proti té si připsali výhru 6:2. 

Bez ztráty jediného bodu tak Češi jako vítězové skupiny E ve čtvrtfinále vyzvali 

čtvrtý celek skupiny F, kterým byl tým USA. Český soubor překvapivě prohrál 2:3  

po samostatných nájezdech, a poprvé tak na domácím šampionátu nezískal cenný kov. 

V dalších čtvrtfinálových duelech Kanada vyřadila Finsko, Švédové porazili Lotyšsko  

a Slováci si poradili se Švýcary. O zlato si to nakonec rozdala Kanada se Švédy  

a radoval se zámořský celek, v souboji o bronz Američané přetlačili Slováky. Přes 

brzký konec na turnaji figuroval v All Stars týmu turnaje český útočník Jaromír Jágr.
254

 

Sledovanými médii pro toto mistrovství jsou deníky Právo, MF Dnes a Sport  

a týdeník Gól. V období před startem šampionátu se tisk zabýval především třemi 

hlavními tématy. Prvním bylo sloţité skládání nominace ve velké konkurenci hráčŧ  

a posil z NHL, druhým nová Sazka Arena, jejíţ výstavba byla dokončena na poslední 

chvíli, a třetím Jaromír Jágr. Jeho jméno bylo ze všech nejskloňovanější, objevovalo se 

s ním nejvíce rozhovorŧ, nejčastěji ze všech hráčŧ figuroval v titulcích článkŧ. 

Zbrusu nová a supermoderní hala se veřejnosti poprvé otevřela přesně měsíc 

před šampionátem a média to brala jako velkou událost. „Stihli to… Stříbrný skvost na 

pomezí Vysočan a Libně skutečně stojí a funguje! Hokejové mistrovství světa se 

odehraje v komfortním paláci, o tom uţ není pochyb. Cedule s nápisy zákaz vstupu 

zmizely, útroby šestimiliardového kolosu s názvem Sazka aréna včera poprvé shlédla 

veřejnost. A bylo se na co dívat. Kruhová aréna se skutečně povedla, opravdu patří 

k nejmodernějším multifunkčním palácŧm v Evropě, jak se rádi chlubí lidé ze Sazky. 

Však je také generální ředitel sázkové společnosti samá pýcha,“
255

 popisoval deník 

Sport a následně citoval spokojená slova právě Aleše Hušáka, generálního ředitele 

Sazky.  

Články vychvalující nově postavenou halu vyšly ve všech sledovaných 

periodicích. Ta nabídla také podrobný popis všeho, co nová aréna divákŧm nabídne. 
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„Sazka Arenu charakterizují nejmodernější technologie, univerzálnost vyuţití, komfort 

a všestranné sluţby pro diváky a návštěvníky, včetně širokého spektra moţností 

k občerstvení. Pro zajímavost, Sazka Arena znamená mimo jiné i kapacitu 18 000 míst, 

2 460 klubových a komfortních sedadel, 66 skyboxŧ, 4 partyboxy a 2 900 míst v barech, 

restauracích a kavárnách,“
256

 popisoval podrobně týdeník Gól. 

Komfortní bylo i zázemí haly slouţící hráčŧm, v první řadě kabina domácího 

muţstva. „Nejhezčí a největší v celé Sazka Areně je kabina české hokejové 

reprezentace, luxusní prostředí nabízí hráčŧm kýţené pohodlí. (…) Zázemí národního 

týmu tvoří přes deset místností, ta nejrozlehlejší je 12 metrŧ dlouhá a téměř devět metrŧ 

široká šatna, ale nechybějí ani posilovna, masáţní pokoje, sauna, bazén s vířivkou či 

odpočívárna, svŧj vlastní pokoj mají i trenéři,“
257

 popisovalo Právo. Stejně podrobného 

představení se později v tisku dostalo i praţskému hotelu Corinthia Towers, ve kterém 

hráči bydleli.  

Od začátku dubna média řešila, kdo bude na domácím šampionátu Českou 

republiku reprezentovat. Nominaci skládal hlavní kouč Slavomír Lener se svými 

asistenty Antonínem Stavjaňou a Vladimírem Rŧţičkou. Největší hvězdy se očekávaly  

z NHL, kde probíhal závěr základní části a poté první kolo Stanley Cupu. Prvním 

hráčem, který přiletěl ze zámoří, byl útočník David Výborný. Dočkal se tak velkého 

zájmu novinářŧ. „Tři kamery, hlouček fotografŧ, tisková konference ve VIP salonku. 

Na tak velkolepé uvítání není hokejista David Výborný zvyklý. Včera ovšem přistál 

v Praze jako první posila reprezentace pro mistrovství světa z NHL. (…) 'Je vás tady 

tolik jenom proto, ţe jsem přiletěl první, co?' popichoval Výborný novináře,“
258

 

popisovala MF Dnes přílet útočníka Columbusu. 

Vzhledem k tomu, ţe se mistrovství konalo v Praze, byl zájem hráčŧ 

reprezentovat obrovský a na přípravném kempu a při přípravných zápasech bojovali  

o místa v sestavě hráči z NHL, české extraligy i dalších evropských soutěţí. „Ani české 

posily z NHL nemají jistou nominaci na mistrovství světa. (…) V širším kádru je 

šestnáct muţŧ z NHL. Všichni se pravděpodobně na konečnou soupisku nedostanou. 

(…) Bývaly časy, kdy hokejista pŧsobící v NHL takřka automaticky patřil do muţstva 

pro mistrovství. Pakliţe o něj měl v přípravě ještě bojovat, leckterý se vykrucoval, 
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případně urazil. (…) Letos je situace výrazně jiná. Praha láká. Kouč Lener cítil zpoza 

Atlantiku o hodně vřelejší zájem neţ loni,“
259

 popisovala nezvyklou situaci MF Dnes. 

Přetlak hráčŧ zpŧsobil nakonec i spory mezi koučem a hráči, kteří byli 

z nominace vyřazeni, nebo vŧbec nedostali pozvánku. Vŧbec poprvé tak došlo před 

domácím mistrovstvím na to, ţe si hráči a trenér vyříkávali spory přes média. Konkrétně 

šlo o zklamaného gólmana Romana Málka a obránce Marka Ţidlického. Nejradikálnější 

byl útočník Tomáš Vlasák. „Před čtrnácti dny mi pan Lener přes agenta vzkázal, ţe se 

mnou stoprocentně počítá do kempu. Ţe mi nemŧţe zaručit mistrovství, ale ţe se o něj 

mŧţu poprat. To se mi líbilo. Já po nikom jistotu nechtěl. Zmiňoval se o tom, jak mi 

parádně vyšly Švédské hry. Vŧbec mu neberu právo vybrat si vlastní tým, za který 

ponese zodpovědnost, ale takhle se s hráči nezachází. Pod Lenerem jsem skončil,“
260

 

citoval ho Sport. Kouč Lener mu poté odpověděl v článku s výmluvným názvem Špatná 

komunikace s hráči? Svědomí mám čisté
 
.
261

 

Největší hvězdnou českého týmu i celého mistrovství, která měla nominaci 

předem jistou, byl útočník Jaromír Jágr. Ten plnil stránky novin uţ měsíc před 

mistrovstvím. „Přesně za měsíc začne v Česku dlouho vyhlíţená hokejová slavnost – 

mistrovství světa. Pomalu ubývá základních otázek, které v minulosti tíţily fanoušky. 

Takřka jasné jsou dvě klíčové skutečnosti. Ze zámoří přiletí na turnaj Jaromír Jágr  

a praţská Sazka Arena bude pro sportovní událost připravená. Přiletí Jágr? Ano! Tedy 

pokud se nezraní. S osobním trenérem Jelínkem uţ mají připravený program po návratu 

ze zámoří. Ve vlasti se objeví okolo 8. dubna. Po pár dnech posilovny naskočí slavný 

útočník na led. Kdo mu bude hrát centra? To je ústřední téma telefonických debat Jágra 

s Jelínkem,“
262

 povýšila dokonce MF Dnes účast jednoho hráče svou dŧleţitostí  

na úroveň toho, jestli vŧbec bude hotová hala, kde se turnaj odehraje. 

Od svého příletu do Prahy byl Jágr pod drobnohledem médií téměř nepřetrţitě. 

Všechna periodika s ním přinášela rozhovory a další články o tom, jak se na šampionát 

připravuje. „Nic neţ titul mě prostě nezajímá. Věřím, ţe se nám tentokrát bude dařit. 

Pak člověk mŧţe získat skvělé záţitky jako při olympiádě v Naganu. Na mistrovství 

                                                 
259

 KNAP, K. Také hokejisté z NHL se perou o místo. MF Dnes. 13. 4. 2004, roč. XV., č. 87, s. C7 
260

 HORÁK, M. Nebudu za hodného blbečka! Sport. 15. 4. 2004, roč. 52., č. 89, s. 10 
261

 Viz HORÁK, M.; TOMEK, L. Špatná komunikace s hráči? Svědomí mám čisté. Sport. 24. 4. 2004, 

roč. 52, č. 97, s. 8–9  
262

 KNAP, K. Téma Jágr, měsíc před hokejovým svátkem. MF Dnes. 24. 3. 2004, roč. XV., č. 71, s. D1 



   

 

90 

  

světa taky moţná uţ nikdy nebudu. Kdyţ nevyhrajeme, svět se nezboří, ale nechci si za 

deset, dvacet let vyčítat, ţe jsem pro úspěch neudělal maximum,“
263

 citovalo ho Právo. 

Před šampionátem odehrál tým čtyři přípravná utkání. Nejprve doma porazil 

Francii 8:0, poté v Rusku zvítězil 5:1. V odvetě na domácí pŧdě prohrál s Rusy 4:7  

a v poslední prověrce porazil Kanadu v přestřelce 8:5. V souvislosti s cestami týmŧ na 

zápasy se objevil nový typ článkŧ, a to reportáţe přesunŧ, které novináři absolvovali 

společně s hráči. „Ale co po ukojení chuťových buněk? Jak zabít následující minuty 

letu? Na miniaturních obrazovkách je promítán film Pluto Nash, 'béčková' sci-fi 

komedie s Eddiem Murphym, a tak raději Lenerova parta pročítá noviny a časopisy.  

A co takhle vyluštit si kříţovku? A na čas, kdo bude rychlejší? Jaromír Jágr a Jaroslav 

Bednář se chopí tuţky, oba si vytrhnou z novin stejný kvíz a souboj začíná,“
264

 

popisoval Sport podrobně prŧběh letu do Moskvy. 

S blíţící se uzávěrkou nominace média často popisovala nervozitu, která mezi 

hráči vzhledem k silné konkurenci panovala. „Mnozí nevědí, co s nimi Lener zamýšlí. 

V novinách se dočítají, ţe sleduje v zámoří další posily. Střílí jména na počkání. Proč 

vŧbec povolal do přípravy tolik hráčŧ? Vţdyť v jednu chvíli jich bylo v pohotovosti 

téměř čtyřicet. Někomu moţná účast na šampionátu slíbil, někomu ne. To uţ se asi 

nikdo nedoví. Jakou cenu ale má, kdyţ nějaký hráč celou sezonu dře a vyniká? Teď se 

stresuje, ţe mu v přípravě jeden zápas nevyjde. A ţe ho někdo vystrnadí. To není zrovna 

zdravé prostředí,“
265

 zamýšlel se Zdeněk Janda, redaktor deníku Sport, nad situací ve 

své poznámce. 

Po oznámení nominace těsně před startem turnaje vyjadřovali novináři nejistotu, 

zda v týmu není aţ moc hvězd na úkor poctivých hráčŧ na defenzivní práci. Kouč Lener 

totiţ nominoval rekordních 16 hráčŧ z NHL, tolik jich český tým na šampionátu do té 

doby nikdy neměl. „Sestava vyhlíţí jako výběr pro jakousi hvězdnou exhibici. Jágr, 

Šlégr, Havlát, Straka. To jsou mistři útoku, baviči publika. Tryskají z nich nápady. 

Diváci nad nimi ţasnou a ţenou je do dalších akcí. Jenţe na mistrovství světa se vítězí 

především kázní, bojovností a nasazením. To je základ, který jen zdobí kličky  

a naráţečky,“
266

 komentovala MF Dnes volbu kouče Lenera. 

I díky hvězdné sestavě vstupovali čeští hokejisté do turnaje jako jeden z favoritŧ 

na zlato jak v očích fanouškŧ, tak v očích sázkových kanceláří. „Šílenství začíná. Česko 
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propadá hokejové mánii, dnes startuje šampionát! Je to cítit všude. Fanoušci uţ strádají, 

potřebují opět pořádně slavit. Vţdyť naposledy se mohli vyřádit na náměstích před 

třemi lety. Od té doby titul ţádný. Teď je ta správná chvíle. Zlato, zlato, zlato… Nic 

jiného se nečeká. Vyjde to? Proč ne! Tým je silný dost,“
267

 ohlašoval s nadějí deník 

Sport začátek šampionátu. 

V prvním zápase čekalo domácí tým Lotyšsko, které porazil 3:1. „V úvodním 

duelu s Lotyšskem se Češi do svého protivníka zakousli od úvodních minut a nápor 

vyvrcholil trefou Martina Straky. Ten si najel za obránce a z brejku přesnou střelou 

uklidnil své spoluhráče. Rychlý gól byl přesně tím, co domácí potřebovali. Lotyšŧm 

rychle naznačili, kdo bude v Sazka Areně pánem. Po děravé obraně ani památky, 

většinu pukŧ sbírali Češi uţ ve středním pásmu. A co prošlo, s klidem rozehrál 

vynikající Tomáš Vokoun,“
268

 pochválil v týdenním shrnutí výsledkŧ výkon Čechŧ 

týdeník Gól. 

Dalším soupeřem byl Kazachstán, proti kterému uţ se český tým plný hvězd 

rozstřílel naplno a k velkému nadšení novinářŧ zvítězil vysoko 7:0. „Kdyţ Češi zapnou, 

je to paráda. Jako včera. Národní tým zametl s Kazachstánem, totální demontáţ trvala 

osmnáct minut. Pomatený soupeř nestíhal zastavit kolotoč do závratných otáček 

roztočený vŧdcem Jágrem a kanonýrem Ručinským. Vynikající práci opět zanechal 

gólman Vokoun, mladý Prŧcha a bouřící obecenstvo,“
269

 popisoval Sport.  

Boje v základní skupině zakončil český tým výhrou 5:1 nad Němci a do 

osmifinálové skupiny postupoval z prvního místa a s plným bodovým ziskem. 

„Hokejisté na šampionátu prospěli i ve třetím testu. Porazili dotěrné a vzpurné Němce 

5:1. Bravo! Nicméně k titulu zbývá ještě šest namáhavých krokŧ. Reprezentace 

postupuje z prvního místa do druhé fáze, jeţ se spustí v pátek. V osmifinálové skupině 

narazí na Rakousko, Švýcarsko a Kanadu,“ 
270

 oznamovala MF Dnes. 

Podle Práva však dosud ţádný ze soupeřŧ český tým pořádně neprověřil. „Tři 

povinná vítězství, jen dva inkasované góly a naopak patnáct vstřelených branek. 

Hvězdami NHL nabitý národní tým si zatím počíná na mistrovství suverénně. Jenţe 

Lotyško, Kazachstán ani Německo nedokázaly prověřit jeho schopnosti. Úlohu favorita 
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před bouřícím hledištěm Sazka Areny nám dokázali znepříjemnit vlastně jen Němci,“
271

  

připomněli redaktoři Práva fakt, ţe na rozdíl od dalších favoritŧ mělo Česko tu nejlehčí 

skupinu.  

A první dva soupeři v osmifinálové skupině, tedy Rakousko a Švýcarsko, opět 

byli z kategorie těch jednodušších. Rakousko se nakonec ukázalo být poměrně 

houţevnatým soupeřem a favorizovaným Čechŧm podlehlo jen 0:2. „Nápadité brankové 

akce v podání dvojice Prŧcha, Jágr rozhodly v přesilovkách o vítězství českého muţstva 

nad Rakušany. Národní tým sice udrţel stoprocentní úspěšnost na turnaji, ale víc neţ 

dva góly mu na obranu zaměřený a skvěle bruslící protivník nedovolil,“
272

 shrnulo 

Právo. „Ani včerejší vítězství nad Švýcary se nerodilo lehce. Byl to zatím nejtěţší 

soupeř. Hráči provokovali, snaţili se favorita rozdráţdit. Bylo to hodně vypjaté,“
273

 

popisoval Sport výhru 3:1 nad Švýcarskem.  

Opravdu silný tým Čechy čekal aţ v posledním duelu ve skupině, kdy se střetli 

s Kanadou. Předchozích pět soupeřŧ bylo proti domácímu týmu jasnými outsidery. 

„Tyhle týmy hrají úpornou defenzivu zaloţenou na gólmanovi a my sloţitě vymýšlíme, 

jak na ně. Musíme se s tím ale vyrovnat, i kdyţ pro nás by bylo lepší, kdybychom také 

nastoupili proti silným evropským muţstvŧm, jako jsou Finové nebo Slováci. (…) 

Nesmíme dopadnout jako Pardubice v české extralize. Ty měly play-off zajištěno dávno 

dopředu a Plzeň o něj bojovala do poslední chvíle. Navykla si na určitý styl hokeje  

a plynule s ním přešla do vyřazovacích bojŧ. Mám trochu strach, aby nás nepotkalo 

totéţ co favorita české extraligy,“
274

 citovalo Právo obavy nejčastějšího respondenta 

rozhovorŧ Jaromíra Jágra. 

I první zápas s těţkým soupeřem, kterým podle médií vlastně teprve naostro 

začínalo mistrovství, ale tým kouče Lenera zvládl, a dokonce ve velkém stylu. Kanadu 

totiţ porazil vysoko 6:2. „Pokořena byla pyšná Kanada! Kdyţ prohrávala, zkoušela 

české hokejisty zastrašit i bít. Po skončení druhé třetiny dva protivníci napadli Jágra  

u hrazení. Sprostě se na něj vrhli a strhli mu přilbu. Vítězství v následné potyčce ani 

v samotném zápase však nedobyli. Česko triumfovalo díky svému umění nad kanadskou 
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posedlostí 6:2 a postupuje na mistrovství světa do čtvrtfinále z prvního místa,“
275

 

komentovala MF Dnes poměrně emotivně vyostřený duel. 

Ve čtvrtfinále se Češi střetli s druhým zámořským účastníkem, tedy Spojenými 

státy americkými. A média byla před klíčovým duelem velmi optimistická, na titulní 

stránce deníku Sport stálo: Pošlete je domů! „Česko zachvátila hokejová horečka! 

Národní tým čeká na mistrovství světa zápas pravdy. Pro Lenerovu druţinu touţící po 

zlatém triumfu dnes existuje jediná moţnost: porazit bojovné Američany, a poslat je tak 

z turnaje domŧ! Poráţka by naopak znamenala konec všem českým nadějím. Šest 

předchozích vítězství ve skupinách by bylo nemilosrdně zapomenuto, z hrdinŧ by se 

rázem stali psanci. Jenomţe sebevědomý český tým si selhání nepřipouští. Je z něj cítit 

obrovská síla,“
276

 hlásil Sport. 

Ve čtvrtfinále ale nakonec český favorit s týmem nabitým hvězdami skončil. 

Proti USA totiţ po remíze 2:2 o postupujícím do semifinále rozhodovaly samostatné 

nájezdy, ve kterých se neprosadil ani jeden z českých hráčŧ. Američanŧm zajistil postup 

do bojŧ o medaile jediný úspěšný střelec, obránce Andy Roach. „Bolestně se zhroutila 

zlatá představa! Pod klenutou střechou Sazka Areny se rozhostil nekonečný ţal. Není 

šance na nápravu. Hokejisté na šampionátu v Praze šokujícím zpŧsobem končí. 

Málokdo si to připouštěl. Kdo týmu z duše přál, stěţí se bránil slzám. Nepoddajní 

Američané triumfovali při penaltách napínavého čtvrtfinále. Osudový běh se zastavil 

včera, hodinu před pŧlnocí. Naděje na titul se roztříštily o dvě tyče, které v nájezdech 

napálili Výborný a Jágr,“
277

 popsala MF Dnes černý večer českého hokeje. 

Poráţku a překvapivě brzký konec na turnaji hodnotili kouč Slavomír Lener  

i hráči v čele s Jaromírem Jágrem. „Rozčarování je veliké, ale na druhou stranu o tom je 

sport. Přináší vám krásné chvíle i krutá zklamání. Nic nelze předem naplánovat ani 

zařídit. Náš předčasný konec je smutnou věcí hlavně kvŧli fanouškŧm, kteří byli 

přesvědčeni, ţe získáme zlaté medaile. Očekávání bylo nejen u divákŧ, ale i v muţstvu 

veliké. Realita je nakonec hodně zlá,“
278

 citovalo Právo zklamaného útočníka Jágra. 

Médiím neuniklo ani to, jak hráči zapíjeli po vypadnutí ţal. „Zatímco čeští 

hokejisté touţili po bujarých oslavách vítězství, ve středu v noci po prohře s USA  

a vyřazení ze šampionátu zapíjeli ţal. Z kabiny v hale vyrazili do vinárny Demínka. 
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Odtud pak do restaurace U Svatého Václava v centru města. Kdo se ještě včera 

dopoledne procházel po Václavském náměstí, mohl na bujaré hráče narazit,“
279

 

popisovala MF Dnes. O nočním popíjení hokejistŧ přinesly články i Právo a Sport. 

Poté, co odezněl šok z vyřazení, se ve sledovaných médiích začaly objevovat 

analýzy hledající dŧvody toho, proč český tým ve čtvrtfinále a tím pádem na celém 

turnaji neuspěl. Deník Sport byl nejpřísnější a jako viníka označil trenéra Lenera, který 

uţ před šampionátem oznámil svŧj konec u reprezentace a podpis smlouvy 

s extraligovou Spartou. 

„Do historických análŧ se zapíše jako první hlavní kouč české reprezentace, 

který od týmu odchází, aniţ by získal medaili z velké akce! A omlouvat neúspěch 

penaltovou loterií či ošidným hracím systémem by byl hodně velký alibismus. 

Američané vyřadili Česko sice šťastně, ale naprosto zaslouţeně. Na klíčový zápas 

mistrovství se připravili nesrovnatelně lépe,“
280

 konstatoval Sport. I v dalším článku, 

kde vyjmenovával 10 dŧvodŧ vyřazení, šla polovina bodŧ právě na vrub Lenera.
281

 

Lenerovy chyby byly jedním z dŧvodŧ vypadnutí i v případě pětibodového výčtu deníku 

Právo.
282

 

Trochu ve stínu debat o českém konci na turnaji proběhlo semifinále, ve kterém 

Kanada těsně přetlačila Slovensko v poměru 2:1 a Švédové porazili USA 3:2. Bronzové 

medaile následně vybojovali američtí přemoţitelé domácího týmu a zlato Kanaďané  

po výhře 5:3 nad Švédskem. „Na praţském šampionátu se prezentovali jako velmi 

houţevnatý a zarputilý celek, za ţádného stavu pro ně utkání nebylo ztracené.  O dvě 

branky prohrávali ve čtvrtfinále s Finy, ale dokázali skóre otočit, podobně jako 

semifinále po vedoucím gólu Slovákŧ a v boji o zlato Švédŧm proti nim nestačilo ani 

vedení 2:0 či 3:1. Na letošním mistrovství porazilo Kanadu pouze české muţstvo 

v kvalifikační skupině, to je ale slabá náplast pro bolavou duši našich fanouškŧ těţce se 

smiřujících s pátým místem,“
283

 komentovalo závěr šampionátu Právo. 

Týdeník Gól se po skončení šampionátu podrobně věnoval finanční stránce 

šampionátu z hlediska platícího fanouška. „Jedním velkým mlýnkem na peníze je 

samotná Sazka Arena. Byla postavená za obrovské peníze a ty má získat i prodejem 

nejrŧznějšího sortimentu uvnitř. Pokud se chcete na hokeji občerstvit, případně zakoupit 
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nějaké suvenýry, připravte se na pořádný prŧvan v peněţence,“
284

 uvozuje Gól článek 

s názvem Past na peníze. V tom vypočítal cenu osmifinálového utkání s občerstvením 

pro tříčlennou rodinu a došel k částce 3 550 Kč. 

Ve stínu zájmu českých médií zŧstalo naopak to, ţe šampionát v Praze a Ostravě 

překonal rekord a stal se mistrovstvím s nejvyšším celkovým počtem divákŧ v historii. 

„Šestapadesát utkání vidělo v Sazka Areně a v ČEZ Areně dohromady 552 097 divákŧ, 

coţ je nejvíce v historii. Teprve podruhé padla magická hranice pŧl milionu 

návštěvníkŧ. Sedm let starý rekord ze světového šampionátu ve Finsku, který činil 

526 172 divákŧ, byl v Praze překonán jiţ po utkání o bronz. Své vykonala kapacita nové 

multifunkční Sazka Areny, jeţ pro účely hokejových zápasŧ pojme přes 17 000 divákŧ  

a patří mezi největší v Evropě,“
285

 psal Sport, který této události věnoval pouze krátkou 

zprávu na okraji stránky.  

Více prostoru věnoval Sport dalšímu dohadování se přes média mezi hráči  

a kouči. „Předně bylo v týmu moc ofenzivních hráčŧ. Chyběl nějaký bránící útočník, 

třeba Čajánek. Ve čtvrtfinále jsme vedli nad Amerikou 2:0 a pořád lítali dopředu. 

Trenéři nám měli říct, ať jen vyhazujeme puky. Klidně aţ do hlediště. V NHL se to tak 

dělá. Kdybychom postoupili, lidi by nám tuhle taktiku rádi odpustili. (…) Podle mě si 

nechal Sláva Lener do nominace moc mluvit. Někdo mu něco řekl a on se tím nechal 

ovlivnit,“
286

 nechal se slyšet obránce Roman Hamrlík v deníku Sport. Ten vydal  

i kritiku obránce Karla Rachŧnka, který se do nominace neprobojoval, na zpŧsob 

vybírání hráčŧ a fungování realizačního týmu, kde měl i podle něj kouč Lener menší 

slovo, neţ by měl hlavní trenér mít.
287

 Na kritiku reagoval hned následující den opět na 

stránkách deníku Sport asistent kouče Vladimír Rŧţička.
288

 

Tyto mediální přestřelky, do kterých by se kromě sporŧ mezi hráči a trenéry dal 

zařadit i spor o postavení kamer mezi Otou Černým z České televize a Zbyňkem Kusým 

z organizačního výboru šampionátu, který proběhl před turnajem, jsou typickým 

příkladem toho, kam se sportovní ţurnalistika do roku 2004 posunula. Kontroverze  

a spory se pro média staly atraktivním obsahem, který nahradil přehnanou kritiku z roku 

1992. Oproti všem předchozím domácím šampionátŧm přinesla zkoumaná periodika 

nesrovnatelně větší mnoţství informací a článkŧ, počet sportovních stran u MF Dnes  
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a Práva se totiţ od roku 1992 výrazně zvýšil. Přibylo ohlasŧ po zápase i delších 

rozhovorŧ, které byly dříve spíše doménou týdeníkŧ, neţ novin s denní periodicitou.  

Novinkou bylo i známkování výkonu hráčŧ, a to jak po kaţdém zápase, tak za 

celkový dojem na mistrovství. Celkově média pokrývala šampionát velice dopodrobna, 

zejména pečlivě se věnovala největší hvězdě Jaromíru Jágrovi, jehoţ jméno v titulku 

přilákalo čtenáře. Snaha zaujmout titulkem byla také u tohoto mistrovství mnohem 

znatelnější neţ kdykoliv dříve. Jako znak bulvarizace médií se dá posoudit i to,  

ţe sportovně zaměřený deník Sport například ve dvou článcích řešil to, jak se v Ostravě 

během mistrovství zvýšil zájem o erotické sluţby, coţ má se sportem pramálo 

společného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

97 

  

Závěr 

Podle očekávání se během analýzy potvrdilo, ţe aktuální politická situace měla 

značný vliv na to, jak média pokrývala mistrovství světa v hokeji konající se na území 

Československa. Vŧbec první světový šampionát se v Praze konal v roce 1933, tedy za 

doby první republiky. Nový stát tehdy počítal teprve druhé desetiletí od svého vzniku, 

coţ bylo v článcích jasně patrné. Novináři nabádali čtenáře, aby při konání tak 

významné akce světového významu dělali své vlasti čest jak na stadionu, tak mimo něj. 

V roce 1938 uţ tato hrdost na malou evropskou zemi nebyla tolik patrná. Blíţila 

se totiţ II. světová válka a její stín pomalu se plíţící celou Evropou byl všudypřítomný. 

Neměl však ještě na sportovní zpravodajství ţádný efekt. 

Další šampionát v roce 1947 byl prvním turnajem konaným po skončení  

II. světové války a politická situace nastupujícího vlivu komunistické ideologie uţ byla 

jasně patrná. Informování o mistrovství bylo zaměřeno proti západním muţstvŧm, 

západním médiím i proti smýšlení společnosti ţijící mimo východní blok. Stát 

prostřednictvím sportovního zpravodajství propagoval, jak rychle se dokázalo 

Československo zkonsolidovat po skončení války a jak kvalitní je ţivotní úroveň  

v zemi. To média hlásala zejména prostřednictvím citací pochvalných reakcí 

zahraničních hostŧ. 

Pod jednoznačným vlivem komunistické propagandy proběhlo i následující 

mistrovství světa v roce 1959, její projevy v tisku uţ však byly mírnější neţ o dvanáct 

let dříve. Sportovní novináři nabádali čtenáře k tomu, aby dělali během šampionátu své 

socialistické vlasti čest jak na stadionu, tak kdekoliv jinde, kde se setkají se 

zahraničními hosty. Chvály se po skončení turnaje dočkali jak hráči, tak fanoušci  

a především organizátoři. To se stalo zvykem aţ do roku 1985, organizační stránku 

šampionátu nebylo ţádoucí jakkoliv zkritizovat, moţná byla pouze chvála. 

Dalším společným znakem šampionátŧ v letech 1959, 1972, 1978 a částečně 

ještě i v roce 1985 byla snaha prezentovat muţstvo Sovětského svazu v co moţná 

nejideálnějším světle. A jeho hráče zejména jako soubor, který měl k Československu 

blízko a který se s domácími hokejisty celkem úzce přátelil a pravidelně setkával během 

turnaje.  

V roce 1972 se k těmto znakŧm propagandistického vlivu na sportovní 

ţurnalistiku přidal další aspekt. Šampionát se totiţ konal jen necelé čtyři roky po 

okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a tedy jiţ v době tuhé normalizace. 
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Novináři odsuzovali nezdravý vývoj společnosti před rokem 1968 a kvitovali návrat ke 

správným socialistickým hodnotám. 

Po světovém šampionátu v roce 1978, který v podstatě navázal svým pojetím  

i mediálním obrazem na turnaj hraný šest let před tím, přišel rok 1985. Tehdy uţ bylo 

znatelné lehké uvolnění poměrŧ a při prvním porevolučním šampionátu v roce 1992 uţ 

mohla svoboda slova propuknout naplno. Sledovaná média si uţívala toho, ţe mohou 

poprvé beztrestně kritizovat, a v některých případech uţ překročila únosnou mez. 

V roce 2004 jiţ neměla politická situace na informování o šampionátu vliv. 

Z hlediska formálního a obsahového nabídla práce prŧřez vývojem sportovní 

ţurnalistiky během více neţ sedmi desetiletí. V prŧběhu zkoumaného období  

v analyzovaných médiích článkŧ o šampionátu vţdy přibývalo s výjimkou roku 1992, 

kdy oproti předchozímu šampionátu v roce 1985 jejich počet lehce poklesl. 

Zajímavostí je také analýza obsahu textŧ s ohledem na citace hráčŧ či trenérŧ  

a dalších činovníkŧ mistrovství. V meziválečných letech novináři téměř nenabízeli 

přímé citace, ty začaly posléze přibývat díky lehčímu přístupu k hráčŧm  

a organizovaným rozhovorŧm. Taková interview známe z dnešní doby, kdy zástupci 

médií mají přístup na tréninky muţstev během turnaje a mohou kaţdý den pořizovat 

nové rozhovory. Stejně tak to platí po kaţdém utkání, kdy ţurnalisté získávají klíčové 

materiály hojně vyuţívané pro reportáţe a zpravodajství. V roce 2004 uţ tvořily 

individuální rozhovory a články s dojmy hráčŧ či koučŧ velkou část celkového 

mediálního obrazu mistrovství. 

Postupně docházelo také k rozšíření počtu stánek věnovaných sportu 

v nespecializovaných médiích, tedy těch, které se nezabývaly výlučně sportovním 

zpravodajstvím. Od poloviny poslední stránky vydání při meziválečných šampionátech 

se prostor pro sportovní zprávy rozšiřoval aţ na celý sešit v případě MF Dnes v roce 

2004. Sport se zároveň s postupem doby více dostával na titulní stránky. V případě 

nespecializovaných periodik byl sice vţdy řazen aţ na konci vydání, ale často 

významné zápasy mistrovství či zisk medaile pro domácí tým dostaly prostor i na titulní 

stránce, nezřídka kdy i s fotografiemi, jejichţ analýza však není obsahem této práce. 

Poprvé se šampionát na titulních stránkách novin objevil v roce 1947 a od té doby uţ se 

na nich objevoval ve větší či menší míře podle dŧleţitosti zprávy vţdy. 

Zajímavým tématem z hlediska analýzy je i postupná bulvarizace médií, která 

zaznamenala pronikavý vývoj aţ po roce 1989, kdy přišel velký zlom z hlediska 

politického vlivu na obsah nejen sportovního zpravodajství. Při prvním šampionátu 
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konajícím se v demokratickém Československu v roce 1992 nebylo informování  

o turnaji zatím ještě bulvární v pravém slova smyslu. Ovšem vzhledem k předchozím 

společensko-politickým událostem několika desetiletí se kritika cenové a sponzorské 

politiky šampionátu takto dala v tehdejší době vnímat. Bez vytáček popsané problémy 

s organizací, kterou měla na starosti soukromá firma Telemundi, se objevily ve všech 

tehdejších médiích, které se turnajem byť jen okrajově zabývaly. Ve zmíněné době se 

stále ještě v tuzemsku úplně neustálila společenská situace týkající se privatizace  

a postupného navracování majetku, a tak právě tematické články o výše zmíněných 

problémech splňovaly svým zpŧsobem definici bulvárního zpravodajství té doby. 

Další mistrovství světa se konalo o 12 let později. A za tu dobu urazila 

bulvarizace českých médií, a bohuţel i těch sportovních, obrovský kus cesty. 

Během ţádného z předchozích osmi turnajŧ neřešila média taková témata, jako v roce 

2004. Prostřednictvím médií si například vyřizovali neshody hráči s trenéry. Ti 

kritizovali druhou stranu v rozhovorech přímo na stránkách novin, které za účelem 

upoutání pozornosti daly kontroverzní výroky do titulkŧ. Média zároveň mnohem více 

pronikala do soukromí hokejistŧ, nutno ovšem říci, ţe na stránkách sledovaných médií 

vţdy pouze se souhlasem respondentŧ. Na stránkách věnujících se sportu navíc řešila  

i témata mající s ním pramálo společného, například zájem o erotické sluţby v prŧběhu 

turnaje či vybírání nejvíce přitaţlivého hokejisty z týmu. 

Pro tuto práci jsem si vybrala téma, které je mi velmi blízké a jsem ráda, ţe 

prakticky všechny stanovené cíle a hypotézy se mi podařilo předpovědět a potvrdit. 

Zároveň jsem díky této práci získala další poznatky o historii tuzemských médií ve 

vztahu k českému a československému hokeji. 

 

Summary 

As expected, the analysis confirmed that a political climate at a given time had  

a significant influence on media coverage of ice hockey world championships hosted in 

the Czechoslovakia. The very first championship took place in 1933, a second decade 

since forming of the Czechoslovakia. Reporters encouraged readers to represent the 

country well both at game venues and elsewhere during an event of such international 

importance. In 1938, on the brink of World War II, this attitude was not present 

anymore. 
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The next championship in 1947 was the first post-war tournament and a rising 

popularity of the Communist party was clearly visible. The reporting was biased against 

western countries, western media and in general against people living outside the 

eastern bloc. The country administration promoted the speed of rebuilding and 

restoration of quality of life so shortly after the war via praises of international guests. 

Clear influence of the ruling Communist party was to be seen in 1959, as well, 

but on a smaller scale. Players, fans and especially organizers received high praises. 

That became a custom until 1985. The organization of the tournament was to be praised 

only. Another common sign of tournaments in 1959, 1972, 1978 and partially also 1985 

was an effort to present the team of Soviet Union in a best possible way. Players were to 

be seen as friends of Czechoslovak team who they were meeting regularly. In 1972, four 

years after Soviet occupation, the lifestyle before 1968 was heavily criticized and  

a return to the values of normalization commended. 

In 1985 slight release of the communist grip was visible and in 1992 the freedom 

of speech was honoured for the first time. Media took great advantage of that, in some 

cases going even too far. In 2004 the political climate had no influence on reporting 

whatsoever. 

As the time progressed, the number of articles about championship was 

gradually increasing. The only exception occurred in 1992 when there was a slight 

decline compared to the tournament in 1985. In the period between wars there were 

almost no quotations of players or coaches. As the media access to these personnel 

became easier, quotes started appearing on a much more frequent basis. Currently, 

quotes are one of the key elements of tournament reporting as journalists can talk to 

players and staff almost every day. 

Number of pages dedicated to reporting on the event increased, too, from half of 

the last page during early tournaments to a whole sheet dedicated to the championship 

in MF DNES in 2004. Hockey was also more prominent on the home page during 

tournaments, based on the importance of the event. Media in general also moved to  

a more tabloid style, especially in the last 20 – 30 years. In 1992, organization problems 

on behalf of a private company Telemundi were present in almost all papers. In 2004, 

players and coaches were sometimes dealing with internal issues via media and these 

controversial quotes were then put in a headline in an effort to attract readers. Sports 

pages also contained topics quite distant from the actual sport, such as interest in erotic 

industry during the tournament or picking the most attractive player on the team.  
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Československa 

neděle 5. 2., č. 31 – str. 12 – NESG. Zaslouţené vítězství Massachussetts Rangers nad 

LTC 

neděle 5. 2., č. 31 – str. 12 – NESG. Prohlášení Američanŧ po zápase s LTC Praha 
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čtvrtek 23. 2., č. 46 – str. 3 – MATHESIUS, B. Praha ve znamení kanady 
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úterý 28. 2., č. 50 – str. 1 – NESG. Praha zajásala nad naším vítězstvím v hockeyi 

úterý 28. 2., č. 50 – str. 5 – NESG. Po slavných dnech 

středa 1. 3., č. 51 – str. 5 – NESG. Po hockeyovém utkání 
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Rudé právo 1938 – VI. ročník 

čtvrtek 13. 1., č. 10 – str. 6 – NESG. Špatné vyhlídky na světové mistrovství 

středa 19. 1., č. 15 – str. 6 – NESG. Liga před mistrovstvím světa 

čtvrtek 20. 1., č. 16 – str. 6 – NESG. 11. - 20. února v Praze světové mistrovství 

v hockeyi 

neděle 23. 1., č. 19 – str. 20 – NESG. Muţstvo ČSR pro mistrovství světa 

úterý 25. 1., č. 20 – str. 8 – NESG. Šestnáct národŧ na mistrovství světa 

pátek 28. 1., č. 23 – str. 6 – NESG. Nevalná representace Kanady 

sobota 29. 1., č. 24 – str. 6 – NESG. Kanaďané před mistrovstvím světa 

neděle 30. 1., č. 25 – str. 12 – NESG. Kanaďané bez příkras 

čtvrtek 3. 2., č. 28 – str. 6 – NESG. Dobrý večer na zimním stadionu 

pátek 4. 2., č. 29 – str. 8 – NESG. Pohár za nejslušnější hockey 

středa 9. 2., č. 33 – str. 6 – NESG. V pátek bude zahájeno světové mistrovství 

v kanadském hockeyi 

pátek 11. 2., č. 35 – str. 6 – NESG. Dnes začíná mistrovství světa v hockeyi 

sobota 12. 2., č. 36 – str. 6 – NESG. Světové mistrovství v hockeyi zahájeno 

sobota 12. 2., č. 36 – str. 6 – NESG. Bruslení na stadionu po dobu mistrovství 

neděle 13. 2., č. 37 – str. 16 – NESG. Mistrovství světa a Evropy v kanadském hockeyi 

úterý 15. 2., č. 38 – str. 6 – NESG. Mezinárodní hockey na praţském ledě 

středa 16. 2., č. 39 – str. 6 – NESG. Československo do semifinale 

čtvrtek 17. 2., č. 40 – str. 6 – NESG. Československo do dalšího kola 

čtvrtek 17. 2., č. 40 – str. 6 – NESG. Rozvrh dalšího kola ve světovém mistrovství 

pátek 18. 2., č. 41 – str. 6 – NESG. Den hockeyových sensací 

sobota 19. 2., č. 42 – str. 6 – SK. Poráţka hockeyové diplomacie 10:1 

neděle 20. 2., č. 43 – str. 3 – NESG. Historie jednoho monopolu 

neděle 20. 2., č. 43 – str. 16 – NESG. Československo se probilo do finale 

úterý 22. 2., č. 44 – str. 6 – NESG. Závěrečné boje 

úterý 22. 2., č. 44 – str. 6 – NESG. Světové mistrovství v hockeyi skončeno 

 

Národní politika 1938 – LVI. ročník 

sobota 15. 1., č. 14 – str. 12 – JT. 14 národŧ přihlášeno na championáty. 

sobota 15. 1., č. 14 – str. 12 – JT. Kandidát evropského mistrovství: Švýcarsko 

sobota 15. 1., č. 14 – str. 12 – JT. Další příprava našich hockeyistŧ. 

neděle 16. 1., č. 15 – str. 16 – JT. Docílí Praha rekordu v počtu účastníkŧ světového 

mistrovství kanady? 

úterý 18. 1., č. 17 – str. 12 – JT. Před startem Kanady v Praze sleduje Evropa pilně 

jejich zápasy. 

čtvrtek 20. 1., č. 19 – str. 14 – NESG. Muţstvo Holandska 

pátek 21. 1., č. 20 – str. 12 – JT. Se startem Ameriky se určitě počítá. 

pátek 21. 1., č. 20 – str. 12 – BB. Jak nastoupí kanaďané Maďarska v Praze? 

sobota 22. 1., č. 21 – str. 13 – JT. Československé muţstvo pro hockeyové mistrovství 

světa jmenováno 

neděle 23. 1., č. 22 – str. 16 – JT. Mistrovství světa v ledním hockeyi Praha 1938 

neděle 23. 1., č. 22 – str. 16 – JT. „Věřím, ţe se probojujeme aţ do finále,“ řekl nám 

nejmladší člen našeho representačního muţstva Oldřich Hurych. 

středa 26. 1., č. 25 – str. 13 – NESG. O světový primát v hockeyi se v Praze utká 16 

státŧ 

středa 26. 1., č. 25 – str. 14 – JT. Hovoříme s našimi kanaďany. Rozhovor druhý: Boţa 

Modrý. 

čtvrtek 27. 1., č. 26 – str. 12 – JT. Jak přišel Zdeněk Jirotka do Sparty 
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neděle 30. 1., č. 29 – str. 16 – JT. Po dvanácté za vlajku ČSR na hockeyových 

championátech! 

úterý 1. 2., č. 31 – str. 14 – JT. Kanaďané to berou váţně! 

středa 2. 2., č. 32 – str. 12 – JT. Dvě tajná přání Fandy Pergla. 

středa 2. 2., č. 32 – str. 12 – JT. Pěkný úspěch národního muţstva. 

čtvrtek 3. 2., č. 33 – str. 14 – JT. O hockeyové zápase, s pŧlkou kanady a pŧlkou bandy 

a jiných zajímavých věcech, které jsme se dozvěděli od Michálka. 

pátek 4. 2., č. 34 – str. 16 – NESG. Naši kanaďani odjeli do Krkonoš. 

pátek 4. 2., č. 34 – str. 16 – JT. Co nám vyprávěl Olda Kučera. 

neděle 6. 2., č. 36 – str. 16 – JT. Letošní tým Kanady má nejlepší obranu, jakou kdy 

měl. 

úterý 8. 2., č. 38 – str. 14 – JT. Zástupce Slovenska mezi našimi kanaďany. 

středa 9. 2., č. 39 – str. 13 – JT. „Měli bychom mít tvrdší obranu,“ míní Cetkovský. 

středa 9. 2., č. 39 – str. 14 – JT. Mistrovství světa v ledním hockey 

středa 9. 2., č. 39 – str. 14 – NIEDERLE, M. Amerika posílá do Prahy mladý, 

sympatický team. 

středa 9. 2., č. 39 – str. 14 – NESG. Americké muţstvo zdraví Prahu a těší se na ni 

čtvrtek 10. 2., č. 40 – str. 14 – NESG. Mistrovství světa v ledním hockeyi 

čtvrtek 10. 2., č. 40 – str. 14 – JT. Z krasobruslaře hockeyistou. 

čtvrtek 10. 2., č. 40 – str. 14 – NESG. Zítra to uţ na zimním stadionu začíná! 

(karikatura) 

pátek 11. 2., č. 41 – str. 12 – NESG. Lední hockey. 

pátek 11. 2., č. 41 – str. 12 – NESG. Dnes zahájení. 

pátek 11. 2., č. 41 – str. 12 – JT. Náš druhý brankář Houba. 

pátek 11. 2., č. 41 – str. 12 – JT. Návštěvou u presidenta Loicqa. 

pátek 11. 2., č. 41 – str. 12 – NESG. Co říkají činovníci a hráči. 

sobota 12. 2., č. 42 – str. 14 – NESG. Hockeyové mistrovství světa v Praze zahájeno.  

sobota 12. 2., č. 42 – str. 14 – NESG. „Muţi v zákulisí“. 

neděle 13. 2., č. 43 – str. 14 – NESG. Mistrovství světa v ledním hockeyi 

neděle 13. 2., č. 43 – str. 14 – NESG. ČSR – Rakousko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) 

neděle 13. 2., č. 43 – str. 14 – NESG. „Muţi v zákulisí“. 

neděle 13. 2., č. 43 – str. 14 – NESG. Starý známý. 

úterý 15. 2., č. 45 – str. 14 – NESG. Mezinárodní hockeyový kongres v Praze. 

úterý 15. 2., č. 45 – str. 14 – NESG. „Muţi v zákulisí“. 

středa 16. 2., č. 46 – str. 13 – NESG. Kanada – Československo 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). 

středa 16. 2., č. 46 – str. 14 – NESG. ČSR postupuje. 

středa 16. 2., č. 46 – str. 14 – NESG. Zástupci všech „kanaďanŧ“ světa u presidenta dr. 

E. Beneše. 

čtvrtek 17. 2., č. 47 – str. 14 – NESG. Československo porazilo Ameriku 2:0! 

pátek 18. 2., č. 48 – str. 11 – NESG. U hrobu T. G. M. 

pátek 18. 2., č. 48 – str. 11 – JB. Vítězství nad Amerikou v říšskoněmeckém tisku. 

pátek 18. 2., č. 48 – str. 12 – NESG. Mistrovství světa v ledním hockeyi 

sobota 19. 2., č. 49 – str. 16 – NESG. Československo jde do finále! 

neděle 20. 2., č. 50 – str. 13 – NESG. Mistrovství světa v ledním hockeyi. 

neděle 20. 2., č. 50 – str. 14 – NESG. Náhodná branka proti ČSR přinesla Anglii 

mistrovství Evropy. 

úterý 22. 2., č. 52 – str. 14 – JT. Bilance hockeyového mistrovství světa 1938. 

úterý 22. 2., č. 52 – str. 14 – NESG. Rozdílení cen. 

středa 23. 2., č. 53 – str. 13 – HAVELKA, J. Nekoupili jste si také stoličku? 

čtvrtek 24. 2., č. 54 – str. 14 – NESG. Dozvuky hockeyového mistrovství světa. 
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České slovo 1938 – XXX. ročník 

čtvrtek 13. 1., č. 10 – str. 12 – N. Čeká se 16 národŧ na mistrovství světa v Praze 

pátek 14. 1., č. 11 – str. 10 – LZ. Přípravy na hockeyový championát světa 

sobota 15. 1., č. 12 – str. 12 – N. Třináctka v součtu přihlášek na mistrovství světa 

sobota 15. 1., č. 12 – str. 12 – NESG. Národní muţstvo uvidíme aţ na mistrovství? 

neděle 16. 1., č. 13 – str. 11 – NESG. Milion za mistrovství 

neděle 16. 1., č. 13 – str. 12 – PB. Švédové před bojem v Praze 

úterý 18. 1., č. 14 – str. 12 – N. Celý svět se sejde v Praze 

úterý 18. 1., č. 14 – str. 12 – NESG. Litva přijede na hokejové mistrovství 

úterý 18. 1., č. 14 – str. 12 – DRK. Trénink hockeyistŧ 

čtvrtek 20. 1., č. 16 – str. 12 – NESG. Aeharme do Prahy 

čtvrtek 20. 1., č. 16 – str. 12 – NESG. Sestava Norŧ pro Prahu 

sobota 22. 1., č. 18 – str. 12 – N. Československé národní muţstvo sestaveno 

sobota 22. 1., č. 18 – str. 12 – N. Američané na hockeyové procházce Evropou 

neděle 23. 1., č. 19 – str. 15 – NESG. Jiţ před 100 volných vstupenek na mistrovství 

neděle 23. 1., č. 19 – str. 16 – KRČMA, DR. Czechoslovakia All Stars 

úterý 25. 1., č. 20 – str. 12 – N. Mládí má udrţet Kanadě mistrovství světa 

středa 26. 1., č. 21 – str. 12 – N. Protest Švýcarŧ a Švédŧ proti muţstvu Anglie 

pátek 28. 1., č. 23 – str. 10 – NESG. Na okraj sportovního dne 

úterý 1. 2., č. 26 – str. 12 – N. Kanada přezkouší národní muţstvo Československa 

středa 2. 2., č. 27 – str. 12 – KR. Kanada – Československo 1.0 (0.0, 1.0, 0.0) 

pátek 4. 2., č. 29 – str. 14 – NESG. Naše muţstvo ve Špindlerově mlýně 

neděle 6. 2., č. 31 – str. 16 – N. Světové mistrovství v hockeyi v Praze 1938 

úterý 8. 2., č. 32 – str. 12 – NESG. Kolem mistrovství světa v hockeyi v Praze 

středa 9. 2., č. 33 – str. 12 – NESG. Favorité světového titulu v hockeyi: Kanada, Anglie 

a Amerika 

čtvrtek 10. 2., č. 34 – str. 12 – LZ. V pátek zahájení hockeyových championátŧ 

čtvrtek 10. 2., č. 34 – str. 12 – L. Hockeyisté se sjíţdějí 

čtvrtek 10. 2., č. 34 – str. 12 – N. Evropa nebo Kanada s Amerikou? 

pátek 11. 2., č. 35 – str. 10 – HR. Kdopak by se vlkŧ bál? 

pátek 11. 2., č. 35 – str. 10 – KR. Mistrovství světa rozlosováno 

sobota 12. 2., č. 36 – str. 1 – KR. Hockey, náš národní sport 

sobota 12. 2., č. 36 – str. 12 – KR. Prvý den hockeyové slávy 

neděle 13. 2., č. 37 – str. 1 – NESG. foto 

neděle 13. 2., č. 37 – str. 15 – L. Cizinci jsou nadšeni Prahou 

neděle 13. 2., č. 37 – str. 16 – KR. Vítězný start v hockeyových šampionátech: 

Československo – Rakousko 1-0 

neděle 13. 2., č. 37 – str. 16 – LD. Praha zve hockeyisty na čaj 

úterý 15. 2., č. 38 – str. 1 – NESG. Dva muţi s velkou zodpovědností 

úterý 15. 2., č. 38 – str. 12 – KR. Čtvrtý den tuhých hockeyových bitev 

středa 16. 2., č. 39 – str. 12 – KR. Kanada – Československo 3-0 (2-0, 0-0, 1-0) 

středa 16. 2., č. 39 – str. 12 – NESG. LIGH zasedala 

čtvrtek 17. 2., č. 40 – str. 3 – NESG. Losování účastníkŧ polofinále 

čtvrtek 17. 2., č. 40 – str. 12 – KR. Amerika poraţena Československem 0-2 

pátek 18. 2., č. 41 – str. 10 – KR. Zakuklené moţnosti 

pátek 18. 2., č. 41 – str. 11 – NESG. Nej z mistrovství světa 

sobota 19. 2., č. 42 – str. 1 – NESG. Dva obrázky z pohnutých dob 

sobota 19. 2., č. 42 – str. 1 – KR. Československo porazilo Švýcarsko 3-2 

sobota 19. 2., č. 42 – str. 12 – KR. Naši poráţejí Švýcary 3-2 

neděle 20. 2., č. 43 – str. 1 – L. Náš Matěj 
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neděle 20. 2., č. 43 – str. 15 – N. Po Praze – příští tok v Zakopaném 

neděle 20. 2., č. 43 – str. 15 – N. Cosby říká, ţe vyhraje Kanada 

neděle 20. 2., č. 43 – str. 16 – KR. Československo – Anglie 0-1 

úterý 22. 2., č. 44 – str. 12 – KR. První tři na světě 

 

Rudé právo 1947 – 27. ročník 

čtvrtek 16. 1., č. 13 – str. 4 – ÚP. Švédové přijedou 

pátek 17. 1., č. 14 – str. 4 – UP. Američané se bojí u nás hrát 

pátek 17. 1., č. 14 – str. 4 – K. Drobný: Uţ se těším na hockey 

neděle 19. 1., č. 16 – str. 8 – X. Proč nepřijedou Kanaďané? 

úterý 21. 1., č. 17 – str. 4 – NESG. Hockeyové mistrovství světa rozlosováno 

středa 22. 1., č. 18 – str. 4 – JU. Proč nepřijede Anglie na mistroství světa? 

čtvrtek 23. 1., č. 19 – str. 4 – NESG. „Tygr“ píše: „Chci u vás hrát“ 

sobota 25. 1., č. 21 – str. 4 – NESG. Američané v novém sloţení? 

neděle 26. 1., č. 22 – str. 8 – IN. A znovu „Tygři“ na scéně 

středa 29. 1., č. 24 – str. 4 – N. Bublina splaskla 

středa 29. 1., č. 24 – str. 4 – Č. Američané v pátek v Praze 

pátek 31. 1., č. 26 – str. 4 – KW; I. Američané prohlašují: Máme dŧvěru v praţské 

obecenstvo! 

neděle 2. 2., č. 28 – str. 8 – NESG. Mistrovství světa v hockeyi pod záštitou presidenta 

republiky 

středa 5. 2., č. 30 – str. 4 – JB. Mistrovství světa připraveno 

čtvrtek 6. 2., č. 31 – str. 4 – AA. Uzná Kanada nové mistry světa? 

středa 12. 2., č. 36 – str. 4 – DL. Kdo nás bude representovat? 

čtvrtek 13. 2., č. 37 – str. 4 – AA. Pokorný místo O. Zábrodského 

pátek 14. 2., č. 38 – str. 4 – IN. Před prvými boji o titul 

pátek 14. 2., č. 38 – str. 4 – NESG. Co nevíte o mistrovství 

sobota 15. 2., č. 39 – str. 4 – DL. Dnes ČSR – Rumunsko 

sobota 15. 2., č. 39 – str. 4 – JP. Sestavy účastníkŧ mistrovství 

neděle 16. 2., č. 40 – str. 1 – A. Československo – Rumunsko 23:1 

neděle 16. 2., č. 40 – str. 8 – NESG. Co uslyšíme v rozhlase? 

neděle 16. 2., č. 40 – str. 8 – D. První den skončil překvapením 

úterý 18. 2., č. 41 – str. 1 – IN. Bude Československo mistrem světa i Evropy? 

úterý 18. 2., č. 41 – str. 4 – DL. Se Švédskem o titul mistra?  

úterý 18. 2., č. 41 – str. 4 – NESG. Postřehy ze stadionu 

středa 19. 2., č. 42 – str. 4 – AA. Bude třináctka šťastná? 

středa 19. 2., č. 42 – str. 4 – NESG. Okolo mistrovství na ZS 

středa 19. 2., č. 42 – str. 4 – K. Budoucí mistři světa? – nejsou k vidění 

čtvrtek 20. 2., č. 43 – str. 1 – IN. Jdete také na hockey? 

čtvrtek 20. 2., č. 43 – str. 4 – DL. Tucet branek Polákŧm 

pátek 21. 2., č. 44 – str. 4 – DL. Naše poslední překáţka - Švédsko 

pátek 21. 2., č. 44 – str. 4 – JP. Světové mistrovství ve druhé polovině 

pátek 21. 2., č. 44 – str. 4 – NESG. Postřehy ze stadionu 

sobota 22. 2., č. 45 – str. 4 – DL. Dva tucty branek Belgičanŧm 

sobota 22. 2., č. 45 – str. 4 – AA. Jak na nás zahrají Švédové? 

sobota 22. 2., č. 45 – str. 4 – JP. Zábrodský předstihl Ljungmana 

sobota 22. 2., č. 45 – str. 4 – K. Tři minuty na střídačce 

neděle 23. 2., č. 46 – str. 8 – IK. Švédsko – nový mistr světa! 

neděle 23. 2., č. 46 – str. 8 – NESG. Postřehy ze stadionu 

neděle 23. 2., č. 46 – str. 8 – JP. Osm hockeyových dní v číslicích 
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neděle 23. 2., č. 46 – str. 8 – NESG. Praţští kluci na stadionu 

úterý 25. 2., č. 47 – str. 1 – IN. Československo mistrem světa a Evropy v ledním 

hockeyi 

úterý 25. 2., č. 47 – str. 1 – NESG. Milionové zisky z hockeyového mistrovství do kapes 

soukromníka 

úterý 25. 2., č. 47 – str. 4 – A. Československo mistrem světa a Evropy 1947 

úterý 25. 2., č. 47 – str. 4 – DL. Cena presidenta našim hockeyistŧm 

středa 26. 2., č. 48 – str. 1 – NESG. karikatura  

středa 26. 2., č. 48 – str. 4 – DL. Mistrovství jsme vyhráli zaslouţeně 

středa 26. 2., č. 48 – str. 4 – AA. Po devíti dnech soupeření 

pátek 28. 2., č. 50 – str. 4 – Č. ČSR nejlepším muţstvem 

 

Mladá fronta 1947 – III. ročník 

pátek 17. 1., č. 14 – str. 6 – NESG. Američané ţádají své velvyslanectví o ochranu při 

zápasech v Praze! 

úterý 21. 1., č. 17, str. 8 – NESG. Anglie a Francie odřekly účast v Praze 

pátek 24. 1., č. 20, str. 6 – MF-XY. USA vyšlou do Prahy nejsilnější muţstvo? 

sobota 25. 1., č. 21, str. 8 – MF-XY. Dvě hockeyová muţstva USA do Prahy?  

neděle 26. 1., č. 22, str. 10 – MF-XY. Kanada stojí milion korun 

pátek 7. 2., č. 32, str. 6 – MF-Ř. Hockeyisté „patří“ od pondělí Bucknovi 

neděle 9. 2., č. 34, str. 10 – MIR. Všechny zápasy Československa v rozhlase! 

úterý 11. 2., č. 35, str. 6 – MF-B. Koho Buckna postaví? 

středa 12. 2., č. 36, str. 8 – DR. BUREŠ, K. Věříme Bucknovi  

středa 12. 2., č. 36, str. 8 – DR. B. Maďaři nepřijedou 

středa 12. 2., č. 36, str. 8 – MF-Ř. V pátek se losuje 

čtvrtek 13. 2., č. 37, str. 6 – NESG. Všechny cesty vedou do Prahy 

čtvrtek 13. 2., č. 37, str. 6 – DR. B. Kompromis: sestava určena 

pátek 14. 2., č. 38, str. 6 – MF-DR. BUREŠ. Co říká o sestavě Buckna a jiní 

sobota 15. 2., č. 39, str. 1 a 8 – MF-SÝ. Vláda ČSR tipuje: „Vyhrajeme!“ 

sobota 15. 2., č. 39, str. 7 – JE. Škrtněte Čechy! 

sobota 15. 2., č. 39, str. 7 – Č-J. Vše o mistrovství 

sobota 15. 2., č. 39, str. 8 – NESG. Přejeme vám mnoho zdaru! 

neděle 16. 2., č. 40, str. 1 – MF-SGM. 2 minuty ticha na ZS 

neděle 16. 2., č. 40, str. 10 – MF-DR. K. BUREŠ. ČSR zahájilo výkonem hodným 

dvouletky 

středa 19. 2., č. 42, str. 8 – DR. BUREŠ, K. Před stadionem o ţivot – na stadioně klid 

čtvrtek 20. 2., č. 43, str. 1 – NES. Rozehráváme se: ČSR – Polsko 12:0 (3:0, 2:0, 7:0) 

čtvrtek 20. 2., č. 43, str. 6 – SÝ. Pan president se přijede podívat na ČSR – Švédsko 

pátek 21. 2., č. 44, str. 1 – DR. BUREŠ, K. Bojovali jsme, ČSR – Švýcarsko 6:1 (2:1, 

2:0, 2:0) 

pátek 21. 2., č. 44, str. 6 – NESG. Po šestém dnu 

sobota 22. 2., č. 45, str. 1 a 7 – MIR; SGM; POL; IS. Pomlouvat Československo je 

hloupé! 

sobota 22. 2., č. 45, str. 7 – SÝ. Mistrovství světa očima ţen 

sobota 22. 2., č. 45, str. 8 – DR. BUREŠ, K. Rozhod. den, Rekord: ČSR–Belgie 24:0 

neděle 23. 2., č. 46, str. 1 – NESG. Prohráli jsme 

neděle 23. 2., č. 46, str. 10 – DR. BUREŠ, K. Zklamání 

úterý 25. 2., č. 47, str. 1 – MF-DR. K. B. Zvítězili jsme 

úterý 25. 2., č. 47, str. 1 a 6 – DR. BUREŠ, K. Čechoslováci bojovali 

úterý 25. 2., č. 47, str. 6 – NESG. Sportovní reparace Rakousku 
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středa 26. 2., č. 48, str. 6 – DR. K. B. Splníme závazek k dobytému titulu mistra světa? 

středa 26. 2., č. 48, str. 6 – MIR. Nevěřte! 

středa 26. 2., č. 48, str. 6 – MF-PAR. Mistrovství očima mistrŧ 

středa 26. 2., č. 48, str. 6 – MF-IES. Vyhrajeme další mistrovství světa? 

Pátek 28. 2, č. 50, str. 6 – MUDR. SCHMID L. Statistika mistrovství – neobvyklá 

 

Svobodné slovo – III. ročník 
úterý 14. 1., č. 11, str. 7 – Č. Před hockeyovým mistrovstvím světa 

čtvrtek 16. 1., č. 13, str. 6 – UP. Švédové na hockeyová mistrovství v Praze  

pátek 17. 1., č. 14, str. 8 – BORYSLAWSKI M. H. Ralby prý poţádá o ochranu před 

Praţany 

úterý 21. 1., č. 17, str. 8 – NESG. Rozvrţení mistrovství světa 

čtvrtek 23. 1., č. 19, str. 6 – E. Z. Aby je vidělo více očí… 

sobota 25. 1., č. 21, str. 6 – UP. Do Prahy nejlepší američtí hockeyisté 

neděle 26. 1., č. 22, str. 12 – Č. Dva teamy USA v ČSR? 

čtvrtek 30. 1., č. 25, str. 6 – Č. Druhý hockeyový team USA do Prahy 

neděle 2. 2., č. 28, str. 12 – Č. Mistrovství světa pod záštitou pana presidenta 

středa 5. 2., č. 30, str. 6 – NESG. Co ještě nevíte o mistrovství světa 

středa 5. 2., č. 30, str. 6 – NESG. Druhý útok: Roziňák, Drobný, Stibor 

čtvrtek 6. 2., č. 31, str. 6 – BS. Kanada a Anglie nepřijedou 

čtvrtek 6. 2., č. 31, str. 6 – NAVRÁTIL L. Dr Pušbauer o vyhlídkách našich hockeyistŧ 

čtvrtek 6. 2., č. 31, str. 6 – NESG. Na vahách M. Buckny 

pátek 7. 2., č. 32, str. 8 – ZETTEL E. První v šatně – poslední z šatny 

sobota 8. 2., č. 33, str. 6 – NESG. Defilé patnácti našich representantŧ 

středa 12. 2., č. 36, str. 6 – ČT. 16 representantŧ jmenováno 

středa 12. 2., č. 36, str. 6 – TE. Na mistrovství v nových dresech 

středa 12. 2., č. 36, str. 6 – TE. Maďaři na mistrovství nepřijedou? 

čtvrtek 13. 2., č. 37, str. 6 – LD. Nervosita v čs. národním muţstvu 

čtvrtek 13. 2., č. 37, str. 6 – B. Rozlosování mistrovství připraveno 

pátek 14. 2., č. 38, str. 8 – NESG. Praha srdečně vítá všechny milé zahraniční hosty 

pátek 14. 2., č. 38, str. 8 – NESG. Získáme po prvé v historii championát světa? 

sobota 15. 2., č. 39, str. 6 – Č. Mistrovství světa se začíná 

neděle 16. 2., č. 40, str. 1 – NESG. foto ze zahájení s popiskem na titulní stránce 

neděle 16. 2., č. 40, str. 7 – Č. Mistrovství světa u rozhlasových aparátŧ 

neděle 16. 2., č. 40, str. 8 – NESG. Praţané nadšení utkáním Švédsko – Švýcarsko, ČSR 

– Rumunsko 23:1 

úterý 18. 2., č. 41, str. 8 – NESG. První muţstvo do soutěţe 

úterý 18. 2., č. 41, str. 8 – BEN. Titul mistra zŧstane letos asi v Evropě 

Středa 19. 2, č. 42, str. 6 – BEN. Vítězství Československa, které nenadchlo 

čtvrtek 20. 2., č. 43, str. 6 – LD. Konopáskŧv skvělý výkon proti Polákŧm 

čtvrtek 20. 2., č. 43, str. 6 – BS. Muţstva ČSR a Švýcarska 

pátek 21. 2., č. 44, str. 8 – LD; BEN. Ekonomické vítězství Československa 

sobota 22. 2., č. 45, str. 6 – BEN; NVR. Belgičané jen sparring-partnerem 

sobota 22. 2., č. 45, str. 6 – RE. Souboj o prvenství bez okras: ČSR – Švédsko 

neděle 23. 2., č. 46, str. 1 – BS; LD. Švédové budou mistry světa 

neděle 23. 2., č. 46, str. 1 – BS. Mistrovství světa – událost nikoliv jen sportovní 

neděle 23. 2., č. 46, str. 8 – BS; LD. Skvělý švédský team bude patrně XIII. mistrem 

světa 

úterý 25. 2., č. 47, str. 1 – LD. Československo mistrem světa 

úterý 25. 2., č. 47, str. 6 – BS. Jsme po prvé mistry světa – po sedmé mistry Evropy 
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středa 26. 2., č. 48, str. 6 – ČT. Tisk o našem vítězství 

středa 26. 2., č. 48, str. 6 – MH. Milionŧm, které poslouchaly 

čtvrtek 27. 2., č. 49, str. 8 – LD. Slovo o našich soupeřích 

čtvrtek 27. 2., č. 49, str. 8 – BS. Dopisy – zrcadlo doby 

pátek 28. 2., č. 50, str. 8 – UNITED PRESS. Hráli na mistrovství světa profesionálové? 

sobota 1. 3., č. 51, str. 10 – BS. Vystřízlivění 

neděle 9. 3., č. 58, str. 10 – BS; TE. Kapitola o ţaludku sportovcŧ 

 

Rudé právo 1959 – 39. ročník 

čtvrtek 5. 2., č. 35 – str. 6 – NESG. Druhé přípravné utkání našich hokejistŧ 

čtvrtek 5. 2., č. 35 – str. 6 – NESG. Švédové se připravují na mistrovství světa 

čtvrtek 5. 2., č. 35 – str. 6 – NESG. Změna v pořadu mistrovství světa 

pátek 6. 2., č. 36 – str. 6 – NESG. Bojovná příprava hokejistŧ v Olomouci 

sobota 7. 2., č. 37 – str. 6 – NESG. Sazka k mistrovství světa v hokeji 

úterý 10. 2., č. 40 – str. 4 – NESG. Čs. hokejisté do SSSR 

středa 11. 2., č. 41 – str. 6 – JD. Dnes Moskva – Praha v hokeji 

čtvrtek 12. 2., č. 42 – str. 4 – DAVÍDEK, J. Naši hokejisté porazili reprezentanty 

Moskvy 2:1 

pátek 13. 2., č. 43 – str. 4 – NESG. Rakušané odřekli 

pátek 13. 2., č. 43 – str. 4 – DAVÍDEK, J. Po prvé zkoušce čs. hokejistŧ 

sobota 14. 2., č. 44 – str. 6 – DAVÍDEK, J. Naši hokejisté zvítězili po tuhém boji 

pondělí 16. 2., č. 46 – str. 4 – DAVÍDEK, J. Praha zvítězila nad Dynamem Moskva 3:1 

úterý 17. 2., č. 47 – str. 4 – DAVÍDEK, J. Co dokázala přípravná utkání hokejistŧ 

čtvrtek 19. 2., č. 49 – str. 4 – NESG. Rakouští hokejisté přijedou 

pátek 20. 2., č. 50 – str. 6 – NESG. Návrh pořadu hokejového turnaje v Plzni 

středa 25. 2., č. 55 – str. 4 – NESG. Hokejisté USA přiletěli do Prahy 

středa 25. 2., č. 55 – str. 4 – NESG. Pořad evropského kritéria 

středa 25. 2., č. 55 – str. 4 – NESG. Bohatý mezinárodní pořad našich hokejistŧ 

pátek 27. 2., č. 57 – str. 4 – NESG. Zaslouţené vítězství nad muţstvem USA 

pátek 27. 2., č. 57 – str. 4 – NESG. Sovětští hokejisté v Praze 

sobota 28. 2., č. 58 – str. 4 – NESG. Hokejisté SSSR v Brně 

středa 4. 3., č. 62 – str. 4 – NESG. Zítra zahájí mistrovství světa v ledním hokeji 

středa 4. 3., č. 62 – str. 4 – NESG. Kladenský ZS před dokončením 

čtvrtek 5. 3., č. 63 – str. 4 – NESG. Dnes začíná XXV. hokejové mistrovství světa 

pátek 6. 3., č. 64 – str. 4 – JD; V. Prvá vítězství muţstev „silné pětky“ 

sobota 7. 3., č. 65 – str. 6 – B; JD; V. Československo vysoko zvítězilo nad Polskem 

neděle 8. 3., č. 66 – str. 8 – B; JD; V. Vysoká poráţka našich hokejistŧ s Kanadou 

pondělí 9. 3., č. 67 – str. 4 – NESG. Československo dnes se Švédskem a v neděli  

s Kanadou 

pondělí 9. 3., č. 67 – str. 4 – NESG. Na Staroměstské radnici… 

úterý 10. 3., č. 68 – str. 6 – NESG. ČSR – Švédsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) 

středa 11. 3., č. 69 – str. 6 – JD; V. ČSR zvítězila nad Finskem, Švédsko podlehlo USA 

čtvrtek 12. 3., č. 70 – str. 6 – JD; P. Kanada – Sovětský svaz 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) 

pátek 13. 3., č. 71 – str. 4 – NESG. Sovětský svaz – ČSR 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) 

pátek 13. 3., č. 71 – str. 4 – NESG. Hlasy po zápase 

sobota 14. 3., č. 72 – str. 4 – JD. Čs. hokejisté prohráli i s muţstvem USA 

neděle 15. 3., č. 73 – str. 6 – V. Kanada nejblíţe k titulu mistra světa 

pondělí 16. 3., č. 74 – str. 4 – JD. ČSR vítězí nad mistrem světa Kanadou 

pondělí 16. 3., č. 74 – str. 4 – V. SSSR mistrem Evropy 

pondělí 16. 3., č. 74 – str. 4 – JD. Radostné zakončení 
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úterý 17. 3., č. 75 – str. 4 – NESG. Ještě o hokejovém mistrovství světa 

čtvrtek 19. 3., č. 76 – str. 4 – V. Silná „pětka“ drţí své postavení 

 

Mladá fronta 1959 – XV. ročník 

středa 11. 2., č. 36 – str. 4 – SVOBODA, S. 1938: Náhodná branka rozhodla 

pátek 13. 2., č. 38 – str. 4 – S. Rakousko odřeklo 

středa 18. 2., č. 42 – str. 4 – DOMKÁŘ, Z. Úspěch, ale – nepřecenit! 

čtvrtek 19. 2., č. 43 – str. 6 – SVOBODA, S. 1947: Naši poprvé mistry světa 

čtvrtek 19. 2., č. 43 – str. 6 – L. Rakušané přijedou 

sobota 21. 2., č. 45 – str. 6 – TUNKL, J. NSR – Jeden z finalistŧ? 

neděle 22. 2., č. 46 – str. 8 – OTA. Nevyrovnané účty. Hokejisté USA 1959: bez 

velkých jmen 

středa 25. 2., č. 48 – str. 6 – DO. Zaútočí na první místo? Seznamujeme vás 

s hokejovými reprezentanty SSSR 

středa 25. 2., č. 48 – str. 6 – NESG. Hokejisté USA v Praze 

čtvrtek 26. 2., č. 49 – str. 6 – NESG. Kanaďané přijedou 3. března 

pátek 27. 2., č. 50 – str. 4 – DOMKÁŘ, Z. Praha – USA 8:3 (3:2, 1:1, 4:0) 

sobota 28. 2., č. 51 – str. 6 – WE. Hokejové drobty 

sobota 28. 2., č. 51 – str. 6 – NESG. Reprezentanti nominováni 

neděle 1. 3., č. 52 – str. 8 – DOMKÁŘ, Z. Dostávají se do formy? Brno – SSSR 3:7 

(1:4, 1:2, 1:1) 

úterý 3. 3., č. 53 – str. 6 – BILSKI, M. Chceme být sedmí 

středa 4. 3., č. 54 – str. 4 – NESG. Švédové u výslechu 

středa 4. 3., č. 54 – str. 4 – NESG. Kanaďané mluví z nebe 

středa 4. 3., č. 54 – str. 4 – NESG. Přijíţdějí 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 6 – JV. 26. mistrovství světa a 37. mistrovství Evropy v ledním 

hokeji bude dnes zahájeno 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 6 – NESG. Lidičky, fanděte! 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 6 – NESG. Tak nastoupí 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 6 – HG. Přijde na řadu los? 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 1 – NESG. ČSR – Švýcarsko 9:0 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 4 – DOMKÁŘ, Z. Slabý soupeř na rozehrání 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 4 – NESG. Ostrava zaţila prvé překvapení 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 4 – NESG. Řekli pro MF 

sobota 7. 3., č. 57 – str. 6 – NESG. Tvrdost nestačila. ČSR – Polsko 13:1 

sobota 7. 3., č. 57 – str. 6 – NESG. Řekli pro MF 

sobota 7. 3., č. 57 – str. 6 – BA. V Brně tentokrát bez překvapení 

sobota 7. 3., č. 57 – str. 6 – NESG. Švédové v Ostravě málem na lopatkách 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – DOMKÁŘ, Z. Nepříjemná nadílka: ČSR – Kanada 2:7 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – NESG. Řekli pro MF 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – BAKEŠ, J. V Brně se tleskalo. SSSR – USA 5:3 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – FU. Dočkali se i Italové 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – L. Dnes losování finále 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – DO. Úspěšné vykročení: Československo – Švédsko 4:1 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – DO. Ve vycházkovém tempu 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – H. Tlačenice za elitou 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – NESG. Řekli pro MF 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – DO. SSSR – USA 5:1, potlesk patří oběma muţstvŧm 

středa 11. 3., č. 60 – str. 4 – ŠUPICH, Z. ČSR – Finsko 8:2, Finové nenašli klíč k čs. 

zámku 
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středa 11. 3., č. 60 – str. 4 – NESG. Řekli pro MF 

středa 11. 3., č. 60 – str. 4 – B. Úspěch hokejistŧ NDR 

středa 11. 3., č. 60 – str. 4 – DOMKÁŘ, Z. Švédská mísa: nemastná, neslaná 

čtvrtek 12. 3., č. 61 – str. 6 – DOMKÁŘ, Z. O mistru rozhodnuto? 

čtvrtek 12. 3., č. 61 – str. 6 – BAKEŠ, J. USA budou těţký oříšek 

čtvrtek 12. 3., č. 61 – str. 6 – LK. Hovoří „raketa“ Richards 

čtvrtek 12. 3., č. 61 – str. 6 – NESG. Řekli pro MF 

pátek 13. 3, č. 62 – str. 4 – DOMKÁŘ, Z. ČSR – SSSR 3:4, Takové utkání ještě finále 

nevidělo 

pátek 13. 3, č. 62 – str. 4 – BAKEŠ, J. Na cestě k titulu: Kanada – Švédsko 5:0 

pátek 13. 3, č. 62 – str. 4 – NESG. Řekli pro MF 

pátek 13. 3, č. 62 – str. 4 – ŠUPICH, Z. Epizody ze Štvanice 

pátek 13. 3, č. 62 – str. 4 – H. Proč Dewsbury zŧstal krotký 

sobota 14. 3., č. 63 – str. 1 – NESG. Aţ skončí hokejové mistrovství… 

sobota 14. 3., č. 63 – str. 6 – DOMKÁŘ, Z. ČSR – USA 2:4: Jen deset minut nestačí 

sobota 14. 3., č. 63 – str. 6 – NESG. Řekli pro MF 

sobota 14. 3., č. 63 – str. 6 – ŠUPICH, Z. Skandinávské derby: Švédsko – Finsko 2:1 

sobota 14. 3., č. 63 – str. 6 – NESG. Epizody ze Štvanice 

sobota 14. 3., č. 63 – str. 6 – VOK. Na střídačce Američanŧ 

neděle 15. 3., č. 64 – str. 8 – DOMKÁŘ, Z. Kanada – USA 4:1, dobrý hokej na praţské 

Štvanici 

neděle 15. 3., č. 64 – str. 8 – NESG. Řekli pro MF 

neděle 15. 3., č. 64 – str. 8 – BAKEŠ, J. Seveřané kladli odpor: Sovětský svaz – Finsko 

6:1 

neděle 15. 3., č. 64 – str. 8 – PICH. Ţe nejsem ţenská! 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 1 – NESG. ČSR – Kanada 5:3 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 4 – DOMKÁŘ, Z. ČSR – Kanada 5:3, branka M. Vlacha 

rozhodla o třetím místě 

úterý 17. 3., ř. 65 – str. 4 – PICH. Na rozloučenou… 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 4 – NESG. Málem překvapení: Sovětský svaz – Švédsko 4:2 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 4 – NESG. Řekli pro MF 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 4 – NESG. Jak bych to postavil 

středa 18. 3., č. 66 – str. 6 – NESG. Jen samá chvála 

sobota 21. 3., č. 69 – str. 4 – DOMKÁŘ, Z. Na jaře ještě o hokeji 

 

Svobodné slovo 1959 – XV. ročník 

čtvrtek 5. 2., č. 31 – str. 4 – T. Změna v pořadu mistrovství světa 

sobota 7. 2., č. 33 – str. 6 – ND. Sazka k mistrovství světa 

čtvrtek 12. 2., č. 37 – str. 4 – TASS. Hokejisté Prahy zdolali Moskvu po zásluze 2:1 

pátek 13. 2., č. 38 – str. 4 – T. Celé finále na obrazovkách 

pátek 13. 2., č. 38 – str. 4 – NESG. Rakušané odřekli, kritérium ohroţeno 

sobota 14. 2., č. 39 – str. 6 – TASS. A podruhé zaslouţeně zvítězili, v Leningradu 2:1 

neděle 15. 2., č. 40 – str. 8 – ČTK. Pŧl milionu hokejistŧ v Evropě 

úterý 17. 2., č. 41 – str. 4 – ČTK. Na rozloučenou zdolali Dynamo zaslouţeně 3:1 

středa 18. 2., č. 42 – str. 4 – P. Před rozhodující fází přípravy našich hokejistŧ 

středa 18. 2., č. 42 – str. 4 – T. Zanechali nejlepší dojem 

čtvrtek 19. 2., č. 43 – str. 4 – ČTK. Rakušané přijedou! 

pátek 20. 2., č. 44 – str. 4 – P. Světové mistrovství hokejistŧ je jiţ za dveřmi 

pátek 20. 2., č. 44 – str. 4 – ČTK. Podle zásad zdravého rozumu 

neděle 22. 2., č. 46 – str. 8 – UČ. Švédský Grums není soupeřem našeho teamu 
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středa 25. 2., č. 48 – str. 4 – NV. Druhé přesvědčivé vítězství s Grumsem 8:1 

středa 25. 2., č. 48 – str. 4 – EK. Hokejisté USA jsou v Praze 

pátek 27. 2., č. 50 – str. 4 – P. Hokejisté Prahy porazili na Štvanici team USA 8:3 

pátek 27. 2., č. 50 – str. 4 – RS. Sovětští hokejisté v Praze 

sobota 28. 2., č. 51 – str. 4 – P. Sto miliónŧ divákŧ na hokeji 

neděle 1. 3., č. 52 – str. 8 – NV. Na Kladně vyrostl zázrak 

středa 4. 3., č. 54 – str. 4 – RS. Švédové uţ přiletěli do Prahy, potíţe Kanaďanŧ 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 4 – PECHR, J. Dnes uţ začne slavnostně mistrovství a padnou 

první branky 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 4 – P. O hokeji nad mraky i u ledu 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 4 – NAVRÁTIL, L. Finové ještě v Helsinkách 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 4 – NESG. „Od toho“ 

čtvrtek 5. 3., č. 55 – str. 4 – NESG. V síti 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 4 – PECHR, J. Mistrovství světa a Evropy zahájeno, ČSR – 

Švýcarsko 9:0 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 4 – NESG. V síti 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 4 – NESG. Kritika čs. teamu 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 4 – MENŠÍK, J. Bezpečná vítězství favoritŧ 

pátek 6. 3., č. 56 – str. 4 – NAVRÁTIL, L. Finsko na cestě do finále 

sobota 7. 3., č. 57 – str. 6 – PECHR. J. Naši hokejisté zvítězili nad Polskem po zásluze 

13:1 

sobota 7. 3., č. 57 – str. 6 – NAVRÁTIL, L. Nečekaný úspěch Finŧ 

sobota 7. 3., č. 57 – str. 6 – NESG. V síti 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – PECHR, J. Aţ po brutálním boji jsme prohráli s Kanadou 

2:7 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – MENŠÍK, J. Utkání pravého přátelství 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – NAVRÁTIL, L. Drama na závěr v Ostravě 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – NESG. V síti 

neděle 8. 3., č. 58 – str. 8 – NESG. Mŧţe to začít! 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – PECHR, J. Čs. hokejisté zahájili finále vítězstvím nad Švédy 

4:1 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – P. Kanada porazila Finsko 6:0 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – JP. SSSR – USA 5:1 zaslouţeně 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – NESG. V síti 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – Rozlosováno 

úterý 10. 3., č. 59 – str. 6 – NESG. Hokejová neděle 

středa 11. 3., č. 60 – str. 4 – PECHR, J. Rekreační hokej našich stačil na výhru: ČSR – 

Finsko 8:2 

středa 11. 3., č. 60 – str. 4 – NESG. V síti 

středa 11. 3., č. 60 – str. 4 – JP. Tvrdá lekce: USA – Švédsko 7:1 

středa 11. 3., č. 60 – strk. 4 – JV. M. Richards v Praze 

čtvrtek 12. 3., č. 61 – str. 4 – PECHR, J. V boji o titul mistra světa zdolala Kanada 

SSSR 3:1 

čtvrtek 12. 3., č. 61 – str. 4 – JP. USA – Finsko 10:3 

čtvrtek 12. 3., č. 61 – str. 4 – NESG. V síti 

čtvrtek 12. 3., č. 61 – str. 4 – LEV, A. Setkání s Rocket Richardem 

pátek 13. 3., č. 62 – str. 4 – JP. Čtvrtek rozhodl o evropském mistru: SSSR – ČSR 4:3 

pátek 13. 3., č. 62 – str. 4 – TČ. Beseda s Richardem  

pátek 13. 3., č. 62 – str. 4 – NESG. V síti 

pátek 13. 3., č. 62 – str. 4 – P. Kanada – Švédsko lehce 5:0 
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sobota 14. 3., č. 63 – str. 4 – PECHR, J. Chrabrý boj v poslední třetině nestačil: ČSR – 

USA 2:4 

sobota 14. 3., č. 63 – str. 4 – JP. Švédsko – Finsko 2:1 

sobota 14. 3., č. 63 – str. 4 – NESG. V síti 

neděle 15. 3., č. 64 – str. 8 – JP. Ani team USA nezastavil vítězný postup Kanaďanŧ: 

4:1 

neděle 15. 3., č. 64 – str. 8 – NESG. V síti 

neděle 15. 3., č. 64 – str. 8 – P. Ve chvíli oddechu 

neděle 15. 3., č. 64 – str. 8 – P. Sovětský svaz – Finsko 6:1 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 4 – JP. V utkání o třetí místo porazil team ČSR mistry světa 5:3 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 4 – P. SSSR – Švédsko jen 4:2 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 4 – NESG. Chvála při loučení 

úterý 17. 3., č. 65 – str. 4 – T. Večer na rozloučenou s MS 

středa 18. 3., č. 66 – str. 4 – ND. Pohybová báseň o 26 slokách 

sobota 21. 3., č. 69 – str. 4 – P. Hrst dojmŧ z mistrovství světa v ledním hokeji 

sobota 21. 3., č. 69 – str. 4 – RS. Na trenéru hodně záleţí 

 

Československý sport 1959 – VII. ročník 

čtvrtek 5. 2., č. 27 – str. 2 – ČS. Dědeček se připravuje na MS 

čtvrtek 5. 2., č. 27 – str. 3 – SA. Hokejová příprava do další fáze 

čtvrtek 5. 2., č. 27 – str. 3 – NESG. Hokejové MS také v Kolíně a Ml. Boleslavi 

pátek 6. 2., č. 28 – str. 2 – BENEŠ. Na Kladně vyrŧstá velké dílo 

sobota 7. 2., č. 29 – str. 1 a 3 – NOVOTNÝ, P. Otazník nad útočnými řadami  

sobota 7. 2., č. 29 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

sobota 7. 2., č. 29 – str. 3 – SAZENIČKA. Sázíme na MS v ledním hokeji 

úterý 10. 2, č. 30 – str. 1 – NESG. Dnes letí čs. hokejisté do SSSR 

úterý 10. 2, č. 30 – str. 1 – NESG. Naší hokejoví soupeři v přípravě 

středa 11. 2., č. 31 – str. 1 – NESG. Kdo v muţstvu USA pro Prahu? 

středa 11. 2., č. 31 – str. 1 – NESG. Kanaďané se v Evropě rozehrávají  

středa 11. 2., č. 31 – str. 2 – NESG. Švédové se těší na Ostravu 

středa 11. 2., č. 31 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

středa 11. 2., č. 31 – str. 4 – NESG. Nepodceňujme evropský hokej 

čtvrtek 12. 2., č. 32 – str. 1 a 3 – VLK, G. V první zkoušce na Prahu naši hokejisté 

obstáli 

čtvrtek 12. 2., č. 32 – str. 1 – NESG. Zatím bez Tumby Johanssona 

čtvrtek 12. 2., č. 32 – str. 3 –  NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

čtvrtek 12. 2., č. 32 – str. 3 – NESG. Coach amerických hokejistŧ March Ryman: Máme 

ještě problémy 

pátek 13. 2., č. 33 – str. 1 – NESG. Osm státŧ jiţ nominovalo na MS 

pátek 13. 2., č. 33 – str. 1 – NESG. Nebezpeční Kanaďané 

pátek 13. 2., č. 33 – str. 2 – VLK, G. Aby se nesplašil koníček naděje 

pátek 13. 2., č. 33 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

pátek 13. 2., č. 33 – str. 3 – NESG. Dnes proti Leningradu 

pátek 13. 2., č. 33 – str. 3 – NESG. Na obrazovkách televizorŧ uvidíte 20 utkání 

hokejového MS 

pátek 13. 2., č. 33 – str. 4 – EINHOLD, E. Mnoho hádanek okolo muţstva NSR 

sobota 14. 2., č. 34 – str. 1 a 3 – VLK, G. Opakovali jsme moskevský výsledek! 

sobota 14. 2., č. 34 – str. 3 –  NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

sobota 14. 2., č. 34 – str. 3 – NESG. Tumba přijede do ČSR 

úterý 17. 2., č. 35 – str. 1 a 2 – VLK, G. I třetí utkání v SSSR naši vyhráli 
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úterý 17. 2., č. 35 – str. 1 – P. Švédové se ohlásili bez Tumby 

středa 18. 2., č. 36 – str. 2 – VLK, G. Poučení z vítězného zájezdu čs. hokejistŧ do 

SSSR 

středa 18. 2., č. 36 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

středa 18. 2., č. 36 – str. 3 – NESG. Státní trenér hokejistŧ SSSR Aleksandr 

Novokreščonov: V sovětském muţstvu zkušení i mladí 

čtvrtek 19. 2., č. 37 – str. 1 – NESG. Rakušané přijedou 

čtvrtek 19. 2., č. 37 – str. 1 – P. Sovětští hokejisté oznámili sestavu 

čtvrtek 19. 2., č. 37 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

pátek 20. 2., č. 38 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

sobota 21. 2., č. 39 – str. 1 – NESG. V severské nápovědi pro Prahu: Švédové lepší neţ 

USA? 

sobota 21. 2., č. 39 – str. 1 – NESG. Všichni jsme reprezentanty! 

sobota 21. 2., č. 39 – str. 3 – NESG. W. Overath, předseda hokejového svazu NSR: 

Jedeme rádi do Prahy 

sobota 21. 2., č. 39 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

sobota 21. 2., č. 39 – str. 3 – PN. Přestanou starosti s hokejkami? 

úterý 24. 2., č. 40 – str. 1 a 2 – NESG. Finiš přípravy k mistrovství světa 

středa 25. 2., č. 41 – str. 1 a 3 – GV. Další projíţďka se švédskými hokejisty 

středa 25. 2., č. 41 – str. 1 – GV. Hokejové pověsti a báje byly skutečností… 

středa 25. 2., č. 41 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

středa 25. 2., č. 41 – str. 3 – TENCZA, L. V čem se mýlíte 

čtvrtek 26. 2., č. 42 – str. 1 a 3 – BŘEZINA, J. Prohráli, ale budou nebezpeční 

čtvrtek 26. 2., č. 42 – str. 1 – NESG. Rakušané nominovali 

čtvrtek 26. 2., č. 42 – str. 2 – ČS. Co připravuje finálové město 

čtvrtek 26. 2., č. 42 – str. 2 – PN. Aby na nás vzpomínali… 

čtvrtek 26. 2., č. 42 – str. 2 – NESG. Kdy přijedou 

čtvrtek 26. 2., č. 42 – str. 2 – NESG. Československá vlajka dvakrát na nejvyšším 

stoţáru 

čtvrtek 26. 2., č. 42 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 1 a 3 – NESG. Zatím největší poráţka Američanŧ v Evropě 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 1 – NESG. Dŧvěru bojovníkŧm! 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 1 – NESG. Anatolij V. Tarasov se těšil na Prahu 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 2 – JČ. O telefonech v hokejové Praze 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 2 – OH. Kladno se těší na hokejisty SSSR 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 2 – DO. Nekupujte lístky na ulici! 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 2 – NESG. Pučkov: „Bude to nejtěţší mistrovství…“ 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 3 – NESG. Bill Cleary: Jste o třídu lepší neţ v Cortině 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 4 – SA. Mistrovství světa v hotelu International 

pátek 27. 2., č. 43 – str. 4 – BENKOVSKÝ, V. „Přijíţdíme se učit“ 

sobota 28. 2., č. 44 – str. 2 – ČS. Finále očima Čedoku 

sobota 28. 2., č. 44 – str. 2 – NESG. Sto milionŧ divákŧ uvidí MS v hokeji! 

sobota 28. 2., č. 44 – str. 2 – JVK. Švéd Gösta Ackander o čs. hokejistech 

sobota 28. 2., č. 44 – str. 2 – OH. Stadión za devatery zámky 

sobota 28. 2., č. 44 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

sobota 28. 2., č. 44 – str. 3 – TENCZA, L. V čem se mýlíte 

sobota 28. 2., č. 44 – str. 4 – NESG. Dvě stě sedmdesát koní střeţí stadion 

sobota 28. 2., č. 44 – str. 4 – PALOUŠ, J. Jak jsme objevili Kanadu 

úterý 3. 3., č. 45 – str. 1 – NESG. Ve čtvrtek zazní poprvé znělka mistrovství 
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úterý 3. 3., č. 45 – str. 1 – JS. Ahearne: Tipovat nebudu ani ze zdvořilosti 

úterý 3. 3., č. 45 – str. 2 – TOŢIČKA, J. Třetí poráţka Američanŧ v ČSR 

úterý 3. 3., č. 45 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

úterý 3. 3., č. 45 – str. 3 – NESG. Na stadión neproklouzne ani myš 

středa 4. 3., č. 46 – str. 1 a 3 – NESG. Uţ zítra začnou boje XXV. mistrovství světa 

v hokeji 

středa 4. 3., č. 46 – str. 1 – VLK, G. Nejsportovnější obecenstvo na světě – u nás? 

středa 4. 3., č. 46 – str. 1 a 4 – NESG. Další účastníci MS přicestovali: Kanada, 

Švédsko, Norsko, NDR a NSR 

středa 4. 3., č. 46 – str. 2 – DO. Hokejová lvíčata se představují 

středa 4. 3., č. 46 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

středa 4. 3., č. 46 – str. 3 – NESG. Dnes čs. muţstvo trénuje 

středa 4. 3., č. 46 – str. 3 – JM. Ledová alchymie 

středa 4. 3., č. 46 – str. 3 – NESG. Program kvalifikačních skupin MS a kritéria 

středa 4. 3., č. 46 – str. 3 – TENCZA, L. V čem se mýlíte 

středa 4. 3., č. 46 – str. 4 – NESG. Od Les Avantes po Prahu 

středa 4. 3., č. 46 – str. 4 – ČS. První den tiskového střediska 

středa 4. 3., č. 46 – str. 4 – SA. Zimní stadión kaţdý den jiný 

středa 4. 3., č. 46 – str. 4 – DO. Ztratíte-li nervy 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 1 – NESG. Dnes odstartuje XXV. MS v hokeji 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 1 – NESG. MS za zeleným stolem 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 1 a 2 – UHLÍŘ, L. Neţ začnou boje 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 1 – GUT, K. Po osmé – a jako před sedmi roky 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 1 – NESG. Jak na Švýcary 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 1 – NESG. A jak Švýcaři proti nám 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 2 – NESG. Sedm titulŧ za pět let do sovětského svazu 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 3 – OH. Pro Kanaďany připraven led i křišťál 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 3 – PN. Sovětští hokejisté na plese 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 3 – TENCZA, L. V čem se mýlíte  

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 3 – NESG. Ranuška to zařídí 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 4 – ČERNÝ, J. Kanaďané pozorně sledovali náš trénink 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 4 – ČS. Sto lidí u střechy Zimního stadiónu 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 4 – NESG. Kaţdý filatelista zjihne 

čtvrtek 5. 3., č. 47 – str. 4 – NESG. Hovoří čísla: Jak jsme hráli s našimi soupeři 

v minulosti 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 1 – NESG. Nastupujeme vítězně – vytrváme? 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 1 – NOVOTNÝ, P. J. Ahearne: „Jsem rád, ţe jsem vás vyrušil“ 

aneb co řekly „Mluvené noviny“ 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 1 – ČS. Zrcadlo dne 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 2 – R. Stupínky k mistrovství světa 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 2 – NESG. Uzlíček přání pracovníkŧ kultury našim hokejistŧm 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 3 – NESG. „Drţíme vám všichni palce…!“ 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 3 – NESG. Pro hosty těchto dnŧ na MS 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 3 – TENCZA, L. V čem se mýlíte 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 3 – NESG. 60 výher rozděleno 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 3 – OH. MS očima televizního diváka 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 3 – NESG. Co si myslí o devíti brankách 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

pátek 6. 3., č. 48 – str. 4 – VLK, G. Švýcarský brankář zachránil, co se dalo 
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pátek 6. 3., č. 48 – str. 4 – NESG. Mezi třetinami 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 1 – NESG. Také nad Polskem jsme snadno zvítězili 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 1 – ČERNÝ, J. Bellevilští pouštějí hrŧzu, ale… 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 1 – NESG. Zrcadlo dne 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 3 – DOBIÁŠ, J. Česká škola Rumunŧm prospívá 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 3 – NESG. Hlasy po utkání 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 3 – NESG. MS očima televizního diváka 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 3 – PEJCHAR, J. Dobrý voják Švejk do Krefeldu 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 3 – NESG. Kanadští reportéři tipovali 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 3 – Švédové si pochvalují pobyt v ČSR 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 4 – VLK, G. ČSR – Polsko 13:1 

sobota 7. 3., č. 49 – str. 4 – NESG. Mezi třetinami 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 1 – NESG. Statečný odpor výborným Kanaďanŧm 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 1 – NESG. Dvě překvapení 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 1 – NESG. Zrcadlo dne 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 3 – VLK, G. Slavná opera se slabou ouverturou 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 3 – NESG. Neţ se hrálo s Kanadou 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 4 – VLK, G.; ČERNÝ, J. Kanaďané vsadili na 

tvrdost a rutinu 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 4 – NESG. Mezi třetinami 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 4 – NESG. Co řekli 

neděle 8. 3., mimořádné číslo – str. 4 – OH. MS očima televizního diváka 

úterý 10. 3, č. 50 – str. 1 – NESG. Vítězný začátek Kanady a SSSR 

úterý 10. 3, č. 50 – str. 1 – NESG. Zrcadlo dne 

úterý 10. 3, č. 50 – str. 1 – NESG. Finále rozlosováno 

úterý 10. 3, č. 50 – str. 3 – JČ. Světové mistrovství vidělo novinářský hokej 

úterý 10. 3, č. 50 – str. 3 – NESG. Hovoří k vám čísla 

úterý 10. 3, č. 50 – str. 4 – NESG. Mezi třetinami 

úterý 10. 3, č. 50 – str. 4 – NESG. Hlediště povzbuzuje – muţstvo poslouchá 

středa 11. 3., č. 51 – str. 1 – NESG. Vysoká vítězství ČSR a USA 

středa 11. 3., č. 51 – str. 1 – ČS. To se vám to pěkně hraje! 

středa 11. 3., č. 51 – str. 1 – NESG. Zrcadlo dne 

středa 11. 3., č. 51 – str. 3 – NESG. U skla byli Kanaďané jinačí 

středa 11. 3., č. 51 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

středa 11. 3., č. 51 – str. 3 – NESG. MS očima televizního diváka 

středa 11. 3., č. 51 – str. 3 – NESG. Hovoří k vám čísla 

středa 11. 3., č. 51 – str. 3 – NESG. Švédský tisk po utkání ČSR 

středa 11. 3., č. 51 – str. 3 – VLK, G. Bez psychiatra i bez „švédské hrŧzy“ 

středa 11. 3., č. 51 – str. 4 – NESG. Co řekli po utkání 

středa 11. 3., č. 51 – str. 4 – TOŢIČKA, J.; VLK, G. Vlaţnější hra na slabšího soupeře 

středa 11. 3., č. 51 – str. 4 – NESG. Mezi třetinami 

středa 11. 3., č. 51 – str. 4 – M. Tarasov: To nejtěţší nás teprve čeká 

středa 11. 3., č. 51 – str. 4 – NESG. M. Richard přiletěl do Prahy 

čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 1 – NESG. Perně vybojované vítězství Kanaďanŧ 

čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 1 – NESG. Jiří Toţička mluvil s Maurice Richardem: Máte 

roztomilé děti – z těch vyrostou hokejisté 

čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 1 – NESG. Zrcadlo dne 

čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 2 – NESG. Co píše zahraniční tisk o MS 
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čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 3 – PROCHÁZKA, M. I na ušním oddělení se poslouchá 

hokej 

čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 3 – ČS. J. H. Ahearne: Úspěch po všech stránkách 

čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 3 – OH. Na Smíchově Švédové „rozvázali“ 

čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 4 – NESG. Mezi třetinami 

čtvrtek 12. 3., č. 52 – str. 4 – TOŢIČKA, J.; VLK, G. Utkání, které nebylo 

vyvrcholením 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 1 – NESG. Vyšší vŧle a tvrdost zvítězily 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 1 a 4 – TOŢIČKA, J.; VLK, G. Souboj brankářŧ rozhodl… 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 1 – OČ. Jsou to tak starosti 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 1 a 3 – TOŢIČKA, J.; BŘEZINA, J. Kanaďané sahají po zlatých 

medailích 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 1 – JEN. Američané v líhni nákladních automobilŧ 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 2 – NESG. Co píše zahraniční tisk o MS 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 3 – OH. MS očima televizního diváka 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 3 – NESG. Ve chvílích oddechu 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 4 – NESG. Mezi třetinami 

pátek 13. 3., č. 53 – str. 4 – JT. Široká základna – pramen úspěchŧ 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 1 – NESG. Lepší taktika Američanŧ se prosadila 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 1 – NESG. Zrcadlo dne 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 1 – BŘEZINA, J. Zápas to byl velký 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 3 – NESG. MS očima televizního diváka 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 3 – NESG. Co píše zahraniční tisk o MS 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 3 – HÁJEK, O. Sovětští hokejisté mezi havíři 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 3 – NESG. MS v hokeji 1959: do toho, do toho 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 4 – TOŢIČKA, J.; VLK, G. Na našich se projevila únava 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 4 – NESG. Co řekli po utkání 

sobota 14. 3., č. 54 – str. 4 – NESG. Mezi třetinami 

neděle 15. 3., mimořádné číslo – str. 1 – REDAKCE ČS. SPORTU. Nikdy na tričko – 

vţdycky pro muţstvo! 

neděle 15. 3., mimořádné číslo – str. 1 – NESG. Zrcadlo dne 

neděle 15. 3., mimořádné číslo – str. 3 – NESG. Co píše zahraniční tisk o MS 

neděle 15. 3., mimořádné číslo – str. 3 – NESG. MS očima televizního diváka 

neděle 15. 3., mimořádné číslo – str. 3 – NESG. R. Eklöw, místopředseda LIGH: 

Evropa musí zŧstat věrna své hře 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 1 – NESG. Skvělé vítězství ČSR nad Kanadou 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 1 – NESG. Zrcadlo dne 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 1 a 5 – NESG. Obstáli jsme – a jak dál? 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 1 a 8 – TOŢIČKA, J.; VLK, G. Největší překvapení na konec: 

Porazili jsme Kanadu! 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 4 – NESG. Trenéři se zpovídají 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 4 – OH. Všem se u nás líbilo 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 4 – NESG. Ještě jednou úspěch po všech stránkách 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 4 – NESG. Co řekli 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 5 – NESG. Aţ po sehrání 54 utkání byl určen mistr světa a 

Evropy 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 5 – NESG. Slavnostní zakončení mistrovství světa v ledním 

hokeji 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 5 – ČS. 30 krát NEJ z mistrovství světa 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 5 – NESG. Evropský primát drţí ČSR 
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úterý 17. 3., č. 55 – str. 7 – NESG. J. H. M. Richard: Z mých zkušeností 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 7 – NESG. Zahraniční novináři o MS 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 7 – NESG. MS očima televizního diváka 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 7 – ČERNÝ, J. Na hokejových poschodích klid 

úterý 17. 3., č. 55 – str. 7 – NESG. Neţ se rozloučili s Prahou 

středa 18. 3., č. 56 – str. 1 a 4 – NESG. Kapitáni muţstev se zpovídají 

středa 18. 3., č. 56 – str. 2 – NESG. J. H. M. Richard: Z mých zkušeností 

středa 18. 3., č. 56 – str. 3 – NESG. Zvýšila se úroveň hry proti létŧm minulým? 

středa 18. 3., č. 56 – str. 3 – NESG. Švýcarský a švédský tisk o MS 

středa 18. 3., č. 56 – str. 4 – NESG. Praha se rozloučila s hokejisty, na shledanou ve 

Squaw Valley 

čtvrtek 19. 3., č. 57 – str. 2 – NESG. J. H. M. Richard: Z mých zkušeností 

čtvrtek 19. 3., č. 57 – str. 3 – NESG. Uchovat si charakter hry – podmínka úspěchu 

pátek 20. 3., č. 58 – str. 2 – NESG. J. H. M. Richard: Z mých zkušeností 

pátek 20. 3., č. 58 – str. 3 – NESG. Jen bojovný kolektiv má vyhlídky na úspěch 

sobota 21. 3., č. 59 – str. 1 – NESG. Tumba Johansson: Viděl jsem MS v hokeji 

sobota 21. 3., č. 59 – str. 2 – NESG. J. H. M. Richard: Z mých zkušeností 

sobota 21. 3., č. 59 – str. 3 – ČS. Mládeţ i domácí soutěţe zárukou úspěchŧ 

 

Stadion 1959 – VII. ročník 

pátek 6. 2., č. 6 – str. 2 – NESG. Stadion se ptá, Vlastimil Sýkora odpovídá 

pátek 6. 2., č. 6 – str. 4 aţ 5 – NESG. Kanaďané střídavě pesimističtí 

pátek 13. 2., č. 7 – str. 6 – VEF. Teprve Moskva naznačí 

pátek 13. 2., č. 7 – str. 8 aţ 9 – LILIEQUIST, K. Tre Kronor se obávají krytých stadionŧ 

pátek 13. 2., č. 7 – str. 12 – VLK, G. Padesát let slávy a poučení 

pátek 20. 2., č. 8 – str. 7 – NESG. Před hokejovým kvasem 

pátek 20. 2., č. 8 – str. 8 aţ 9 – NESG. Za účelem adaptací týden zavřeno 

pátek 20. 2., č. 8 – str. 12 – VLK, G. Padesát let slávy a poučení 

pátek 27. 2., č. 9 – str. 8 aţ 9 – VEF. Sedm titulŧ za pět let 

pátek 27. 2., č. 9 – str. 11 – NESG. Horečka stoupá 

pátek 6. 3., č. 10 – str. 1 – Mistrovství světa v ledním hokeji zahájeno! 

pátek 6. 3., č. 10 – str. 3 – NESG. Kolektiv reprezentantŧ ČSR na mistrovství světa 

pátek 6. 3., č. 10 – str. 4 aţ 5 – VEF. Generálka byla v Praze 

pátek 6. 3., č. 10 – str. 5 – FL. Marsch Ryman: „Kdo vydělává na naší únavě?“ 

pátek 6. 3., č. 10 – str. 8 aţ 9 – VEF. Od Chamonix ku Praze! 

pátek 6. 3., č. 10 – str. 16 – NESG. plakát 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 1 – Bratislava – Brno – Ostrava: Boje o postup do finále 

mistrovství světa v ledním hokeji 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 2 – NESG. Brno. Do finále postoupili: Sovětský svaz, USA 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 2 aţ 3 – NESG. fotoreportáţ 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 3 – CHALUPA, M. Hokej ve stínu miliard 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 4 – NESG. Ostrava. Do finále postoupili: Švédsko, Finsko 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 4 aţ 5 – NESG. fotoreportáţ 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 6 – NESG. Bratislava. Do finále postoupili: Kanada, 

Československo 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 6 aţ 7 – NESG. fotoreportáţ 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 8 aţ 9 – NESG. plakát s popiskem 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 10 – NESG. 90 minut, které otřásly stadiónem 

pátek 13. 3., č. 11 – str. 16 – NESG. Československo těchto dní 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 1 – NESG. Finálové boje o mistrovství světa v ledním hokeji 
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pátek 20. 3., č. 12 – str. 2 – NESG. Stadion se ptá, Ike Hildebrand odpovídá 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 3 – NESG. fotoreportáţ 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 4 aţ 7 – NESG. fotoreportáţ s výsledky zápasŧ 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 8 aţ 10 – NESG. Ze zápasŧ našich soupeřŧ 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 10 – NESG. Pět hlasŧ ze světa 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 11 – NESG. Očima trenérŧ 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 12 – NESG. Ze zákulisí 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 13 – NESG. Na Evropském kritériu: Vítězství naší školy 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 13 – NESG. Z bojŧ o sedmé místo 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 14 – NESG. Co řekla „sedmá velmoc“ 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 14 – NESG. Ti nejlepší 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 15 – NESG. Tváře v ledovém zrcadle 

pátek 20. 3., č. 12 – str. 16 – NESG. Sedm dní 

pátek 27. 3., č. 13 – str. 8 aţ 10 – TARASOV, A. Všichni zvítězili: Závěrečný komentář 

k mistrovství světa v ledním hokeji 

pátek 27. 3., č. 13 – str. 12 – LION, F. Raketa na bruslích 

 

Rudé právo 1972 – 52. ročník 

pátek 17. 3., č. 65 – str. 8 – STANĚK, J. Sportovní hala bude v gala 

sobota 18. 3., č. 66 – str. 8 – STA. 36 kandidátŧ reprezentace 

úterý 21. 3., č. 68 – str. 8 – STA. Bílí – modří 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) 

středa 22. 3., č. 69 – str. 8 – STANĚK, J. Druhé přípravné utkání čs. hokejistŧ přineslo 

lepší hokej a více branek 

středa 22. 3., č. 69 – str. 8 – JD. Sborná poprvé mistrem světa 

sobota 25. 3., č. 72 – str. 8 – VANĚK, J. Švédové chtějí zlato 

sobota 25. 3., č. 72 – str. 8 – FR. Po slabším začátku „nadílka“ 

pondělí 27. 3., č. 73 – str. 7 – FR. Švýcaři nebyli těţkým soupeřem 

pátek 31. 3., č. 77 – str. 8 – STANĚK, J. Zaostřeno na Prahu 

pátek 31. 3., č. 77 – str. 8 – STA. Doc. Vlad. Kostka: „Zatím jsme spokojeni“ 

sobota 1. 4., č. 78 – str. 8 – STA. Ve středu v Praze uvítáme tým SSSR 

sobota 1. 4., č. 78 – str. 8 – STANĚK, J. ČSSR – NSR 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) 

úterý 4. 4., č. 79 – str. 7 – VŠ. Klapáčŧv návrat… 

úterý 4. 4., č. 79 – str. 8 – STA. Dnes odveta proti NSR 

úterý 4. 4., č. 79 – str. 8 – ČTK. Nominace hokejistŧ SSSR na mistrovství světa: V týmu 

čtyři nováčkové 

středa 5. 4, č. 80 – str. 8 – STANĚK, J. Za dva dny doopravdy 

středa 5. 4, č. 80 – str. 8 – REK. Doma led nemají, spěchali do Prahy 

středa 5. 4, č. 80 – str. 8 – M. Na hokejové lince Praha – svět… 

středa 5. 4, č. 80 – str. 8 – ZDK. Bobrov, Kuzkin, Ragulin a ti druzí před odletem do 

Prahy 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 8 – ŠVADLENA, V.; STANĚK, J. V. Bobrov: Čekám výborný 

hokej 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 8 – NESG. Co bude rozhodovat 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Všichni budeme hostiteli 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 8 – ŠV; STA. Silná čtyřka se představuje 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 1 – M. Praha ve znamení hokeje 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – NESG. Do toho! 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – STANĚK, J.; ŠUPICH, Z. Kapitáni se svěřují 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – NESG. Náš včerejší host: Antonín Himl, předseda ÚV ČSTV 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – VŠ. Praţské MS bude těţší, zajímavější 
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pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – MK. Sebevědomí Švédové 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 1 – PICH. Mistrovství světa zahájeno 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – STANĚK, J.; ŠUPICH, Z. Házenkářské skóre úvodem… 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Náš včerejší host: K. Hauser, předseda komise 

rozhodčích 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – REK. Dar československé mládeţe 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – BJA. Slovo o soupeři 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – Š. Premiérová prvenství 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Okolo černého kotouče: Hokejový rychlík 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 8 – STANĚK, J.; ŠUPICH, Z. Jako před třinácti lety 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Náš včerejší host: Přemysl Hajný, 

bývalý čs. reprezentant 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 8 – REK. Nasbíráno za mantinely 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 8 – ŠUPICH, Z. „Samorost“ z Cortiny 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 8 – V. Řekli do bloku 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 8 – MK. Kdyţ se přeţene „muţnost“ 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – STANĚK, J. Více boje neţ hokeje 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – MK; EL. Řekli do bloku 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – EL. Nasbíráno za mantinely 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Okolo černého kotouče: Dirigenti bez 

taktovky 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – STANĚK, J. Náš včerejší host: Dr. Jano Starší, 78násobný 

reprezentant 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – STANĚK, J. První překvapení 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – STA. Včera u společného oběda… dnes na ledovém zrcadle 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – KU. Ohlasy ze zahraničí 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – VŠ. Náš včerejší host: S. Konopásek, bývalý čs. 

reprezentant 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Nová role střelce 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – STANĚK, J. Spravedlivá remíza 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – PICH. „Ztracenec“ Farda 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – V. Řekli do bloku 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – MATOUŠEK, J. Okolo černého kotouče: Hokejové 

proměny 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Náš včerejší host: Andrej Krušinski, sovětský 

novinář 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – STANĚK, J. Bitva o záchranu 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – BJA. Slovo o soupeři 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 –M. Bez píšťalky v AZNP 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – NESG. Nasbíráno za mantinely 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Okolo černého kotouče: Káva chutná, 

kdyţ… 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – VŠ. Náš včerejší host: D. Holmes, trenér muţstva Švýcarska 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – STA. V. Bobrov a R. Stolz se shodli: „Byl to velký zápas“ 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – STANĚK, J.; ŠUPICH, Z. Finové nás propotili 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – NESG. Řekli do bloku 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Okolo černého kotouče: Zŧstalo jich šest 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – ST. Náš včerejší host: Roland Stolz, 218násobný 

reprezentant Tre kronor 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – EL. Nasbíráno na mantinely 
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sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – ŠUPICH, Z. …a kdyţ manţelka připálí oběd? 

pondělí 17. 4., č. 90 – str. 8 – STANĚK, J. Překvapení se nekonala 

pondělí 17. 4., č. 90 – str. 8 – REK. „Ta melodie, to byla hymna“ 

pondělí 17. 4., č. 90 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Okolo černého kotouče: Hříšníci 

pondělí 17. 4., č. 90 – str. 8 – MAREK, R. Náš včerejší host: Josef Mikoláš, 

mnohonásobný reprezentační brankář ČSSR 

pondělí 17. 4., č. 90 – str. 8 – EL. Řekli do bloku 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – STANĚK, J. Vítězství celého kolektivu 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – REK. Řekli do bloku 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Okolo černého kotouče:  Přáli si skandál, byli 

zklamáni 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Náš včerejší host: Q. Adamec, bývalý 

mezinárodní rozhodčí 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – VŠ. Babičky v moderním… 

středa 19. 4., č. 92 – str. 4 – STANĚK, J. Hráli jen na vítězství 

středa 19. 4., č. 92 – str. 4 – STA. Náš včerejší host: Nikolaj Pučkov, mnohonásobný 

reprezentant SSSR 

středa 19. 4., č. 92 – str. 4 – ŠVADLENA, V. Sovětští hokejisté u svých patronŧ 

středa 19. 4., č. 92 – str. 4 – PICH. Úctyhodný soupeř 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – STANĚK, J.; ŠUPICH, Z. Před reprízou s mistry světa 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – VŠ. Harrisovi není co závidět 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – STA. Okolo černého kotouče: Co je to agresivita? 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – ST. Naši u svých patronŧ 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Náš včerejší host: H. J. Jendrall, novinář 

z NSR 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 1 – NESG. Vyvrcholení hokejového MS 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – STANĚK, J.; ŠUPICH, Z. Vítězství v čestném boji 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Náš včerejší host: V. P. Grebin, sovětský 

fotoreportér 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Okolo černého kotouče: Spojařkám místo 

medaile 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – VŠ. Řekli do bloku 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 1 – NESG. foto mistrŧ světa 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Švýcarské na shledanou 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – ST. Nechali na ledě 35 kilo potu 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Pět minut s Bobrovem 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – ŠÍN. Ohlasy sovětských deníkŧ: Zaslouţený úspěch ČSSR 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – STANĚK, J. Okolo černého kotouče: … těšili se na buřty s 

cibulí 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – ŠVADLENA, V. Náš včerejší host: R. Potsch: bývalý čs. 

reprezentant 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 1 – PICH. Mistři světa na hradě 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 1 – ŠUPICH, Z. Rozhovor na pondělí: Hokejové do toho! 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – STANĚK, J. Aţ do cíle ve velkém slohu 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – NESG. Aplaus sovětského tisku 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – M. Okolo černého kotouče: Na rozloučení 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – MK. Řekli do bloku 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – STANĚK, J. Náš včerejší host: Dr. Zdeněk Andršt 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – STANĚK, J. Úspěch, který zavazuje 
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Mladá fronta 1972 – XXVIII. ročník 

úterý 7. 3., č. 56 – str. 8 – KOZOHORSKÝ, R. Pacient šampionát 

sobota 11. 3., č. 60 – str. 8 – PACINA, V. 1933: Neţ vzplál říšský sněm 

středa 15. 3., č. 63 – str. 7 – NESG. Hokejisté SSSR před MS 

pátek 17. 3., č. 65 – str. 8 – KOZOHORSKÝ, R. To všechno vás čeká 

sobota 18. 3., č. 66 – str. 7 – PA. Před nominací měření sil 

sobota 18. 3., č. 66 – str. 7 – NESG. Vytvořme ryzí sportovní prostředí pro hokejový 

šampionát! 

sobota 18. 3., č. 66 – str. 7 – KR. Svazáci k mistrovství světa 

sobota 18. 3., č. 66 – str. 8 – PACINA, V. 1938: Kdo to byli, tihle Angličané? 

středa 21. 3., č. 69 – str. 8 – PA. Deset gólŧ o nominaci 

středa 21. 3., č. 69 – str. 8 – PA. Se jmény na dresech 

středa 21. 3., č. 69 – str. 8 – NESG. Širší nominace hokejistŧ 

středa 21. 3., č. 69 – str. 8 – PACINA, V. Maturita na šestém kilometru dálnice 

čtvrtek 23. 3., č. 70 – str. 7 – NESG. Sovětští hokejisté před MS 

sobota 25. 3., č. 72 – str. 7 – NESG. Příprava bez měřítka 

sobota 25. 3., č. 72 – str. 8 – PACINA, V. 1947: A tak jsme poprvé zvítězili 

pondělí 26. 3., č. 73 – str. 6 – PA. Pro zahřátí 

úterý 27. 3., č. 74 – str. 7 – NESG. Upozornění k MS 

pátek 31. 3., č. 77 – str. 8 – PACINA, V. Praha – svět za tři minuty 

pátek 31. 3., č. 77 – str. 8 – KR. Hokejista se dočká 

sobota 1. 4., č. 78 – str. 7 – NESG. Příprava na MS 

sobota 1. 4., č. 78 – str. 8 – PACINA, V. 1959: Jak jsme oslavili padesát 

středa 5. 4., č. 80 – str. 7 – KR. Jak na hokej a domŧ? 

středa 5. 4., č. 80 – str. 7 – NESG. MS připraveno 

středa 5. 4., č. 80 – str. 7 – KR. Nepřijede Firsov? Nevěřím… 

středa 5. 4., č. 80 – str. 8 – BUKAČ, L. Koučink – umění, nebo věda? 

středa 5. 4., č. 80 – str. 8 – PACINA, V. Mít úctu ke svému i obdiv k soupeři! 

středa 5. 4., č. 80 – str. 8 – PA. Při generálce v zákulisí 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 8 – PACINA, V.; DOMKÁŘ, Z. Bobrov věří mladým 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 8 – NESG. Co rozhodne o vítězství? 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 7 – PA. Dnes proti Švýcarsku 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 7 – PA. Setkání v Prŧhonicích 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – KR. Neţ si podají ruce 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – PA. Hokej hra milionŧ 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – PA. 16 dnŧ samoty? 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – PA. Majitel píšťalky 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – NESG. V duchu přátelství 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – NESG. Reprezentují nás 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 1 – PA. Pro dŧstojnou reprezentaci 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 1 – KR. Jménem naší mládeţe 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 7 – PA. V plném lesku premiéry 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 7 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – PACINA, V. Dva bez bruslí na střídačce 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – PA. Nejtěţší zápas Josefa Černého 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 1 – NESG. foto a výsledky 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 6 – PA. Jako jeden muţ 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 6 – PA. Třicet holí, ale jen jeden obličej 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 6 – BUKAČ, L. Očima experta 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 1 – NESG. foto a výsledky 
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úterý 11. 4., č. 85 – str. 1 – ČERVENKA, I. Příbor místo hokejky 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – KR. Korunovace příkladné snahy  

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – PA. Psycholog v hledišti 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

středa 12. 4., č. 86 – str. 1 – TOMÁŠ, J. Po stopě signálu 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – DO. Včera v motelu Club 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – PA. Zastavíme nejrychlejší hokej? 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – PA. Kdo vidí pod přilbu hokejisty? 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 1 – NESG. foto a výsledky 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 7 – BUKAČ, L. Očima experta 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – PA. Spravedlivá remíza rytířského souboje 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – PA. Hodiny neopakovatelných příleţitosti 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 1 – NESG. Ať zvítězí nejlepší 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – NESG. Hovoří naši kolegové 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – PA. Cizinec ve sluţbách tří korunek 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 1 – NESG. foto a výsledky 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 7 – PA. Zpoceni do morku kostí 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 7 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 7 – BUKAČ, L. Očima experta 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – PACINA, V. Hokej kráčí světem 

pondělí 16. 4., č. 90 – str. 6 – KR; PA. Dočkají se svého dne? 

pondělí 16. 4., č. 90 – str. 6 – BUKAČ, L. Očima experta 

pondělí 16. 4., č. 90 – str. 6 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

pondělí 16. 4., č. 90 – str. 6 – PA. Komputer, ale i magie? 

pondělí 16. 4., č. 90 – str. 6 – KR. Klidně, ale pilně 

úterý 17. 4., č. 91 – str. 1 – NESG. foto a výsledky 

úterý 17. 4., č. 91 – str. 8 – PA. Tvrdý, čestný, vítězný boj 

úterý 17. 4., č. 91 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

úterý 17. 4., č. 91 – str. 8 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

úterý 17. 4., č. 91 – str. 8 – PA. V chladných hlubinách nebes 

středa 18. 4., č. 92 – str. 1 – NESG. foto z návštěvy týmu SSSR v ČKD 

středa 18. 4., č. 92 – str. 8 – KR. Stříbrnou uţ máme 

středa 18. 4., č. 92 – str. 8 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

středa 18. 4., č. 92 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

středa 18. 4., č. 92 – str. 8 – PA. Hokejky slávy i práce 

čtvrtek 19. 4., č. 93 – str. 7 – LA. Nepřijeli jenom fandit 

čtvrtek 19. 4., č. 93 – str. 8 – PA; KR. Utkání nejlepších 

čtvrtek 19. 4., č. 93 – str. 8 – KR; PA. Poslední kolo maratónu 

čtvrtek 19. 4., č. 93 – str. 8 – KR. Muţ, o kterém se mluví: Upřímný Václav 

Nedomanský 

čtvrtek 19. 4., č. 93 – str. 8 – ČERNÝ, J. Z nadhledu veterána 

čtvrtek 19. 4., č. 93 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

čtvrtek 19. 4., č. 93 – str. 8 – PA. Dva nejmladší s píšťalkou 

pátek 20. 4., č. 94 – str. 1 – NESG. foto a výsledky 

pátek 20. 4., č. 94 – str. 8 – PACINA, V.; KOZOHORSKÝ, R. Jsme mistry světa 



   

 

127 

  

pátek 20. 4., č. 94 – str. 8 – PA; BL. Naše zásada: naše etika 

sobota 21. 4., č. 95 – str. 1 – ČKA. Mistři mezi učedníky 

sobota 21. 4., č. 95 – str. 7 – PA; BL. Velké utkání v zrcadle čísel 

sobota 21. 4., č. 95 – str. 8 – PACINA, V. První hodiny mistrŧ světa 

sobota 21. 4., č. 95 – str. 8 – KR. Problémy kolem píšťalky 

sobota 21. 4., č. 95 – str. 8 – KR. Muţ, o kterém se mluví: Zadumaný Jaroslav Holík 
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sobota 8. 4., č. 83 – str. 7 – NERAD, P.; PROPPER, L. Minipremiéry 

pondělí 10. 4., č. 84 – str. 1 – NESG. foto ze zápasu 
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úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Tvrdost a píšťalky 
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středa 5. 4., č. 80 – str. 1 a 8 – NESG. Poslední prověrka před MS 

středa 5. 4., č. 80 – str. 1 – FLA. Finští hokejisté v Praze s přáním přivézt alespoň 
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pátek 7. 4., č. 82 – str. 5 – KOHLMANN, Č. Sedmnáctkrát u obrazovek 
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sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – FLANDERKA, M. O dvanácté hodině 
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pondělí 10. 4., č. 84 – str. 1 – NESG. Zahráli výborně… 
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úterý 11. 4., č. 85 – str. 7 – VALENTA, Z. Terč, ale je hromosvod: brankář 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 7 – NOVOTNÝ, P. Dialogy Karla Guta: A. Schloder: Jsem 

opravdu nevinen 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – MIKOLÁŠ, J. Jirka Holík v roli kanonýra 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 8 – PŦ. S+S+S 

středa 12. 4., č. 86 – str. 1 – PN. Dnes hrajeme s hokejisty SSSR 

středa 12. 4., č. 86 – str. 1 a 8 – NESG. Léta J. F. Ahearna (III.) 

středa 12. 4., č. 86 – str. 1 – GV. Přes dvě čáry: Prestiţ? Více je přátelství! 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – MI. M. Horníček mezi čs. hokejisty: Vţdy s kopcem dobré 

nálady 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – NOVOTNÝ, P. Hrát proti mistrŧm světa je vţdy záţitek 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – NESG. Za mantinelem 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 1 a 8 – TOŢIČKA, J.; VLK, G. To, co slibovali – splnili! 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 1 – NESG. Léta J. F. Ahearna (IV.) 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 1 – GV. Přes dvě čáry: Generálové 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 7 – MIKOLÁŠ, Z. Bohumil Šťastný je šťasten: „Mŧj sen se 

splnil“ 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 7 – HAVELKA, V. Počítač vybírá reprezentanty! 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 7 – NESG. Za rok – milión 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – NESG. Hlasy po velkém utkání 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – AS. Představitel CAHA J. Kryczka: Neměli by šanci 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – NESG. Dnes o body, příště o hru 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 1 – GV. Přes dvě čáry: Je to jen sport 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 1 a 8 – NESG. Léta J. F. Ahearna (V.) 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 1 – NESG. Setkání po velkém zápase 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 7 – NESG. Očima sovětského novináře: Nejzajímavější zápas 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – ČERNÝ, J. Na střídačce, tam to pálí… 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – RYŢKOV, D. Představujeme další hráče sborné SSSR: 

Debutanti 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – KG. Trenéři zasedají… 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 1 a 8 – GUT, K.; NOVOTNÝ, P. Finské trápení 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 1 – NESG. Tipy v poločase 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 1 a 8 – NESG. Léta J. F. Ahearna (VI.) 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 1 – GV. Přes dvě čáry: Jako čtyři v tanku! 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 7 – DVORCOV, V. Má jiţní temperament 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – NESG. Rozhodčí jako malý kluk 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – KG. Harris: Taktika – neznámý pojem 

neděle 16. 4., č. 90 – str. 1 – NESG. Proti Švédsku s Kochtou 

neděle 16. 4., č. 90 – str. 1 – TA. Nikolaj Pučkov se ohlíţí: Čs. tým lepší neţ v Sapporu 

neděle 16. 4., č. 90 – str. 1 – GV. Přes dvě čáry: Diplomatem navíc 

neděle 16. 4., č. 90 – str. 6 – NESG. Opět hra na jednu branku 
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neděle 16. 4., č. 90 – str. 6 – BŠ. Kaţdý divák hraje… 

neděle 16. 4., č. 90 – str. 8 – NOVOTNÝ, P. Jar. Holík: V ţivotě není nic zadarmo 

neděle 16. 4., č. 90 – str. 8 – NESG. Dialogy Karla Guta: I pravidla potřebují cit… 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 1 a 8 - NESG. Léta J. F. Ahearna (VII.) 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 1 a 8 – TOŢIČKA, J.; VLK, G. Boj o stříbrnou medaili neunesl 

– Harris! 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 1 – GV. Přes dvě čáry: Věčné strašidlo 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 1 – NESG. Antonín Himl přijal vedení sovětských hokejistŧ 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 7 – NESG. Dialogy Karla Guta: Co odhalí dvacet programŧ? 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Hovoří doc. Kostka a Harris 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Tajcnár si dal dárek 

středa 19. 4., č. 92 – str. 1 a 8 – GUT, K.; NOVOTNÝ, P. Vděčné publikum – nevděčný 

soupeř 

středa 19. 4., č. 92 – str. 1 – NESG. Léta J. F. Ahearna (VIII.) 

středa 19. 4., č. 92 – str. 1 a 7 – GAVRILIN, V. Přes dvě čáry: Zvláštnosti praţského 

MS 

středa 19. 4., č. 92 – str. 7 – MIKOLÁŠ, J. I třetí gólman hraje 

středa 19. 4., č. 92 – str. 8 – NESG. Stříbro – dŧkaz kvality 

středa 19. 4., č. 92 – str. 8 – MI. Rytířské brnění od přátel 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 1 a 7 – NESG. Dva kapitáni – jeden cíl 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 1 a 8 - NESG. Léta J. F. Ahearna (IX.) 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 1 – GV. Přes dvě čáry: Jeden hot a druhý čehý! 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 7 – ČERNÝ, J. Jsou u toho, a nic nevidí 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 7 – DVORCOV, V. Jesenin na ledě 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – PN. Doc. V. Kostka: Naše muţstvo si věří 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – MIKOLÁŠ, J. K. Kachyňa: „Hokej jako big-beat“ 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – NESG. Čs. hokejisté v závodě ZPA Košíře: „Drţíme vám 

palce“ 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 1 a 8 – GUT, K.; NOVOTNÝ, P. Zlato z potu a dřiny 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 1 – GV. Přes dvě čáry: Vyhrává – zdraví! 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 1 – NESG. Radost v kabině 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Pučkov: Byli jste vynikající! 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Z kabiny vítězŧ 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Léta J. F. Ahearna (X.) 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. A. Himl: Fantastický boj 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 1 a 8 – NESG. Všichni hráli pro kolektiv 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 1 – NESG. Léta J. F. Ahearna (XI.) 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 1 a 7 – ČERNÝ, J. Ţivot jde dál… 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 1 a 7 – BUREŠ, K. Přes dvě čáry: Dvě senzace šampionátu  

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – RYŢKOV, D. Vzali si ponaučení 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – NESG. A člověk není sám… 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 1 a 8 – ČTK. Na Praţském hradě 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 1 – MI. Valtonen – Pospíšil – Malcev 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 3 – NOVOTNÝ, P. Spokojenost po všech stránkách 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 3 – NESG. Léta J. F. Ahearna 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 3 – TOŢIČKA, J.; VLK, G. Zakončili parádním krokem 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – NESG. Ani nejmenší chybička… 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 1 – NOVOTNÝ, P.; DRMOLA, R. Jste dŧstojnými šampióny 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 1 a 7 – ČS. Jaký je váš největší dojem z MS? 

středa 26. 4., č. 98 – str. I přílohy – NESG. Po 23 letech: první ČSSR! 
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středa 26. 4., č. 98 – str. I přílohy – NESG. Překonali sami sebe! 

středa 26. 4., č. 98 – str. I přílohy – NESG. Vyznamenání 

středa 26. 4., č. 98 – str. II přílohy – VLK, G. Kdyţ to začínalo… 

středa 26. 4., č. 98 – str. III přílohy – VLK, G. Někdo to rád horké 

středa 26. 4., č. 98 – str. III přílohy – NESG. V plném lesku Jiří Holík 

středa 26. 4., č. 98 – str. IV přílohy – NESG. První vrchol šampionátu 

středa 26. 4., č. 98 – str. V přílohy – FLANDERKA, M. Klid a vášeň lodivodŧ 

středa 26. 4., č. 98 – str. VI přílohy – PAVEL, O. Proč jsem se nestal hokejovým 

hráčem 

středa 26. 4., č. 98 – str. VIII přílohy – VANĚK, J. Problémy s Billem Harrisem 

středa 26. 4., č. 98 – str. IX přílohy – NESG. Jednička z východu Jiří Holeček 

středa 26. 4., č. 98 – str. X přílohy – VLK, G. Všude dobře – doma nejlépe 

středa 26. 4., č. 98 – str. X přílohy – NESG. Zlatý čtvrtek 

středa 26. 4., č. 98 – str. XII přílohy – NESG. Záţitek na celý ţivot 

středa 26. 4., č. 98 – str. XII přílohy – NESG. All-Stars 

středa 26. 4., č. 98 – str. XII přílohy – VLK, G. Kdyţ všechno skončilo… 

úterý 2. 5., č. 103 – str. 2 – NESG. Slovo mají čtenáři: Po 23 letech mistry světa! 

 

Stadión 1972 – 20. ročník 

úterý 14. 3., č. 11 – str. 5 – PARÁČEK, M. Muţ, který chyběl 

úterý 14. 3., č. 11 – str. 16 – NESG. Účastníci XXXVIII. MS v ledním hokeji: Finsko 

úterý 21. 3., č. 12 – str. 3 – BAKALÁŘ, R. Stadión hovoří s Vsevolodem Bobrovem: 

Utkávejme se častěji 

úterý 21. 3., č. 12 – str. 16 – NESG. Účastníci XXXVIII. MS v ledním hokeji: NSR 

úterý 28. 3., č. 13 – str. 3 – ADAMEC, Q. Před prvním bully 

úterý 28. 3., č. 13 – str. 14 – POLESOVSKÝ, J. Bubák 

úterý 28. 3., č. 13 – str. 16 – NESG. Účastníci XXXVIII. MS v ledním hokeji: 

Švýcarsko 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 1 – NESG. XXXVIII. MS v ledním hokeji zahajuje 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 3 – NESG. Hodina H je v pátek! 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 4 – NESG. Tleskali jsme jim 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 5 – NESG. Stará dobrá Štvanice 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 6 – NESG. Neţ se zvedne opona 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 6 – NESG. Pořad MS a ME 1972 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 7 – NESG. Jak budou bydlet 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 7 – NESG. Pohled do zákulisí 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 8 aţ 9 – BAKALÁŘ, R. Příběh hokejisty 

úterý 4. 4., č. 14 – str. 16 – NESG. Účastníci XXXVIII. MS v ledním hokeji: Švédsko 

úterý 11. 4., č. 15 – str. 1 – NESG. František Pospíšil, kapitán reprezentačního týmu 

ČSSR 

úterý 11. 4., č. 15 – str. 4 aţ 5 – NESG. Úvahy na téma hokej 

úterý 11. 4., č. 15 – str. 5 – BAKALÁŘ, R. Stroje hokej nehrají 

úterý 11. 4., č. 15 – str. 6 aţ 7 – NESG. Hokejoví velikáni 

úterý 11. 4., č. 15 – str. 8 aţ 9 – VANĚK, J. Tříkorunkový Honken 

úterý 11. 4., č. 15 – str. 16 – NESG. Účastníci XXXVIII. MS v ledním hokeji: ČSSR 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 1 – NESG. Tord Lundström, Vladislav Treťjak, Jiří Kochta 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 5 – HORNÍČEK, M. Několik slov přes mantinel 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 6 – NESG. Hokejová dramata 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 7 – BKL. Kouzlu propadlý 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 7 – BARTOŇ, S. Stále méně hvězd… 
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úterý 18. 4., č. 16 – str. 7 – JP. Komplikují si ţivot 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 8 aţ 9 – ULJANOV, V. Černovlasý blesk 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 10 – SKÁLA, J. Tvrdí chlapi trochu jinak 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 10 – NESG. Zátiší 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 1 – NESG. Hokejový Babylón 0:00-24:00 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 6 aţ 7 – NESG. Hokejová dramata na pokračování 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 8 aţ 9 – NESG. Hokejový Babylón 0:00-24:00 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 10 – BKL. V jedno odpoledne 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 10 – JP. Skřítek v roli obra 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 10 – NESG. Dva kamarádi 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 10 – NESG. Naše kniha v Moskvě 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 11 – NESG. Nej – Nej – Nej 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 1 – NESG. Po 23 letech opět ČSSR mistrem světa! 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 2 – NESG. Glosy, ohlasy, citace 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 3 – NESG. Praha jim pozlatila hokejky 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 4 – PECHR, J. Jiný svět 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 4 aţ 5 – NESG. Hokejová dramata skončila 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 5 – BAKALÁŘ, R. O hokeji a o jednom přísloví 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 6 aţ 7 – NESG. Velké finále 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 8 – BKL. Dělníci ledu 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 9 – JP. Muţi v maskách 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 10 – NESG. Hvězdy – tabulky – body 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 1 – NESG. Mistrovství světa a Evropy Praha 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 2 aţ 3 – NESG. Ať ţijí mistři světa! 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 4 – NESG. 3 nejlepší 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 4 – NESG. Všechno zlato zŧstalo v Praze 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 5 – NESG. All Star 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 6, 8 aţ 11, 16 aţ 20, 22 aţ 23 – NESG. shrnutí zápasŧ a 

fotogalerie 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 7 – NESG. Menší Harrisŧv pohřeb 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 12 – NESG. Naši soupeři mezi sebou 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 13 – BKL. Obrazy z motelu 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 13 – JP. Tři vteřiny 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 14 – NESG. Prŧhonické setkání 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 15 – NESG. Velké finále velkých soupeřŧ: Zlato pro 

ČSSR! 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 21 – NESG. Jednou trýzeň, podruhé exhibice 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 24 aţ 25 – NESG. dva plakáty československých hráčŧ 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 26 – NESG. MS ´72 v číslech 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 27 aţ 29 – NESG. týmová fota ČSSR, SSSR, Švédska, 

Finska, NSR a Švýcarska 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 30 aţ 31 – NESG. fotogalerie ze zákulisí s popisky 

mimořádné číslo Hokej´72 – str. 32 – NESG. plakát se zimním stadionem na Štvanici 

 

Gól 1972 – 5. ročník 

čtvrtek 9. 3., č. 10 – str. 7 – NESG. Hokejisté připravují MS 

čtvrtek 16. 3., č. 11 – str. 2 – ANDRŠT, Z. Hokejový šampionát Praha 1972 – sportovní 

akce mimořádného společenského významu 

čtvrtek 16. 3., č. 11 – str. 7 – NESG. Hokejisté připravují MS 

čtvrtek 23. 3., č. 12 – str. 3 – MACKŦ, J. Tesla 200 to hokejistŧm spočítá 
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čtvrtek 23. 3., č. 12 – str. 7 – SG. Kanaďané do Prahy! 

čtvrtek 30. 3., č. 13 – str. 3 – VANĚK, J; MACKŦ, J. Na kus řeči: Ulf Sterner 

čtvrtek 30. 3., č. 13 – str. 6 – PEJCHAR, R. V Praze lepší úroveň neţ v Sapporu! 

čtvrtek 30. 3., č. 13 – str. 6 – NESG. Kdo z nich na MS? 

čtvrtek 30. 3., č. 13 – str. 6 – NESG. Hokejisté připravují MS 

čtvrtek 30. 3., č. 13 – str. 6 – PJ. V Ústí rozcvička, v Praze trénink 

čtvrtek 30. 3., č. 13 – str. 9 – VANĚK, J. „Luck“ Carlsten: V Praze začal zlatý věk 

švédského hokeje! 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 2 – MACKŦ, J. Hokejová elita v náručí Prahy 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 2 – NESG. Šestka se představuje 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 2 – ADAMEC, Q. Výkvět muţŧ s píšťalkou 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 3 – PEJCHAR, J. Kapitán se loučí 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 4 – NESG. Co v rozhlase a televizi: Pořad MS a ME 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 4 – NESG. Kteří čs. hokejisté hráli proti našim pěti soupeřŧm? 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 4 aţ 5 – JIN. Čtyři praţští mušketýři za 26 dramatických let 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 5 – NESG. Uţ druhá pětistovka 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 5 – NESG. Hokejová historie v pořadích a bodech 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 8 – ZS. Den radosti a loučení 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 8 – VANĚK, J. Finové se zaměřili aţ na Prahu? 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 8 – VANĚK, J. Interview s vedoucím Tre kronor 

Halvarssonem: Do Prahy opět pro zlato! 

čtvrtek 6. 4., č. 14 – str. 9 – JIN. Mistři světa šlapou naplno 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 1 – NESG. Praţská hokejová dramata 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 2 – NESG. Hokejový svět hledá mistra 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 2 – NESG. Praha ve slavnostním hávu 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 3 – NESG. Pospíchali – a přece všechno zmeškali! 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 3 – NESG. Kdyţ zazní cinkot příborŧ… 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 3 aţ 5 – NESG. výsledky jednotlivých odehraných utkání 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 4 – DVORCOV, D. Čtyři „jakostní“ skupiny 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 4 – CHAROUZD, M. Švédy jsme jasně přehráli 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 9 – NESG. Začalo třetí dějství hokejového MS 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 1 – NESG. Závěr stojí za to: stříbro, nebo zlato? 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 1 – OKTÁBEC, J. … a co na to 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 2 – NESG. Zlato a stříbro v pravých rukou 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 3 aţ 6 – NESG. výsledky jednotlivých odehraných utkání 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 3 – CHAROUZD, M. Větší naděje – nakonec uspokojení 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 3 – NESG. Čtyři nováčci 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 4 – NESG. Přijedeme na šampionát (ale jenom s profesionály) 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 4 – BARTOŇ, S. Bill Harris o profesionálním hokeji 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 5 – SG. Smŧla Jiřiny Bohdalové 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 5 – NESG. Malcev: „Hrát jako Pelé!“ 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 6 – CASANOVA, J. Cizíma očima: Pouhé dva týmy, jenom 

dva zápasy… 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 1 – NESG. Splněná touha: Jsme mistry světa! 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 1 – OKTÁBEC, J. … a co na to 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 2 – NESG. Zlato zŧstalo ve zlaté Praze 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 2 – NESG. Na Praţském hradě 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 2 – NESG. Vysoké pocty 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 3 aţ 5 – NESG. výsledky jednotlivých odehraných utkání 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 3 – NESG. J. F. Ahearne: „Velké vítězství hokeje ČSSR!“ 
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čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 3 – NESG. Dr. Zdeněk Andršt: Kanaďané nám mohou „splatit 

dluh“ 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 4 – CHAROUZD, M. Triumf taktiky a vŧle! 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 4 – LAJ. Minuty radosti 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 4 – NESG. Stolz: Všechno začínalo v Československu 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 4 – NESG. Hokejová ekonomika 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 5 – NESG. Hokejové podotýkání Jaroslava Jiříka 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 6 – NESG. All Stars tým: ČSSR – SSSR znovu 3:3! 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 6 – NESG. Šest trenérŧ se dívá na skončení šampionát 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 6 – JANSSON, U. Cizíma očima: Velice jste mě překvapili! 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 6 – NESG. Na odpočinek mnoho času nezbývá! 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 1 – PONDĚLÍK, J. … a co na to 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 6 – PEJCHAR, J. Vítězství na všech frontách! 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 6 – NESG. Nejtěţší hokejová práce 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 7 – MA. Papírová hora díkŧ 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 7 – CHAROUZD, M. Holeček nebo Valtonen? 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 7 – MA. Z paměti Tesly 200 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 10 – NESG. VIII. plénum ÚV ČTO konstatovalo: Nadějné jaro 

našeho sportu 

 

Rudé právo 1978 – 58. ročník 

čtvrtek 30. 3., č. 75 – str. 8 – KIRILLJUK, V. CSKA základem reprezentace 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 8 – AŠ. Soustředění hokejistŧ 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – STANĚK, J. Vítězství v tréninkovém tempu 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – ČTK. František Pospíšil nemŧţe reprezentovat 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – AM. Sborná v pečlivé přípravě 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – NESG. Zlepšený výkon v odvetě 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – STANĚK, J. Čtyři hokejové vizitky 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Všichni s touhou vyhrát 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – STANĚK, J. Kanada s mladým muţstvem 

středa 19. 4., č. 92 – str. 8 – FR. Čs. reprezentanti pro Prahu 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – STANĚK, J. Tři korunky zatím bez lesku 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Hokejisté mezi učni 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Vstupenky na MS ještě v prodeji 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – STANĚK, J. „ČSSR do toho!“ 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – STANĚK, J. Před hokejovou generálkou 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – NESG. V naší hře zŧstaly rezervy 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – STA; BAN. Řekli do bloku 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – ČTK. Závěr přípravy hokejistŧ SSSR 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – STANĚK, J. Dnes definitivní nominace 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – NESG. Všechna muţstva v Praze 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – STA; FK. Sborná se třemi nováčky 

středa 26. 4., č. 98 – str. 1 – STA. Začíná mistrovství světa v hokeji 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – STANĚK, J. Hokejový svět v Praze 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – STA. Po vzoru kosmonautŧ 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – URBAN, I. Pětkrát v minulosti 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 1 – PICH; BAN. Mistrovství světa zahájeno 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – STANĚK, J. Úspěšné vykročení našich 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – FK. Přijetí o primátora 
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čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – KŠAJT, F. Náš dnešní host: F. Pospíšil: Drţím palce 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – NESG. Hokejisté bratrských zemí v prvomájovém 

prŧvodu 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – NESG. Jak je poznáte? 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – UR. Zaznamenáno do bloku 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – STANĚK, J. První velké překvapení 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – N. Co rozhoduje 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Zaznamenáno do bloku 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – ŠUPICH, Z. V zajetí černého kotouče: Také tenhle tým 

reprezentuje 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – STANĚK, J. Vyhráli jsme po velkém boji 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – KŠAJT, F. Náš dnešní host: Vzorná příprava 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Zaznamenáno do bloku 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – ČV. Mezi dobrými přáteli 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 8 – STANĚK, J. Naši za další překáţkou 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 8 – UR. Řekli do bloku 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 8 – NESG. Úspěšná premiéra Makarova 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 8 – AŠ. Náš dnešní soupeř – USA 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – STANĚK, J. Výsledek lepší neţ hra 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – JICH. Zaznamenáno do bloku 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – MD. Potřebujeme „samery“? 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – STA. Náš dnešní host: Dáme si záleţet 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – STANĚK, J. Překvapení středečního večera 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – JS. Zaznamenáno do bloku 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – ŠUPICH, Z. V zajetí černého kotouče: Tři proměny 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – STANĚK, J. Rozhodla nezlomná vŧle 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – BAN. Náš dnešní host: Mŧj druhý domov 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – BAN. Z kosmického pohledu 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – PICH. Zaznamenáno do bloku 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – JS. Před soubojem neporaţených 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – MATOUŠEK, J. Náš dnešní host: Společné cíle 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – STANĚK, J. Cenné vítězství 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – PICH. Zaznamenáno do bloku 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – KŠAJT, F. Náš dnešní host: Těţký ţivot střelcŧ 

středa 10. 5., č. 108 – str. 8 – NESG. Do finálových bojŧ jdeme s čistým kontem 

středa 10. 5., č. 108 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Dnes podruhé s týmem Švédska 

středa 10. 5., č. 108 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

středa 10. 5., č. 108 – str. 8 – ŠL. Věnce hrdinŧm 

středa 10. 5., č. 108 – str. 8 – MK; BAN; FK. Řekli do bloku 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – URBAN, I. Se Švédy tentokrát bez problémŧ 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – KŠAJT, F. Náš dnešní host: Pod ochranou Hippokrata 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – MK; PICH. Řekli do bloku 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – URBAN, I. V zajetí černého kotouče: Kdyţ naši nehrají 
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pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Sestoupí Finsko, nebo NDR? 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – ŠUPICH, Z. Rozhodne se mezi nejlepšími 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – FK. Řekli do bloku 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – KŠAJT, F. Náš dnešní host: Hokej má budoucnost 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 8 – URBAN, I. 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 8 – NESG. Řekli do bloku 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 8 – NESG. Nejlepší muţstvo 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – URBAN, I. Převaha moderního hokeje 

čtvrtek 18. 5., č. 115 – str. 8 – NESG. Vyznamenání za MS 

úterý 23. 5., č. 119 – str. 8 – NESG. Uznání hokejistŧm 

 

Mladá fronta 1978 – XXXIV. ročník 

středa 29. 3., č. 74 – str. 8 – NESG. 25 pro Prahu 

středa 5. 4., č. 80 – str. 8 – PA. Šampionát přede dveřmi 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 8 – PACINA, V. Dobrý den, halo! 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – PACINA, V. Nejde o góly, ale o zdraví 

středa 12. 4., č. 86 – str. 8 – NESG. Příprava na Prahu: I hokej s míčkem 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – JEL. Na praţském MS bez Pospíšila 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – NESG. ČSSR – NDR 7:3 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – HANUŠ, B. Třikrát kolem zeměkoule 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – JEL. Odveta s vyšším leskem 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 8 – JEL. Nesdílet osud nováčkŧ 

pondělí 17. 4., č. 90 – str. 6 – PA. Hokejový rozruch na severu 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – PA. Hala včera 18.00 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Kanada nominovala 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Tichonov před Prahou 

středa 19. 4., č. 92 – str. 8 – PACINA, V. Vstupenka na hokej 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – PACINA, V.; HANUŠ, B. Praha vás vítá 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – NESG. Před prvním vhazováním 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – PACINA, V. Krása moderního hokeje 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Před prvním vhazováním 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Komu titul mistrŧ? 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – PA. 446 a další 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Ještě není vyprodáno 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 7 – PA; HB. Zámořský hokej v Praze 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 7 – HB. Dnes a zítra předehra 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – PACINA, V. Dva u kormidla 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – HB. Slaměná vdova 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – PA. Kdyţ jsme chodili tiskovým střediskem 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – NESG. Představujeme 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – NESG. Mladá fronta tenkrát psala 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 6 – PACINA, V. Javorové listy ve smršti nasazení 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 6 – PA. Soupeř se vzpamatoval 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 6 – NESG. Pozvolna a vytrvale k vítězství 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 6 – HB. Nelze je podceňovat 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 6 – PA; HB. Řekli po zápasech 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – PACINA, V.; HANUŠ, B. Na prahu velkých bojŧ 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – HB. Sborná uţ také v Praze 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – HB. Kontrolor lihových nápojŧ z Toronta: Moc se těším! 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – PA. 4x z generálky 
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středa 26. 4., č. 98 – str. 2 – PACINA, V. Hrajme všichni hokej 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – PA. Jasno v hodině dvanácté 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – PA. Setkání v kulisách jara 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – PACINA, V. Sportovní bolest je lidská bolest 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – HOLÍK, J. Poprvé z tribuny 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – HB. V objetí hokeje 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 1 – HB. Město světového hokeje 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – PA. 20:00 slavnostně zahájeno 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – HB. Úsměvná tiskovka 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – PA. My chtěli gól 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – HB. Jak bydlí hokejový svět 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – HB. Buckna v Praze 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – PA. Dnes proti Finsku 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – PA. Trenéři: Byla to senzace! 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – PACINA, V. Javorový list číslo 9 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – HOLÍK, J. Premiéra je dŧleţitá 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – PA. Kanada s olovem na nohou 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – PACINA, V.; HANUŠ, B. Vyhráli ztracený zápas 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – PACINA, V. Vítr vane přes oceán 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 6 – HOLÍK, J. Nic není beznadějné 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 6 – PA. Jen zastavení na cestě 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 6 – PA. Srdce to vydrţelo 

středa 3. 5., č. 103 – str. 1 – HB. Pod stromy o hokeji 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – PA. Hvězdná chvíle: 5 minut! 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – PACINA, V. Muka na trestné lavici 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 1 – HB. Praha – vlídná hostitelka 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – HB; PA. Dnes velký den 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – HOLÍK, J. Poprvé z tribuny 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – HANUŠ, B. Celý mŧj ţivot 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – PA. V objetí hokeje 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – PA. Chytře a nesmlouvavě 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – PA; HB. Gut: „Smekám před hráči“ 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – PA. Kanadský zvěd 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – BUKAČ, L. Kanada za námi, dnes SSSR 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Jak to viděl hokejový svět 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Sborná v Lidicích 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – PA. Přísně hájená rezervace 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – HOLÍK, J. Poprvé z tribuny 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. V objetí hokeje 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – PACINA, V.; HANUŠ, B. Boj opravdových mistrŧ 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – PA; HB. Na lovu hlasŧ 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – PA. V objetí hokeje 

středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – PA. Od vítězství k vítězství 
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středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – PA. Existuje švédský komplex? 

středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – HOLÍK, J. Poprvé z tribuny 

středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – PA. Ţlutá zeď trápení 

středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – PA; HB. Zaţili, viděli… 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – PA. Pouto taktiky, volnost myšlenky 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – NESG. Švédské severní hvězdy 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – PA; HB. Zaţili, viděli… 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – PACINA, V. Štěstí v hokeji, štěstí v ţivotě 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 7 – NESG. Jen Montreal Canadiens… 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – PA. Komu zbude síla? 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – HOLÍK, J. Poprvé z tribuny 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – HB. Muţ, který vzbudil pozornost 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – PACINA, V. Kanada, země zaslíbená hokeji 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – PA. Čistý štít se zpoceným čelem 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – BUKAČ, L. Očima experta 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – HB. Na dno sil 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – PA; HB. Od ideálu dneška k obrazu budoucnosti 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – NESG. Co určí mistra 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – PA. Dŧstojné předání ţezla 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – PA; HB. A přišel večer poslední 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – BUKAČ, L. Očima experta 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – NESG. Nejlepší hráči 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – PACINA, V. I stříbro se leskne 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – HOLÍK, J. Poprvé z tribuny 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – NESG. Dr. Andršt: Vysoká úroveň 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – NESG. Ještě statistika 

středa 17. 5., č. 114 – str. 8 – HB. Největší soupeři statisticky 

středa 17. 5., č. 114 – str. 8 – PACINA, V. Tři vyvolení 

středa 17. 5., č. 114 – str. 8 – NESG. Zahraniční tisk o MS 

 

Svobodné slovo 1978 – XXXIV. ročník 

středa 5. 4., č. 80 – str. 8 – PER. Za tři týdny začínáme 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 8 – NESG. Zatím bez Hlinky 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – HU. V tréninkovém tempu 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – HU. Reprezentace bez Pospíšila 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 8 – TH. Odveta s čistým kontem 

pondělí 17. 4., č. 90 – str. 6 – PER. Trenér Gut byl u toho 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Šampionát bude vyrovnaný 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 8 – PER; AG. Dionne – hvězda číslo 1 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – NESG. Chybí ještě pět dnŧ 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – PER. Jako před šesti roky drţme našim palce! 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – Devatenáct dnŧ se světovým hokejem 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 7 – PER. Dnes a zítra generálka 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – NESG. Praha je vítá 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 6 – NESG. Dvě tváře Kanady 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 6 – PER; KAP. Hlasy trenérŧ 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – PER. Praha otvírá své hokejové brány 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – NESG. Dnes nominace 
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úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – STK. Být a nebýt, toť herecká otázka 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. V poledne vše začíná 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. V sázce je autorita? 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – PER. Vybrali nejlepší 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – KAP. První vizitky. Jak se představí na ledě? 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – STK; UK. Ideální typ nebo hokejový hrdina? 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – PER. Především řídit hru 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 1 – KAP. Mistrovství zahájeno 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Ţádný puk v naší síti 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – PER. První buly a další premiéry 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – PER. Lasička a parní buchar 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Senzace či zázrak? 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – PER. Odloţili hŧl, chopili se pera 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – KAP. Hokejový Don Quijote 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – STK. Paddock plný hokejistŧ 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Malé příběhy praţských mantinelŧ 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Neskládají zbraně 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Zázraky se neopakují 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. S obráceným scénářem 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – PROPPER, L. Nikdo nechce být anonymní 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – STK. Pod maskou ţivý kybernet 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 6 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Tři s plným ziskem 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 6 – PER. Nuda je pojem neznámý 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 6 – PER. … o lásky času 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Před námi série pravdy 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Jaký si dá náš hokej dar? 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – KAP. … o reklamách 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – KAP. Disciplína vţdy a všude 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 7 – PER. Těţko tipovat 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Co rozhoduje 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – PER. Velký den a finský šok 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – KAP. Kdyby si tak mohl vybírat 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – PER. Högosta nevěří na pověry 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 7 – PER. Pŧlnoční katastrofa 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Z velkých zŧstaly jen dva? 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Slova nadšení i zklamání 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – KAP, PER. Co stojí finské telefony 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Den neporaţených! 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – PER. Méně známá polovina týmu 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Tichonov oceňuje 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – STK Mirečku, ty jsi ďábel! 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Tým SSSR v Lidicích 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – KAP. Mariucci nebyl odvolán! 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Tým ČSSR s čistým 

štítem 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. Hokej a státní návštěva 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. O verdiktech 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. Jak to viděli a proţívali 

středa 10. 5., č. 108 – str. 1 – PROPPER, L. O skřítcích ledového paláce 
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středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Na sedmém stupni ke 

zlaté 

středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – NESG. Řekli po ČSSR - Švédsko 

středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – PER. Setkání generací 

středa 10. 5., č. 108 – str. 6 – KAP. Na cestě k druhému vrcholu 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Na titul míří uţ jen dva 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – KAP. Nikdo v klidu 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – KAP. S hokejovou klecí v erbu svého rodu 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – NESG. Slova trenérŧ a hráčŧ po Švédsku 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – NESG. Poprvé vyprodáno 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – PER. Kolébka jen bronzová? 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – PER. Kanada si zvyká 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – PER. Tichonovova chladná vášeň 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – NESG. Malé příběhy praţských mantinelŧ 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – STK. O malých slabostech 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – STK. Čekání na devátého 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – KAP. Znělka zní 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 1 – NESG. foto ze zázemí haly 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Neděle vše rozhodne 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – NESG. Góly ve hře o tři medaile 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – STK. Jako blesk do ţhavých kohoutŧ 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – KAP. Finský smutek, ale ne zoufalství 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – PER. Vymění hŧl za rybářský prut 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 1 – STK. O jedinou branku 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 1 – PROPPER, L. Ze zákulisí praţského šampionátu 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – PROPPER, L.; POLANSKÝ, K. Tým SSSR mistrem 

světa 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – NESG. Kdyţ padá opona 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – NESG. Dohráli a řekli 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 6 – NESG. Poháry a sláva nakonec 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – PER. Smekněme a gratulujme! 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – NESG. Kdyţ padá opona 

středa 17. 5., č. 114 – str. 8 – PER. Kouzla čísel z MS ´78 

středa 17. 5., č. 114 – str. 8 – PER. Na dobré cestě 

čtvrtek 18. 5., č. 115 – str. 8 – KAP. Příslib „malé“ čtyřky? 

 

Československý sport 1978 – XXVI. ročník 

úterý 28. 3., č. 73 – str. 6 – KBA. Ukázat ţivot u nás 

středa 29. 3., č. 74 – str. 1 – GAVRILIN, V. Bez Jakuševa a Šalimova 

čtvrtek 30. 3., č. 75 – str. 4 – PD. Patnáct klubŧ má zájem 

středa 5. 4., č. 80 – str. 1 a 8 – TA. Starosti s Hlinkou 

čtvrtek 6. 4., č. 81 – str. 4 – RYŢKOV, D. Bratři Golikové a Malcev 

pátek 7. 4., č. 82 – str. 1 – KH. První příprava hokejistŧ 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 1 – NESG. Sborná do Skandinávie 

sobota 8. 4., č. 83 – str. 8 – NESG. Aţ na Hlinku všichni 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 1 – FLA. V oáze klidu 

úterý 11. 4., č. 85 – str. 6 – NESG. Přece bez Abrahamssona? 

středa 12. 4., č. 86 – str. 1 – FLA. Premiéra vstříc MS 

středa 12. 4., č. 86 – str. 1 – HOBECK, D. Jak letos v hokejovém výtahu? 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Hlavně dobrá příprava 
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čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 1 – PN. Na MS bez Pospíšila 

čtvrtek 13. 4., č. 87 – str. 8 – PN. Hlinka v pondělí na led 

pátek 14. 4., č. 88 – str. 1 a 8 – NESG. ČSSR – NDR 8:0 (3:0, 2:0, 3:0) 

sobota 15. 4., č. 89 – str. 1 – NESG. Kanaďany povede H. Howell 

pondělí 17. 4., č. 90 – str. 8 – NOVOTNÝ, P. Kondiční převaha hokejistŧ SSSR 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 1 a 8 – AG. Nikdo neudrţí čisté konto 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 1 – PN. Hokejisté uţ v Praze 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 1 – KBA. Co je zázemí Sportovní haly 

úterý 18. 4., č. 91 – str. 6 – MICHELS, H. Spoléhají na sílu a bojovnost 

středa 19. 4., č. 92 – str. 1 – KREUZ, F. Pět neděl ticha 

středa 19. 4., č. 92 – str. 1 – PN. Co dělají hokejisté 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 1 – PN. Dvoufázový trénink hokejistŧ 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – NESG. Rampf slibuje silový hokej 

čtvrtek 20. 4., č. 93 – str. 8 – JVK. Kandidát na zlato 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 1 – PN. Čtvrtek hokejistŧ 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – PŦ. Co vše musí vědět… 

pátek 21. 4., č. 94 – str. 8 – KREUZ, F. Kluci, já mluvil s Holečkem 

pátek 21. 4., příloha Volno – str. 1 a 4 – NOVOTNÝ, P. Hrajte s námi! 

pátek 21. 4., příloha Volno – str. 2 – ADAMEC, Q. Máte fantastické obecenstvo 

pátek 21. 4., příloha Volno – str. 5 – HAVELKA, V. Kanadský experiment 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 1 a 8 – FLA. Zámoří přivezlo mládí 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 1 a 8 – PN; TA. Jaká bude předehra MS? 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – NESG. Tesla k hokejovému MS 

sobota 22. 4., č. 95 – str. 8 – OM. Hokejisté na Barrandově 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 1 – AG. Se třemi nováčky 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 3 – KBA. Kanada bez hvězd, ale v lesku 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 3 – KBA. Američané jen dotahovali 

pondělí 24. 4., č. 96 – str. 8 – FLA. Větší marodka i starosti 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 1 – NESG. Vítáme účastníky MS v ledním hokeji 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Radosti i starosti 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 1 – KREUZ, F. Stará káva od „Tři pštrosŧ“ 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – TA. Generálka na výtečnou 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – PŦ. Hala v jednom ohni 

úterý 25. 4., č. 97 – str. 8 – FLA. Švédy poráţky nezlomily? 

středa 26. 4., č. 98 – str. 1 – NESG. Slavnostní zahájení 

středa 26. 4., č. 98 – str. 1 – NESG. Hokejisté u L. Štrougala 

středa 26. 4., č. 98 – str. 1 a 8 – PN. S Crhou a Černíkem 

středa 26. 4., č. 98 – str. 1 – TA. Jasný cíl: Udrţet se 

středa 26. 4., č. 98 – str. 1 – KREUZ, F. Kamarádská hodina 

středa 26. 4., č. 98 – str. 5 – NESG. Budou nás reprezentovat 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – FLA. Za pět minut dvanáct 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – FLA. Aby to jezdilo 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. Jak do haly? 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – FKZ. Treťjak o Paškovovi: Brankář nemŧţe být sám 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – BRÁBNÍK, L. Kdyţ to nejde… 

středa 26. 4., č. 98 – str. 8 – KBA. Finský optimismus 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 1 – NESG. Slavnostní zahájení 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Závěr vše napravil 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 1 – MIKOLÁŠ, J. Všední den sváteční 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 1 – FLA. Přijetí u primátora 
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čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 7 – FKZ. Mŧţe za to bratr 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 7 – PŦ. Třikrát kolem rovníku 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 7 – VLK, G. První kroky 

čtvrtek 27. 4., č. 99 – str. 8 – FKZ; TA. Váš hokej v mém srdci 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 1 – FKZ. Přes dvě čáry 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 7 – KOUBA, M. Ten hokejový svět 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 7 – NESG. Co napsali v zahraničí 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 7 – FLA. Bez Mariana Šťastného 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – MILOKÁŠ, J. Finská pětigólová smršť 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – FLA. Přestali se dívat na hvězdy 

pátek 28. 4., č. 100 – str. 8 – MIKOLÁŠ, J. Pozdrav ze Štvanice 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Nikdy není pozdě 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 1 – KREUZ, F. Dvořák byl nejskoupější 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 7 – JVK. Studium dostalo přednost 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 7 – NESG. Nemluví do větru 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 7 – NESG. Co napsali v zahraničí 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 7 – NESG. Vzrušené hlasy 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – FKZ. Potvrzení krásy 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – NSG. Sborná v ČKD 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – TA. Vyhráli prohraný zápas 

sobota 29. 4., č. 101 – str. 8 – FLA. Dlouhá noc javorového listu 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 3 – KBA. Soupeř nepříjemný tvrdostí 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 3 – N. Vesele i váţně… 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 3 – FLANDERKA, M. Obchod smíšeným zboţím 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 3 – VLK, G. Korzet z plexiskla 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 3 – NESG. Co napsali v zahraničí 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 3 – NESG. Sovětští kosmonauti u sborné 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 8 – LARČIKOV, G. Deset let mezi nejlepšími 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 8 – FKZ. Co je nejtěţší? 

úterý 2. 5., č. 102 – str. 8 – FKZ; FLA. A Martinec křičel gól… 

středa 3. 5., č. 103 – str. 1 a 8 – KBA. „Námluvy“ skončily 

středa 3. 5., č. 103 – str. 1 – MI. Naposledy v Sapporu 

středa 3. 5., č. 103 – str. 1 – KREUZ, F. Tu knihu ještě nikdo nenapsal… 

středa 3. 5., č. 103 – str. 7 – KOUBA, M. Posezení s Hagmanem 

středa 3. 5., č. 103 – str. 7 – NESG. Těţší cesty k vítězství 

středa 3. 5., č. 103 – str. 7 – VLK, G. Bez partu 

středa 3. 5., č. 103 – str. 8 – FKZ; FLA. Tři srdce starší dámy 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 1 a 8 – FLA. Nebude to lehké 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 1 – FKZ. Těţký zápas 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 1 – NOVOTNÝ, P. A dnes: Do toho! 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – VH; TA. Hokejista, který hraje hlavou 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – KOUBA, M. Vedoucí sběračŧ dat 

čtvrtek 4. 5., č. 104 – str. 8 – VLK, G. Nahoru – dolŧ 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 1 a 8 – VALENTA, Z. Po výborném výkonu 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 1 – FKZ; FLA. Den prvního dlouhého odpoledne 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 7 – KOUBA, M. Kotouče jsou z ledničky 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 7 – PŦ. Okem malé kamery 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 7 – FKZ. Jistota a jistota 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 7 – VLK, G. Jesličky 

pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – NESG. Jak to viděli 
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pátek 5. 5., č. 105 – str. 8 – MIKOLÁŠ, J. Polární noc 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 1 a 8 – FLA. Bylo to dobré vykročení 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 1 – LARČIKOV, G. Boris a Vladimír 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 7 – KREUZ, F. Zázraky se nečekají 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 7 – FKZ. Bez role beránčí 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 7 – NESG. Zieglerŧv kompliment 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 7 – VLK, G. Natahovačka 

sobota 6. 5., č. 106 – str. 8 – MAŠEK, O. Gól? To nic není... 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 1 – NESG. ČSSR bez prohry 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Rozhodla druhá třetina 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 1 – MIKOLÁŠ, J. Černíkŧv zápas 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 7 – KOUBA, M. O boji s hokejovou úrazovostí 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 7 – NESG. Hokejový záznam pro s. Breţněva 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 7 – PŦ. Tři okamţiky 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 7 – VLK, G. Sláva domovu 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. Hlasy po utkání 

neděle 7. 5., č. 107 – str. 8 – ŠŤASTNÝ, M. Hodinka dobré pohody 

středa 10. 5., č. 108 – str. 1 a 3 – MIKOLÁŠ, J. Z marnosti gejzír radosti 

středa 10. 5., č. 108 – str. 3 – FLA. Na sedmém schodě 

středa 10. 5., č. 108 – str. 8 – NESG. Čtyřka je vyrovnaná 

středa 10. 5., č. 108 – str. 8 – VLK, G. Kapky 

středa 10. 5., č. 108 – str. 8 – FKZ. Švédské překvapení 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 1 a 8 – VALENTA, Z. Jednoznačné vítězství 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 1 – MIKOLÁŠ, J. Trpělivost dalšího Jiřího 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 1 – FKZ. Pondělí to nebylo 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 2 – KBA. Mám rád váš hokej 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 2 – VLK, G. Ty čáry! 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – NESG. Řekli do bloku 

čtvrtek 11. 5., č. 109 – str. 8 – FKZ; FLA. A ruce uţ bolí… 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 1 a 2 – NOVOTNÝ, P. Naše otazníky před dnešním utkáním: 

Ebermann a Hlinka 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 1 a 8 – NESG. Obstál by jen Montreal 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 1 – FKZ; FLA. Kapitánŧv táta 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 2 – VLK, G. Ledoví muţi 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – KHA. Očima J. Horešovského 

pátek 12. 5., č. 110 – str. 8 – NESG. Jen hokej nestárne… 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Smolný začátek, šťastný konec 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 1 – MIKOLÁŠ, J. „Těším se na estetický záţitek“ 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 1 – FKZ. Vydřené góly 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 2 – FLA. S noţem na krku 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 2 – VLK, G. Finále 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – PŦ. Slova aktérŧ 

sobota 13. 5., č. 111 – str. 8 – MIKOLÁŠ, J. Tajemství bekhendové střely 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 1 a 8 – VALENTA, Z. Chyběl jediný gól 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 1 – FLA. Radost mlčenlivých 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 3 – ŠŤASTNÝ, M. Smích je lék 

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 8 – NESG. Bylo to drama  

pondělí 15. 5., č. 112 – str. 8 – VLK, G. Krok vpřed! 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P.; MIKOLÁŠ, J. Titul 

nejvyrovnanějšímu muţstvu 
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úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – NESG. Nejtěţší a nevyrovnanější 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – NESG. Pochvala organizátorŧm 

úterý 16. 5., č. 113 – str. 8 – NESG. Několik nej 

středa 17. 5., č. 114 – str. I přílohy – NESG. A za rok čeká Moskva 

středa 17. 5., č. 114 – str. II přílohy – NESG. Neţ to všechno začalo 

středa 17. 5., č. 114 – str. II přílohy – NESG. Z druhé ligy do „áčka“ 

středa 17. 5., č. 114 – str. III přílohy – NESG. O hokeji v USA, ve Švédsku a v Praze 

středa 17. 5., č. 114 – str. IV přílohy – NESG. Větší vyrovnanost rozhodla 

středa 17. 5., č. 114 – str. IV přílohy – NESG. „Na ten zápas nezapomenu“ 

středa 17. 5., č. 114 – str. V přílohy – NESG. Ţlutomodrá zeď 

středa 17. 5., č. 114 – str. V přílohy – NESG. Přijedu, a rád… 

středa 17. 5., č. 114 – str. VIII přílohy – NESG. Repríza se nekonala 

středa 17. 5., č. 114 – str. VIII přílohy – NESG. Šťastný – Šťastný – šťastný Černík 

středa 17. 5., č. 114 – str. X přílohy – NESG. Pátek silné čtyřky ještě nerozhodl 

středa 17. 5., č. 114 – str. X přílohy – NESG. Byl to Holečkŧv šampionát 

středa 17. 5., č. 114 – str. XII přílohy – NESG. Jen poslední třetina 

středa 17. 5., č. 114 – str. XII přílohy – NESG. Mistři světa a Evropy 

úterý 23. 5., č. 119 – str. 1 – NESG. Hokejisté u předsedy vlády ČSSR 

úterý 23. 5., č. 119 – str. 1 – KOUBA, M. Kdyţ nejsou na ledě 

 

Stadión 1978 – 26. ročník 

úterý 28. 3., č. 13 – str. 22 aţ 25 – FOLPRECHT, V. Potlesk pro ţáky i učitele 

úterý 18. 4., č. 16 – str. 28 aţ 29 – KOZOHORSKÝ, R. Hotel pro černobílé muţe 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 1 a 32 – NESG. fotky reprezentantŧ 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 3 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, R. 

Hokejová horečka 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 4 aţ 5 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, R. 

Na scénu, prosím! 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 6 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, R. 

Opona se zvedá 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 8 aţ 9 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, R. 

Tucet otázek třem Jiříkŧm 

úterý 25. 4., č. 17 – str. 12 aţ 13 – LACINA, J. Dárek hokeji 

úterý 2. 5., č. 18 – str. 6 aţ 7 – BRÁBNÍK, L. Retrospektiva 

středa 10. 5., č. 19 – str. 4 aţ 5 – NESG. Hokejová horečka  

středa 10. 5., č. 19 – str. 12 aţ 13 – KOZOHORSKÝ, R.; KRATOCHVÍL, M. Mŧj 

úsměv není maskou 

středa 10. 5., č. 19 – str. 13 – NESG. Slavné a neslavné primáty 

úterý 16. 5., č. 20 – str. 4 aţ 5 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, 

R.; KRATOCHVÍL, M. Dokonalé souhvězdí 

úterý 16. 5., č. 20 – str. 12 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, R.; 

KRATOCHVÍL, M. „Plzeň“ není pro Picarda 

úterý 16. 5., č. 20 – str. 13 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, R.; 

KRATOCHVÍL, M. Gól jako z učebnice 

úterý 16. 5., č. 20 – str. 13 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, R.; 

KRATOCHVÍL, M. Chvilka s Numminenem 

úterý 16. 5., č. 20 – str. 20 aţ 21 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, 

R.; KRATOCHVÍL, M. Faul! 

úterý 23. 5., č. 21 – str. 5 – NESG. Ta jediná branka? 

úterý 23. 5., č. 21 – str. 12 – NESG. Srdce přiznává pravdu 
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úterý 23. 5., č. 21 – str. 12 aţ 13 – NESG. Novici z oázy 

úterý 23. 5., č. 21 – str. 13 – NESG. Dojde i na rozhodčí 

úterý 30. 5., č. 22 – str. 10 aţ 13 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, 

R.; KRATOCHVÍL, M. Čas hokeje 

úterý 30. 5., č. 22 – str. 14 aţ 15 – KOZOHORSKÝ, R. 75 minut v apartmá 701 

úterý 30. 5., č. 22 – str. 15 – HORNÍČEK, M. Hokej a divadlo 

úterý 30. 5., č. 22 – str. 16 – NESG. Boris Michaljov 

úterý 30. 5., č. 22 – str. 16 – NESG. Mats Waltin 

úterý 30. 5., č. 22 – str. 17 – NESG. Marcel Dionne 

úterý 30. 5., č. 22 – str. 17 – NESG. Ivan Hlinka 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 2 – NESG. Inspiromat 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 5 – BRÁBNÍK, L.; FOLPRECHT, V.; KOZOHORSKÝ, R.; 

KRATOCHVÍL, M. Úspěšně, ale bez radosti… 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 6 aţ 11 – NESG. Kaţdý zápas je jiný 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 9 – NESG. Jedinečný hokej! 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 10 – ŠIMEK, M. Třikrát na hokeji s Robertem Sobotou 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 12 aţ 13 – NESG. Ti druzí 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 14 – NESG. Vladislav Treťjak 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 14 – NESG. Daniel Bouchard 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 15 – KRATOCHVÍL, M. Autobus 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 15 – KOZOHORSKÝ, R. O dřevácích 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 15 – LOHNISKÝ, M. Ještě pár řádkŧ k finále 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 16 aţ 17 – NESG. foto s popiskem 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 18 aţ 19 – NESG. Na dvakrát síly nestačily 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 19 – NESG. Hokej s kormidelníkem 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 20 – NESG. Bronz za dŧraz 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 21 – NESG. Nejprve exhibice, pak vítězství vŧle 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 24 aţ 25 – NESG. plakáty tří nejlepších týmŧ 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 26 – NESG. Vzpomínky na Vídeň 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 28 aţ 29 – NESG. Mistrovství světa a Evropy v číslech a 

výsledcích 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 30 aţ 31 – NESG. Nebe a dudy 

úterý 6. 6., č. 23 – str. 32 – NESG. Sbohem, Jirko 

 

Gól 1978 – 11. ročník 

čtvrtek 30. 3., č. 13 – str. 7 – JEŢEK, J. Předstartovní finiš 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 8 – JVK. Finsko: velký otazník 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 9 – TZ. NSR – nejdŧkladnější příprava v historii 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 9 – WITZ, I. Tucet startŧ NDR mezi nejlepšími 

čtvrtek 13. 4., č. 15 – str. 9 – PR. Kanada a USA: nominační týden 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 3 – JÍK. Střecha nad hokejovou hlavou 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 6 – JEŢEK, L. Mistři před mistrovstvím 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 6 – LJ. Bude z píšťalek orchestr? 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 7 – NESG. Koho uvidíme na praţském ledě 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 7 – LJ. Jednostranná prověrka 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 9 – NESG. Suverénní sborná 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 9 – PR. Mladá Kanada 

čtvrtek 20. 4., č. 16 – str. 9 – JVK. Švédové bez otazníkŧ? 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 1 – MACKŦ, J. … a co na to 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 3 – JEŢEK, L. Na kus řeči. Josef Augusta 
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čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 6 – JEŢEK, L. Trojlístek otázek trenérské sedmičce 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 6 – MACKŦ, J. Odvrácená strana mistrŧ 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 7 – NESG. Poráţka překvapivá, ale cenná 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 7 – LJ. Sportovní hala před úvodním vhazováním 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 9 – PR. Zámoří: velmi dobří a velmi slabí? 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 9 – MI. Tarasovovo dědictví 

čtvrtek 27. 4., č. 17 – str. 9 – FEUERHERM, K. Dietmar Peters nejlepší v NDR 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 1 – NESG. Jak obstojí náš tým? 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 2 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Sborná přijela pro zlato? 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 2 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Tak tedy sladký a veselý… 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Všechno podle scénáře 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Odkud je hokej hezčí? 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. První z řady překvapení 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Všední svátky tiskového střediska 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 4 a 5 – NESG. Kronika výsledkŧ 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 4 – CHAROUZD, M. Největší překvapení – Finové! 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 5 – JANSSON, U. Zlepší favorité obrannou hru? 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 5 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Nesmŧlovaté třináctky 

čtvrtek 4. 5., č. 18 – str. 5 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Úsměvy Johna Marucciho 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 2 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Slavné sedmdesátiny 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Stříbro nás jiţ nemine 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Silná čtyřka třemi páry očí 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Pŧvab a mistrovství bodyčeku 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Mohl by hrát Hlinka v NHL? 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Pětkrát dva je víc neţ deset 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 4 a 5 – NESG. Kronika výsledkŧ 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 4 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Nové taktické varianty 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 4 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Derby v počítači 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 4 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Kolektiv Tesly devátým 

účastníkem 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 4 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Balzám humoru na pošramocené 

nervy 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 5 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Říkalo se nahlas… říkalo se šeptem 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 5 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Hokej uţ vyhrál – kdo zvítězí 

s ním? 

pátek 12. 5., č. 19 – str. 9 – PR. Šéf Dionne 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 1 – MACKŦ, J. …a co na to 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 2 – OKTÁBEC, J. Byl to vynikající šampionát! 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Krŧček ke zlatu jsme jiţ udělat 

nedokázali 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Holeček – Fetisov – Dionne  

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Šampionát nejkvalitnější a 

nejdramatičtější 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Ozvěny velkého finále 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 3 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Čísla, která přesvědčují 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 4 – CHAROUZD, M. Jeden gól na zlato nestačil 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 4 a 5 – NESG. Kronika výsledkŧ 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 5 – BEDARD, C. Letos se nestydím… 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 5 – MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Muţi z plakátŧ 

čtvrtek 18. 5., č. 20 – str. 9 – VANĚK, J. Trenér odchází 
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čtvrtek 25. 5., č. 21 – str. 2 – NESG. Hokejisté u předsedy vlády ČSSR 

čtvrtek 25. 5., č. 21 – str. 3 – JEŢEK, L.; MACKŦ, J. Probŧh! K čemu ty novoty? 

čtvrtek 25. 5., č. 21 – str. 3 – JK. O pouti Matějově 

čtvrtek 25. 5., č. 21 – str. 6 – CHAROUZD, M.; MACKŦ, J.; JEŢEK, L. Praha ´78: 

přehlídka světového hokeje 

čtvrtek 25. 5., č. 21 – str. 6 – NESG. Koho by si vybrali, kdyby směli… 

čtvrtek 25. 5., č. 21 – str. 6 – NESG. Hokej pod mikroskopem 

 

Rudé právo 1985 – 65. ročník 

pondělí 18. 3., č. 65 – str. 8 – ČTK. Nominace hokejistŧ 

úterý 19. 3., č. 66 – str. 8 – STANĚK, J. Víc záporŧ neţ kladŧ  

středa 27. 3., č. 73 – str. 8 – SOSENKA, L. Jak roste chuť na hokej 

pátek 5. 4., č. 81 – str. 8 – SO. Vylepšíme letošní bilanci? 

sobota 6. 4., č. 82 – str. 8 – SOSENKA, L. Otazníkŧ spíš přibylo 

úterý 9. 4., č. 83 – str. 8 – SOSENKA, L. Přišlo varování včas? 

úterý 9. 4., č. 83 – str. 8 – SO. Zúţená nominace hokejistŧ 

středa 10. 4., č. 84 – str. 8 – SOSENKA, L. Po Švédsku, před NDR 

čtvrtek 11. 4., č. 85 – str. 8 – SOSENKA, L. Dvě třetiny na jednu branku 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 8 – STANĚK, J. Rosol při střelecké chuti 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 8 – STA. Zápasy našich vyprodány 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – STA. Praha očekává účastníky MS 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – ZR Program hokejového MS 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 8 – STANĚK, J. Válkova střelecká vizitka 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 8 – NESG. Nominace hokejistŧ 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – SO; STA. Myšlenkami uţ na ledě 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – LEBEDĚV, L. Nesnadné hledání sestavy 

středa 17. 4., č. 90 – str. 1 – STA. Přijetí účastníkŧ hokejového šampionátu 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – STANĚK, J. Hokejový výkvět v Praze  

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – SOSENKA, L. Ţebříček hokejových hodnost 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – ZR. Budou nás reprezentovat 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 1 – ČTK. Sportem za přátelství mezi národy 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – STANĚK, J.; SOSENKA, L. Rázné vykročení našich 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – SO. Hlasy a názory 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – STA. Přijetí na radnici 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. S jakými čísly nastoupili 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – STANĚK, J.; SOSENKA, L. Zápas s NDR nebyl snadný 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – NESG. Hlasy a názory 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – STANĚK, J. Za mantinely Sportovní haly: Trenérem od 

devatenácti let 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – STANĚK, J. Pouze tři bez poráţky 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – STA. Soupeři a přátelé 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – SOSENKA, L. Za mantinely Sportovní haly: 

V Martincových stopách? 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 8 – STANĚK, J.; SOSENKA, L. První zakolísání našich 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Hlasy a názory 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – STANĚK, J. Pět kandidátŧ na tři místa 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – SOSENKA, L. Den bez hokeje 
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úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – NESG. Ohlasy agentur 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – STANĚK, J.; SOSENKA, L. Naši čtyřikrát vyrovnali 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – NESG. Hlasy a názory 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – HÖNEL, M. Kdyţ je kapitán skutečně oporou 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – STANĚK, J.; SOSENKA, L. Dnes se Švédskem o postup 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – SO; STA. Za mantinely Sportovní haly: Křídla v hledišti 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – STANĚK, J.; SOSENKA, L. Rozhodnutí uţ v úvodu 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. Hlasy a názory 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – STANĚK, J. Za mantinely Sportovní haly: Osmadvacet 

šampionátŧ J. Vanjata 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – SOSENKA, L. O titul mistra Evropy 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – NESG. Japonský hokej, Praha a tapety 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – STA. Jak je to s reklamou 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – STANĚK, J. Za mantinely Sportovní haly: Učitel ve 

výsluţbě 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – STANĚK, J.; SOSENKA, L. Radost jen v první třetině 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Hlasy a názory 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – STANĚK, J.; SOSENKA, L. Vítězství po strhujícím boji 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Hlasy a názory 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Ledové střípky 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Proti komercializaci 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – SOSENKA, L. Zatím jen první krok 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 1 – ELT. ČSSR mistrem světa v hokeji 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Naši hokejisté mistry světa 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Hlasy a názory 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 8 – SO; STA. Jejich nejšťastnější den 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – STANĚK, J. Našemu muţstvu nejvyšší známka 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – STA. Zbytečný stín 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Sovětský tisk chválí 

pondělí 6. 5., č. 105 – str. 8 – STANĚK, J. Úspěch sportovní i organizační 

úterý 14. 5., č. 111 – str. 8 – ELT. Zapomněli na slušnost 

 

Mladá fronta 1985 – XLI. ročník 

pondělí 18. 3., č. 65 – str. 6 – PACINA, V. Poslední zvonění 

čtvrtek 28. 3., č. 74 – str. 8 – PACINA, V. Čas zlomu na ostrově naděje 

sobota 30. 3., č. 76 – str. 8 – PACINA, V. Píšťalka nezní kaţdému stejně 

středa 3. 4., č. 79 – str. 8 – HANUŠ, B. Hokej v televizi 

pátek 5. 4., č. 81 – str. 8 – PACINA, V. Kdy překonáme všechny překáţky 

pátek 5. 4., č. 81 – str. 8 – HB. Švédŧm jde o nominaci 

sobota 6. 4., č. 82 – str. 7 – HB. I s Králíkem to bylo těţké 

sobota 6. 4., č. 82 – str. 8 – PACINA, V. Hokej na pitevním stole 

úterý 9. 4., č. 83 – str. 5 – HANUŠ, B.; PACINA, V. V čem se uţ vyjasnilo 

úterý 9. 4., č. 83 – str. 6 – HB. Nešťastná poslední třetina 

středa 10. 4., č. 84 – str. 8 – PACINA, V. Pracovní zákulisí 

čtvrtek 11. 4., č. 85 – str. 7 – RÁCA, J. Martinec opět doma 

čtvrtek 11. 4., č. 85 – str. 8 – PACINA, V. Ţaludek hokejisty 
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čtvrtek 11. 4., č. 85 – str. 8 – PA. Nenadále stop! 

čtvrtek 11. 4., č. 85 – str. 8 – NESG. Jednotné chápání 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 8 – PA. Praha se chystá, medaile čekají 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 8 – PA. Jak proti Kanadě? 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 8 – HB. Brankostroj ve druhé třetině 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 8 – PACINA, V. Zpráva o jedné zlomenině 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 1 – PACINA, V. Májový hokej 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 7 – NESG. Mistři světa před Prahou 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – HANUŠ, B. Očima našich hráčŧ 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – PA. Jak se hraje, co rozhoduje 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – NESG. Na dresu lvíček 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – NESG. Na ledě i v televizi 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – PACINA, V. Hokej ´85 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 6 – HB. Nominováno 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 6 – HB. Javorovým listŧm nestačily síly 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 6 – PACINA, V. Kanadské dobrodruţství 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 1 – PA. Fetisov a útočníci 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – HB. Na návštěvě u patronŧ 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – PACINA, V. Trenér Viktor Tichonov: Věřím v tvŧrčí hokej 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – PA. Detektivka 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – HB. Tušil svou šanci 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – HB. USA: Pět z NHL 

středa 17. 4., č. 90 – str. 1 – NESG. Přijetí u L. Štrougala 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – PA. DO toho – s radostí a chutí! 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – HB. Švédové ještě čekají 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – PA. V objetí hokeje 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – HB. U Tří pštrosŧ se zamyká v 0.30 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – PA. Vzpomínka pro naše reprezentanty 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost: Anatolij Tarasov 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – PA. Kanada s 19 hráči 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 1 – PA. Na ledě symboly míru 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – PA. Za první překáţkou 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – HB. Výška mi nikdy nechyběla 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – HB. Mistři v plném lesku 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – PA. Levák, či pravák? 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – PA. Švédové a reklama 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – HB. Zaţili a viděli 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – PA. Ani procházka, ani exhibice 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – PA. Brankář bez hole 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – PA. Kanada a hokejový svět 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – PA. Zaţili, viděli 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 7 – PA. Jaká bude atmosféra? 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 7 – PA. Wohl o hokeji NSR 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 7 – HB. Rosolovo koleno 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – PA. Nebát se vrhnout do bitky 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – PACINA, V. Buckna, jaký byl 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – HANUŠ, B. Kdyţ hokejisté hrají fotbal 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 6 – PA. První naše prohra! 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 6 – HB; PA. Zaţili, viděli 
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pondělí 22. 4., č. 94 – str. 6 – HB. Stavjaňa pojistil vítězství 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 6 – PA. Na rozbouřeném moři 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – PA. Zazelená se, nebo uvadne javorový list? 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – PA. Mít puk! 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – HB. Zaţili, viděli 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – GUT, K. Odváţně proti obraně 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – PA. Hokejový cestovatel uţ doma 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – PA. Nezlomně a statečně 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – HB. Aspoň jednou vést! 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – PA. Zaţili, viděli 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – PA; HB. Chtěl by novinář do branky? 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – PA. Neváhejme s krokem do finále 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – PA. Tleskat, nebo pískat? 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – PA. Brutalita na pochodu 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – HB. Necítil jsem se ve stínu 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – PA. Byl to náš hokej! 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – HB. Šťastná kabina 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – HB. Viděl! A nepískal? 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – PACINA, V. Ţeny v hale 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – PA. Dnes o mistra Evropy! 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – TINTĚRA, J. Do brnění hokejistŧ nelze obléknout 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – HB. Další zlomenina! 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – PA; HB. Mohou trenéři zapomenout na hokej? 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 6 – PA. Bleskový zvrat 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 6 – HB. Hráči stále věří 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 6 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 6 – PA. Tichonov v kabině 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – PA. Bojovali jako jeden muţ 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – PA. Jak kdo umí střílet 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – HB. Zaţili, viděli 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – HB. Kdyţ výstroj nevydrţí 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – PA. Není to země úsměvŧ 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – PA. Věřme našemu odhodlání 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – PA. Nejchutnější vrabci 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – HB. Jak to hráči proţívali 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – PA. Jaký je současný hokej 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – HB. Muţ, jenţ vzbudil pozornost 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 1 – NESG. Blahopřání G. Husáka hokejistŧm 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – PA. Uţ nezadrţitelně k titulu! 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – PA. Americká obrana v troskách 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – HB; PA. Neuhnout ani o krok 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – PA. Vytouţený okamţik 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – PA. A to byla cesta k boji o mistra 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – PACINA, V. Jaký jsme hráli hokej? 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Makarov má slovo 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Pořádající zemi všechna čest 

pondělí 6. 5., č. 105 – str. 8 – PACINA, V. Jak jsme viděli mistry 
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úterý 7. 5., č. 106 – str. 8 – PACINA, V. Rozhodující boj o titul 

čtvrtek 9. 5., č. 108 – str. 8 – HANUŠ, B. Nechtěl jsem nikoho kopírovat 

 

Svobodné slovo 1985 – XLI. ročník 

pondělí 25. 3., č. 71 – str. 6 – NESG. První příprava 

pátek 5. 4., č. 81 – str. 8 – STK. Hledání pokračuje 

sobota 6. 4., č. 82 – str. 7 – KAP. Jednička Králíkovi slušela 

úterý 9. 4., č. 83 – str. 6 – ÍK. Obrácený výsledek 

středa 10. 4., č. 84 – str. 8 – KAP; ÍK. Zatím málo jistot 

středa 10. 4., č. 84 – str. 8 – STK. Za týden vše začíná 

čtvrtek 11. 4., č. 85 – str. 8 – STK. Zahráli si, zastříleli 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 8 – STK. Dvacet utkání vyprodáno 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 8 – TU. Málem znovu tucet 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 7 – STK. Tiché čekání do poslední chvíle 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 7 – ČT. Trenér Tichonov hledá sestavu 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – STK. Jaká bude naše hokejová tvář? 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 8 – STK. Kdyţ se hraje o zlato doma 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 5 – STK. Připravená Praha 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 6 – KAP. Výhra, ale nanečisto 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 6 – KAP. Nominace ohlášena! 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 6 – STK. Trenér, který ještě nic neví 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 6 – NESG. Hokej v televizi 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – KAP. Hokejový svět v Praze 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – NESG. Závazek pro favorita 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – NESG. Finské tajemství 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – NESG. Kdo ještě ze zámoří? 

středa 17. 4., č. 90 – str. 1 – ČTK. Jubilejní mistrovství 

středa 17. 4., č. 90 – str. 1 – KAP. Zázemí světového hokeje… 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – KAP. Velká hra startuje 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – NESG. Cíl muţstva NDR: Udrţet se 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – KAP. I sudí musí mít večerku 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – STK. Jak chutná čekání 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – STK. Jaká sezóna? 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – STK. Rozdíl čtrnácti let 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – KAP. Boork nezdá soupeře 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 1 – ČTK. Mistrovství zahájené 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – KAP. Premiéra nám vyšla 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Primáty MS 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – STK. Vstříc prvnímu soupeři 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – STK. Cítil to předem 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – NESG. Řekli 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – STK. Králík dostal gól 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – KAP. Přízrak včas podchycený 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – NESG. Řekli 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – KAP. Sandström v sanitce 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – STK. Kdo odhadne šance? 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – NESG. Dvě strany jedné mince 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – STK. Kdyţ se hraje podle vzorce 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – STK. Mluví se o kondiciogramu 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 6 – STK. Všechno marné 
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pondělí 22. 4., č. 94 – str. 6 – NESG. Řekli 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 6 – STK. Kanadské „mytí hlav“ 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 6 – KAP. Překonaná úskalí 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – STK; KAP. Nic se nestalo 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – STK. Ani komputer… 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – KAP. Tým napřed vyhlédnutý 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – STK. Králík se činí 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – KAP. Třetí muţ v kanadské brance 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – STK. Měl to být gól? 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – KAP. Elán proti rozvaze 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – STK. Rosol měl mínus 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – NESG. Řekli 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – PAB. Čekání na Bruce Hooda 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – STK. Čekání na Švédy 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – KAP; STK. Hokej na nepravé cestě? 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – KAP. Plnou parou do finále 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. Co je zaujalo 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. Řekli 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – STK. V létě nebo v září o hokejový titul? 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – KAP. Drţet se pravidel 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – STK. V polovině 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – NESG. Jinak z ledu? 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – POLANSKÝ, K.; STANĚK, K. Končí první dějství 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – KAP. Dnes o evropský titul 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – KAP. Mluví se o Vincentu Lukáčovi 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – STK. Muţi, hledaní pro ideál 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – POLANSKÝ, K.; STANĚK, K. Dnes opět se SSSR 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – STK. Rychlý konec naděje 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – STK. Povzbuzení pro Válka 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Řekli 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – POLANSKÝ, K.; STANĚK, K. Cesta je otevřená 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – KAP. S úsměvem vítězŧ 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Po našem vítězství 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Stalo se 

středa 1. 5., č. 102 – str. 7 – PAB. Mluví se o Mario Lemieuxovi 

středa 1. 5., č. 102 – str. 7 – STK. Tři muţi s jedním cílem 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – STK. Nebyli spokojeni 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – KAP. Hokej hraný srdcem 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 1 – ČTK. Mistry světa! 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 5 – STK. Hlasy trenérŧ 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 5 – NESG. Stalo se 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – POLANSKÝ, K.; STANĚK, K. Pošesté mistry světa! 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – KAP. Poslední stupeň k triumfu 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – NESG. Slova uznání 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – STK. Dva rychlé údery 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – KAP. Hold mistrŧm světa 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 6 – NESG. All Stars 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – KAP. Králík a síla kolektivu 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – ČTK. Ozvěny ve světovém tisku 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – STK. Lidé a události (tentokrát čistě hokejové) 
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pondělí 6. 5., č. 105 – str. 8 – STK. Zámořská překvapení 

čtvrtek 9. 5., č. 108 – str. 16 – STK. Krásné a neopakovatelné 

čtvrtek 9. 5., č. 108 – str. 16 – NESG. Dva předsedové o světovém hokeji 

sobota 18. 5., č. 115 – str. 7 – ČT. Diskuse o hokeji 

sobota 18. 5., č. 115 – str. 7 – ČTK. Zlatá hokejka Králíkovi 

 

Československý sport 1985 – XXXIII. ročník 

čtvrtek 21. 3., č. 68 – str. 4 – VANĚK, J. Finsko do Prahy s posilami 

pátek 22. 3., č. 69 – str. 2 – JVK. Bez Lindmarka do Prahy? 

pátek 22. 3., č. 69 – příloha Volno str. 3 – LONĚK, P. Nebyl bych to já… 

úterý 26. 3., č. 72 – str. 5 – LONĚK, P. Nebude to nová role… 

úterý 26. 3., č. 72 – str. 6 – LARČIKOV, G. Objev roku: Jurij Leonov 

středa 27. 3., č. 73 – str. 7 – TUREK, P. Okysličování na Šumavě 

čtvrtek 28. 3., č. 74 – str. 4 – TA. Nebude chybět motiv? 

úterý 2. 4., č. 78 – str. 1 a 7 – PN. První přijedou Kanaďané  

úterý 2. 4., č. 78 – str. 6 – APN. Myšlenka předběhne nerychlejší nohy 

středa 3. 4., č. 79 – str. 1 a 2 – VANĚK, J. Stratég Boork v akci 

středa 3. 4., č. 79 – str. 2 – NOVOTNÝ, P. Osmdesát nejlepších hráčŧ 

čtvrtek 4. 4., č. 80 – str. 1 – LONĚK, P. Od osmi do osmi 

čtvrtek 4. 4., č. 80 – str. 8 – TA; JVK. Posíleni Lindmarkem 

pátek 5. 4., č. 81 – str. 1 a 2 – PROPPER, L. Zŧstává nejeden otazník 

pátek 5. 4., č. 81 – str. 2 – NESG. Lepší neţ v Sarajevu? 

sobota 6. 4., č. 82 – str. 1 a 8 – VALENTA, Z.; NOVOTNÝ, P.; PROPPER, L. Zisk, ale 

i ztráty 

sobota 6. 4., č. 82 – str. 5 – NESG. Přestavujeme účastníky praţského MS 

úterý 9. 4., č. 83 – str. 1 a 3 – NOVOTNÝ, P.; VALENTA, Z. Zvrat na náš účet 

úterý 9. 4., č. 83 – str. 3 – JCH. L. Boork byl spokojenější 

středa 10. 4., č. 84 – str. 1 – PER. Tři neuznané góly 

středa 10. 4., č. 84 – str. 7 – PER. Nejmenší umí překvapit 

čtvrtek 11. 4., č. 85 – str. 1 a 8 – PROPPER, L.; NOVOTNÝ, P. Pro radost i pro oko 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P.; VALENTA, Z. Příjemný soupeř i 

výsledek 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 1 a 7 – PROPPER, L. První přiletí Kanaďané 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 2 – VANĚK, J. Překonat sami sebe 

pátek 12. 4., č. 86 – str. 4 – VANĚK, J. Boorkova tajenka 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 1 a 8 – PER; TA; JVK. Hledání definitivních sestav 

sobota 13. 4., č. 87 – str. 1 a 2 – NESG. Bez Treťjaka to bude těţší 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P.; VALENTA, Z. Hokejový víkend 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 3 – LONĚK, P. „Nemohu tvořit zcela nové muţstvo…“ 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 8 – PER. Hlasy po utkání 

pondělí 15. 4., č. 88 – str. 8 – PROPPER, L. Tři návraty na poslední chvíli 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 1 a 8 – PAL. Hokej je hra, ne boj 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 1 – PROPPER, L. Kondiciogram nominovaných 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 4 aţ 5 – GUT, K.; LONĚK, P. Reprezentanti ČSSR v ledním 

hokeji na mistrovství světa 1985 v Praze 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – PER. Kudy na hokej 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – PCH. Reprezentanti USA a NSR v Praze 

úterý 16. 4., č. 89 – str. 8 – PER. Na 7. dálničním kilometru: Publikum – hráč navíc 

středa 17. 4., č. 90 – str. 1 – NESG. L. Štrougal přijal účastníky MS 

středa 17. 4., č. 90 – str. 1 a 8 – PER; TA. Finŧm máme co oplácet 
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středa 17. 4., č. 90 – str. 1 – NOVOTNÝ, P. Sváteční chvíle světového hokeje 

středa 17. 4., č. 90 – str. 3 – NOVOTNÝ, P. Plný zdar jubilejnímu šampionátu 

středa 17. 4., č. 90 – str. 3 – TA. Hokej nezná bolestíny 

středa 17. 4., č. 90 – str. 4 a 7 – JEŢEK, L. Chtěli jste vědět o MS 

středa 17. 4., č. 90 – str. 5 – BŠ. Co mŧţe zpŧsobit ţena? 

středa 17. 4., č. 90 – str. 5 – KONOPÁSEK, S. Dvacet hodin smutku 

středa 17. 4., č. 90 – str. 5 – MI. Bronz na vlásku 

středa 17. 4., č. 90 – str. 5 – JCH. Tři rozhodné okamţiky 

středa 17. 4., č. 90 – str. 5 – PER. Nebojte se zafandit 

středa 17. 4., č. 90 – str. 6 – PCH. Nejčastěji s Tre kronor 

středa 17. 4., č. 90 – str. 6 – PEŠ. V Praze jsem začínal 

středa 17. 4., č. 90 – str. 6 – TAL. Homo hockeius 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – PAL. Devět nových javorových listŧ 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – MI. Vyloučit brutalitu 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – PCH. Nejdřív vyhrát nad NSR 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – PER. Discodílna 

středa 17. 4., č. 90 – str. 8 – PROPPER, Na 7. dálničním kilometru: L. Čekání na 

začátek 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 1 a 8 – NESG. Tři branky z přesilovek 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 1 – PAL. Lvíček Pepa vás vítá 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 7 – BŠ. Jubilant ve zlatém městě 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 7 – NESG. Pŧlnoční telefon 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 7 – JCH. Návrat po čtyřiceti letech 

čtvrtek 18. 4., č. 91 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Pro závist není 

místo 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 1 a 8 – VALENTA, Z.; NOVOTNÝ, P. Nelehká role favorita 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 1 – PROCHÁZKA, P. Vyhráli všichni 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 7 – TA; Č. Autor první branky Vjačeslav Bykov: Já góly 

nepočítám… 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 7 – PN. Komu čest, tomu čest! 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 7 – GV. Bu bu bu bez pěny… 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – NESG. Trenéři po utkání 

pátek 19. 4., č. 92 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Babiččina sbírka 

uklidňuje 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P.; VALENTA, Z. Dŧleţití spoluhráči – 

diváci 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 1 – MIKOLÁŠ, J. Soupeři bez brnění 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 7 – JCH. Chci to zkusit v hokejové kolébce 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 7 – PER. O novinku je zájem 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – NESG. Dvě pozvánky trenéra Tichonova 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – PER. Jak to vidí Luděk Bukač 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Osudná sráţka 

kolen 

sobota 20. 4., č. 93 – str. 8 – NESG. Ptali jste se… 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Střelecká bezradnost 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 1 – PROPPER, L. Hodina v zákulisí 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 3 – MI. Údery v pravý čas 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 3 – PER. Předávají si štafetu 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 3 – NESG. Řekli o MS 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 3 – LONĚK, P.; PROCHÁZKA, P. Kolébka se zahoupala 
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pondělí 22. 4., č. 94 – str. 3 – PN; PAL. Dvě derby – dvě překvapení 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 8 – NESG. Řekli po zápasech 

pondělí 22. 4., č. 94 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Vypravěči a 

nemluvové 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 1 a 8 – VALENTA, Z.; NOVOTNÝ, P. Rozhodnou vzájemné 

zápasy? 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 1 – PER. Sloţitá situace našeho muţstva 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 1 – MIKOLÁŠ, J. Hrajeme doma! 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 7 – LONĚK, P. „Taktika? Střílet branky…“ 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 7 – NESG. Z individualit kolektiv 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 7 – PER. Proti subjektivitě fakta 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 7 – ČERNÝ, J. Eden hodný svého jména 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – PER. Jak to vidí Stanislav Neveselý 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – JCH. Má brankář šanci? 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: … a kroutil 

hlavou! 

úterý 23. 4., č. 95 – str. 8 – TA; LAR. Jašin nejen fotbalový 

středa 24. 4., č. 96 – str. 1 a 8 – VALENTA, Z.; NOVOTNÝ, P. Stále jen dotahovali 

středa 24. 4., č. 96 – str. 1 – PAL; PCH. Jak se vám líbí? 

středa 24. 4., č. 96 – str. 7 – NESG. Direktoriát je spokojen 

středa 24. 4., č. 96 – str. 7 – NESG. Nelze věčně ustupovat! 

středa 24. 4., č. 96 – str. 7 – NESG. Šampionát na kolech 

středa 24. 4., č. 96 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Rébus pravých 

křídel 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 1 a 8 – PER. Klíč ke zlepšení – střelba 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 1 – MIKOLÁŠ, J. Chytrost ještě ţije 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 7 – JVK. Stopy tvrdé přípravy 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 7 – NESG. Jak nám brali výhody 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 7 – PROCHÁZKA, P. „Brouček“ s brýlemi 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – PER. Hledání souvislostí 

čtvrtek 25. 4., č. 97 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Tajný slovník 

hokejistŧ 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Jiţ jsme ve finále! 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 1 – PER. Po týdnu na ledě 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – PN. Co vidím, pískám… 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – PER. Zaslouţené gratulace 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – NESG. Hlasy trenérŧ 

pátek 26. 4., č. 98 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Dovedou 

překonat bolest 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 1 a 8 – PER. Dnes o mistra Evropy 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 1 – NESG. Hra o skalp 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 7 – TA; ČI. Gól, na nějţ nezapomenu 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 7 – ČS. Evropský styl v Kanadě vítězí 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 7 – JCH. Hokej se učí na tréninku! 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – PER. Soupeři z nich mají strach 

sobota 27. 4., č. 99 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Zahrál si i 

kouzelník 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 1 a 3 – MIKOLÁŠ, J; VALENTA, Z. Dvacetiminutový 

uragán 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 1 – PA; BŠ. První vrchol 
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pondělí 29. 4., č. 100 – str. 3 – NESG. Trenéři po utkání 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 3 – PER. Kritické zrcadlo čísel 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 3 – TA; LA. Bojovně, ale korektně 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 3 – PROPPER, L. Po radosti smutek, ne beznaděj! 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – PER. Dnes znovu se sbornou 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Hlídat všechny! 

pondělí 29. 4., č. 100 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Dva obři na 

trŧnu 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P.; MIKOLÁŠ, J. Zázraky se dějí 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 1 – PER. Gratulace 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 1 – MIKOLÁŠ, J. Treťjak na tribuně 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 7 – TA; LA.  Drahocenné sekundy 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 7 – JCH. Má sudí vţdycky pravdu? 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – PER. Hlasy ze šatny 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Řekli o MS 

úterý 30. 4., č. 101 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Osmdesát dvě 

sekundy k jásotu! 

středa 1. 5., č. 102 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Proměnit jeden ve tři 

středa 1. 5., č. 102 – str. 7 – MI. Moţná chyběl centimetr 

středa 1. 5., č. 102 – str. 7 – PER. Kabina překypovala radostí 

středa 1. 5., č. 102 – str. 7 – PCH. Američané se na nás těší! 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – CHARVÁT, J. Destrukce, nebo konstrukce? 

středa 1. 5., č. 102 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Tváří v tvář 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P. Ať ţijí mistři světa! 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 1 – NESG. Blahopřání G. Husáka 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 3 – VALENTA, Z.; MIKOLÁŠ, J. Velká převaha, hodně 

branek 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 3 – PER. Jak to viděl S. Neveselý 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 3 – PCH. Kanaďané se poučili 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 8 – PER. Podařilo se! 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 8 – PN. Slavnostní zakončení 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 8 – DRPCH. Řekli o MS 

sobota 4. 5., č. 103 – str. 8 – PROPPER, L. Na 7. dálničním kilometru: Radost neznala 

mezí 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 1 a 8 – NOVOTNÝ, P.; MIKOLÁŠ, J. Výkon hodný mistrŧ 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 1 – NESG. Přijetí u předsedy vlády 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – PROPPER, L. Našel sám sebe 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – PER. Fakta o cestě k titulu 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – LONĚK, P.; CHARVÁT, J. Dialogy ze zlata 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Předseda IIHF G. Sabetzki: Velká událost 

neděle 5. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Napsali o MS 

pondělí 6. 5., č. 105 – str. 1 a 8 – TA. Nejkvalitnější, nejdramatičtější 

pondělí 6. 5., č. 105 – str. 8 – LONĚK, P.; CHARVÁT, J. Dialogy ze zlata 

pondělí 6. 5., č. 105 – str. 8 – PER. Jak to bylo s trofejí 

pondělí 6. 5., č. 105 – str. 8 – PROPPER, L. Nasbíral cenné zkušenosti 

pondělí 6. 5., č. 105 – str. 8 – JCH. Mohl za to Myškin? 

pondělí 6. 5., č. 105 – str. 8 – PER. Hra s čísly 

úterý 7. 5., č. 106 – str. I přílohy – NESG. Pošesté mistry světa! 

úterý 7. 5., č. 106 – str. I přílohy – NESG. Vítězství kolektivu 

úterý 7. 5., č. 106 – str. III přílohy – NESG. Radost trvala jen krátce 
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úterý 7. 5., č. 106 – str. III přílohy – NESG. Hozená rukavice 

úterý 7. 5., č. 106 – str. IV přílohy – NESG. Věda vstoupila do kuchyně hokejistŧ 

úterý 7. 5., č. 106 – str. IV přílohy – NESG. Píšťalička uţ není v kursu 

úterý 7. 5., č. 106 – str. VI přílohy – NESG. Konfrontace a provokace 

úterý 7. 5., č. 106 – str. VIII přílohy – NESG. Nejslavnější „koncovka“ 

úterý 7. 5., č. 106 – str. X přílohy – NESG. Bojovalo se i v „týlu“ 

úterý 7. 5., č. 106 – str. X přílohy – NESG. Export lišákŧ a zajícŧ ze zámoří 

úterý 7. 5., č. 106 – str. X přílohy – NESG. Kanadská „pohotovost“ 

úterý 7. 5., č. 106 – str. XII přílohy – NESG. Mistři světa – jednou větou 

úterý 7. 5., č. 106 – str. XII přílohy – NESG. Hrdina závěru 

úterý 7. 5., č. 106 – str. XII přílohy – NESG. Mistrovství opředené čísly 

úterý 7. 5., č. 106 – str. 4 – PROPPER, L. Nováček, který překvapil 

úterý 7. 5., č. 106 – str. 4 – CHARVÁT, J. Tým, jak se patří 

úterý 7. 5., č. 106 – str. 4 – PN. Čest vítězŧm, úcta poraţeným 

středa 8. 5., č. 107 – str. 7 – CHARVÁT, J. Matematika převáţně hokejová 

pátek 17. 5., č. 114 – str. 2 – NESG. Malá pomoc klubových trenérŧ 

pátek 17. 5., č. 114 – příloha Volno str. 3 – PROPPER, L. Udělali radost všem 

 

Stadión 1985 – 33. ročník 

úterý 26. 3., č. 13 – str. 30 aţ 31 – MACHO, M. O hvězdách mezi mantinely 

úterý 2. 4., č. 14 – str. 7 – EK. Ţivot plný hokeje 

úterý 9. 4., č. 15 – str. 16 aţ 17 – NESG. plakát s programem MS 

úterý 9. 4., č. 15 – str. 29 – REK. Pod dozorem miliónŧ 

úterý 9. 4., č. 15 – str. 30 aţ 31 – BRÁBNÍK, L. Muţ 6 olympiád a 25 světových 

šampionátŧ 

úterý 16. 4., č. 16 – str. 1 – NESG. foto Vladimír Kameš 

úterý 16. 4., č. 16 – str. 14 – NESG. plakát hokejistŧ SSSR 

úterý 16. 4., č. 16 – str. 22 aţ 25 – BRÁBNÍK, L. Praha posedmé 

úterý 23. 4., č. 17 – str. 1 – NESG. foto Dárius Rusnák 

úterý 23. 4., č. 17 – str. 8 aţ 9 – MAREK, R. Docela obyčejný kluk 

úterý 23. 4., č. 17 – str. 16 aţ 17 – NESG. plakát hokejistŧ ČSSR 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 1 – NESG. foto československých reprezentantŧ 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 2 – KOSTKA, V. Pohled do blízkých hokejových let 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 4 aţ 5 – NESG. Cesta ke zlatu 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 6 – NESG. Pardubická specialita 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 5 aţ 6 – NESG. Veto Allana Eaglesona: Uţ nikdy! 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 6 – NESG. Suvenýr 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 8 aţ 9 – NESG. Poslední třetina 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 10 aţ 11 – NESH. Dlouhé dny 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 13 – NESG. Zámořský hokej 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 14 a 19 – NESG. Jaký bude hokej roku 2000? 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 15 – NESG. Kde je ta obálka? 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 16 aţ 17 – NESG. plakát se snímkem ze zápasu 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 18 – NESG. Nastav druhou tvář 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 20 aţ 21 – NESG. Bitvy 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 22 aţ 25 – NESG. Tichonov /dvanáct hodin po utkání 

ČSSR:SSSR 2:1/ 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 26 aţ 28 – NESG. Šatna zpocené radosti 

úterý 28. 5., č. 22 – str. 29 – NESG. Mistrovství světa a Evropy v číslech 
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Gól 1985 – 18. ročník 

pátek 22. 3., č. 12 – str. 3 – JFR. Mŧţeme se chlubit primátem 

pátek 22. 3., č. 12 – str. 9 – NESG. Tre kronor opět se třemi korunkami 

pátek 29. 3., č. 13 – str. 3 – MALÝ, J. Na kus řeči: Dárius Rusnák 

pátek 5. 4., č. 14 – str. 3 – JFR. Klid najdou U tři pštrosŧ 

pátek 12. 4., č. 15 – str. 1 – HRUBÝ, P. Jde o prestiţ našeho hokeje 

pátek 12. 4., č. 15 – str. 3 – FREUND, J. Procházka praţskými šampionáty 

pátek 12. 4., č. 15 – str. 3 – OKTÁBEC, J. Balada hokejová 

pátek 12. 4., č. 15 – str. 6 – NESG. Budou nás reprezentovat 

pátek 12. 4., č. 15 – str. 7 – MALÝ, J. Po prověrce další otazníky 

pátek 12. 4., č. 15 – str. 7 – NESG. Kdy, kdo, s kým? 

pátek 12. 4., č. 15 – str. 7 – MACKŦ, J. Hledání skončilo aţ v předvečer šampionátu 

pátek 19. 4., č. 16 – str. 1 – NESG. Praha uţ patří hokejové elitě 

pátek 19. 4., č. 16 – str. 3 – TICHÝ, V. V Praze Martinec chybět nemŧţe 

pátek 19. 4., č. 16 – str. 3 – FREUND, J. Večeře aţ po pŧlnoci 

pátek 19. 4., č. 16 – str. 6 – MALÝ, J. Po Kanadě se vyjasnilo 

pátek 19. 4., č. 16 – str. 6 – MACKŦ, J.; BÁRTA, P. Zámoří čekalo do pŧlnoci 

pátek 19. 4., č. 16 – str. 6 – FREUND, J. Čím lepší je led… 

pátek 19. 4., č. 16 – str. 7 – NESG. Uvidíme je mezi praţskými mantinely 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 1 – MALÝ, J. Praha, hlavní město hokeje 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 3 – JFR. V nečekaných senzacích měli prsty Američané 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 3 – MALÝ, J. Severská derby naruby 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 3 – MAC. Dodávky z NHL pokračují  

pátek 26. 4., č. 17 – str. 3 – MAC. Takové boje naší planetě svědčí… 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 4 – JFR. V reţii Rŧţičkova útoku 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 4 – JY. Stejně jako v Dortmundu 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 4 – JY; PAB. Mladí střelci ze zámoří 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 5 – JY. Spokojenost jen s výsledkem 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 5 – JFR. Také my jsme si vylámali zuby 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 5 – JFR. Ruleta jako v Monte Carlu 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 6 – JY; JFR. Dialogy z naší šatny 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 6 – MAC. Národní hrdost kontra dolary 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 6 – JY. Ţízeň je veliká 

pátek 26. 4., č. 17 – str. 6 – CHAROUZD, M. Zápisník ze Sportovní haly 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 1 – NESG. Po osmi letech mistry světa 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 2 – NESG. Hokejový svět má nové mistry 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 2 – JFR. Autobus plný zlata 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 3 – NESG. Finále ve znamení vydařených odvet 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 3 – JY. První dojmy zlatých trenérŧ 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 3 – FREUND, J. Nejen „případ Faucette“ 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 4 – MAC. Málo bodŧ za málo muziky 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 4 – JY. Patnáct minut nestačí 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 4 – MAC. Hvězdy ne, jenom hvězdičky 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 4 – JFR. Mat seveřanŧm hned v úvodu 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 4 – M. Trnitá cesta Vjačeslava Fetisova 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 5 – MAC. Mnohem víc, neţ dva body 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 5 – JY. Nejdŧleţitější Šejbovy góly 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 5 – JFR. Po rozpacích exhibice 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 5 – CHRAZOUZD, M. Zápisník ze Sportovní haly 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 6 – JY. All stars tým: jen dvě místa pro mistry světa 



   

 

161 

  

úterý 7. 5., č. 18 – str. 6 – MAC. Dialogy s internacionály 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 6 – MAC. Technika, síla – ale i odvaha 

úterý 7. 5., č. 18 – str. 6 – PAB. Gretzky vzhŧru nohama 

středa 15. 5., č. 19 – str. 1 – HRUBÝ, P. Triumf hokejové i morální síly 

středa 15. 5., č. 19 – str. 6 – FREUND, J.;  CHAROUZD, M. Přece jen na hokejovém 

Olympu 

středa 15. 5., č. 19 – str. 6 – MALÝ, J. Optimálně sloţený tým 

středa 15. 5., č. 19 – str. 6 – JFR. Unavená první pětka a chyby v taktice 

středa 15. 5., č. 19 – str. 7 – MAC. Letmé novinářské zpovědi 

sobota 18. 5., č. 20 – str. 3 – JFR. Nemoţné dělali na počkání… 

sobota 18. 5., č. 20 – str. 6 – MACKŦ, J. Jediný amatér mezi profesionály 

sobota 18. 5., č. 20 – str. 6 – JFR. Hokej jako hudba? 

sobota 18. 5., č. 20 – str. 6 – FREUND, J. Tréninky pod metodickou lupou 

sobota 18. 5., č. 20 – str. 6 – MALÝ, J. Překročili „kanadský“ stín 

 

Rudé právo 1992 – 2. ročník 

sobota 28. 3., č. 75 – str. 23 – KEZ. Hlinkova víra v partu 

čtvrtek 2. 4., č. 79 – str. 16 – KEZ. Petr Svoboda chce hrát za ČSFR 

sobota 4. 4., č. 81 – str. 24 – KÉZR, M. Na váţnou známost má ještě čas 

sobota 11. 4., č. 87 – str. 23 – NESG. Přijede Gretzky nebo amatéři? 

středa 15. 4., č. 90 – str. 15 – KEZ. Musil přiletí o víkendu 

čtvrtek 16. 4., č. 91 – str. 15 – KÉZR, M. Kompletní aţ proti Rusŧm 

čtvrtek 16. 4., č. 91 – str. 15 – KEZ. Leo zaslechl 

pátek 17. 4., č. 92 – str. 15 – KEZ. Leo zaslechl 

pátek 17. 4., č. 92 – str. 16 – KÉZR, M. Na finále za pět set 

pátek 17. 4., č. 92 – str. 16 – NESG. Lundmark nominoval 

sobota 18. 4., č. 93 – str. 24 – KEZ. Zeptali jsme se: Petra Rosola, útočníka hokejové 

reprezentace ČSFR 

úterý 21. 4., č. 94 – str. 15 – MK. Musil chce pomoci 

úterý 21. 4., č. 94 – str. 16 – KEZ. Účel byl splněn 

středa 22. 4., č. 95 – str. 16 – KEZ. Leo zaslechl 

čtvrtek 23. 4., č. 96 – str. 15 – KEZ. Kdyţ jsme opustili Prahu 

čtvrtek 23. 4., č. 96 – str. 16 – KEZ. Leo zaslechl 

čtvrtek 23. 4., č. 96 – str. 15 – KÉZR, M. Na domácí pŧdě vţdy s medailí 

pátek 24. 4., č. 97 – str. 16 – KEZ. Leo zaslechl 

pátek 24. 4., č. 97 – str. 16 – KÉZR, M. Snad pomohou i diváci 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 24 – KÉZR, M. Generálka hokejistŧ se Švédy 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 24 – KEZ. Leo zaslechl 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 24 – KEZ. Vstupenky nebyly! 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 16 – KÉZR, M. Reichel nakonec vítanou posilou 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 16 – FEK; KEZ. Leo zaslechl 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – KÉZR, M.; FELT, K. Opona šampionátu se zvedá 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – MK. Program MS v ledním hokeji 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – MK. Jak se hraje 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – FEK. Medailisté mistrovství světa 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – KEZ. V dresech ČSFR 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – KEZ; K. Jména soupeřŧ 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – KEZ; K. Leo zaslechl 

středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – NESG. Leo zaslechl 

středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Očekávaná výhra v klidu a pohodě 
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středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – NESG. Povinné dva body 

středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – NESG. Očima trenérŧ 

středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – NESG. Šampionát zahájil Alexander Dubček 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – NESG. Leo zaslechl 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Hokejové „catenaccio“ slavilo 

úspěch 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Očima trenérŧ 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Nervozita neměla nárok 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Kdyţ Musila bolí kotník 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 23 – FELT, K.; KÉZR, M. Leo zaslechl 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Čtvrtfinále uţ máme v kapse 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Musil se prát nechtěl 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Gretzky nepřijede 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Očima trenérŧ 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. K Musilovým lahŧdkám Jelínkova 

pečeť 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. Leo zaslechl 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. Očima trenérŧ 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. Tenhle tým se nepoloţí 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Kapitán vše vyřešil 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Ve čtvrtfinále s USA 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Očima trenérŧ 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Těţké dobývání tvrze 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – KÉZR, M. Dnešní hokej je úplně jiný 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Teď nás čekají Američané 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Jak porazit celek USA? 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Leo zaslechl 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Sestavovatel reprezentace v obtíţné 

situaci 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Ruský sen o medaili se rozplynul 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Očima trenérŧ 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Bez Veselovského 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Dávat góly je fajn 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Leo zaslechl 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Smršť v první třetině 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Nebojíme se ani Finŧ 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Leo zaslechl 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Očima trenérŧ 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 24 – FELT, K.; KÉZR, M. Nejdŧleţitější je dobrá nálada 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 1 – NESG. Bronzový konec pro čs. hokejisty 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. I bronz našim sluší 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. Leo zaslechl 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. Náplast na sobotní bolest 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. Krutý konec 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. Ketterer nám vzal finále 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – FELT, K.; KÉZR, M. Očima trenérŧ 

úterý 12. 5., č. 110 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Doma znovu s medailí 

úterý 12. 5., č. 110 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Ţlutomodré nadšení 

středa 13. 5., č. 111 – str. 16 – FELT, K.; KÉZR, M. Šampionát ovládli Skandinávci 

středa 13. 5., č. 111 – str. 16 – KEZ. Co šatna neutajila 
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sobota 16. 5., č. 114 – str. 24 – KÉZR, M. Dva bronzy, a kaţdý jiný 

 

MF Dnes 1992 – III. ročník 

čtvrtek 2. 4., č. 79 – str. 15 – PA. Pět posil ze zámoří 

pátek 3. 4., č. 80 – str. 15 – PA. Haló, Ameriko! 

pondělí 6. 4., č. 82 – str. 16 – ADLER, P. Kanada k nám s vyslouţilci? 

sobota 11. 4., č. 87 – str. 8 – PA; AP. Přiletí naši hráči z NHL? 

pondělí 13. 4., č. 88 – str. 14 – LORENC, Č. Zámoří nám komplikuje ţivot 

čtvrtek 16. 4., č. 91 – str. 16 – ČEN. Pálfy místo na MS jde pod nŧţ 

pátek 17. 4., č. 92 – str. 15 – ADLER, P. Hokeje mají plné zuby 

pátek 17. 4., č. 92 – str. 16 – PA. Na koho chce Hlinka čekat 

úterý 21. 4., č. 94 – str. 14 – ČEN. Nadšen, ţe mŧţe reprezentovat 

středa 22. 4., č. 95 – str. 15 – NESG. Tichonov povolal i Krutova 

středa 22. 4., č. 95 – str. 16 – ČEN. Hledá se ruská hymna 

pátek 24. 4., č. 97 – str. 15 – PA. 22 miliónŧ za postel a stŧl 

pátek 24. 4., č. 97 – str. 15 – PACINA, V. Spíš peníze neţ hokej 

pátek 24. 4., č. 97 – str. 16 – NESG. Na MS bez Kiesslinga 

sobota 25. 4., č. 98 – str. VIII přílohy Víkend – PACINA, V.; LORENC, Č. Jak šel ţivot 

hokejisty 

sobota 25. 4., č. 98 – str. VIII přílohy Víkend – NESG. Program MS 

sobota 25. 4., č. 98 – str. VIII přílohy Víkend – NESG. Rosol amatéry nerad 

sobota 25. 4., č. 98 – str. VIII přílohy Víkend – NESG. Budou nás reprezentovat 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 8 – PA. Pití dost, peněz také 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 14 – PACINA, V. Hlinka: Jaképak fair play! 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 14 – PA. Plácl se přes kapsu 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 14 – LORENC, Č. Jediná jistota trenéra Kinga 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 16 – PACINA, V. Hokejová struna zazněla naplno 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 16 – NESG. Zahájí Alexander Dubček 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 16 – NESG. Poslední prověrky 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 15 – VITOUŠ, P. Snad ten led neroztaje!  

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – PACINA, V. Do prvního dne šampionátu 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – PACINA, V. Farma NHL 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – PA. Ţádné ţeny 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 16 – LORENC, Č. Aţ po souhlasu manţelky 

středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – PA. Gala show jako premiéra 

středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – PACINA, V. Jsme světoví! 

středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – LORENC, Č. Ţádný strach o ruský hokej 

středa 29. 4., č. 101 – str. 16 – NESG. V brejku slov 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – PA. Malé tajemství ruského týmu 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – PACINA, V. Boj o kabinu 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – NESG. Hokejisté na hradě u primátora 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – ČEN. Nebezpečná zkušenost 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – ČEN. Zahnali horečku 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – PACINA, V. Exulantova dobrodruţná pouť 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 16 – NESG. V pásmu příhod 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – PACINA, V. Vstupenková anatomie 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – PA. Dobývali jsme Mont Blanc 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 14 – PA. Rusko se (v hokeji) vzkřísilo 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 14 – PACINA, V. Dalekáť cesta má, marné volání… 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 14 – NESG. V pásmu příhod 
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pondělí 4. 5., č. 104 – str. 14 – PA. Oni vlítli na nás, ne my na ně 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 14 – NESG. V brejku slov 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – PA. Švýcaři poprvé poraţeni 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – PACINA, V. Chvála Kanady 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – ČEN. Čekají nás USA 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – ČEN. Volek se dívá 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – NESG. V brejku slov 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 16 – LORENC, Č. Česťa je Jari 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – PA. Brána do semifinále 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – PACINA, V. Kanada potřebuje Evropu 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – ČEN. Američané? Bereme! 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – PACINA, V. Hledá se škodovka 

středa 6. 5., č. 106 – str. 16 – ČEN. Letenky mají na pátek 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – ČEN. Ostře sledovaní rozhodčí 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – ČEN. Ruské sbohem bez medaile! 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – PACINA, V. Osudná chyba 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – NESG. V brejku slov 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 16 – NESG. V pásmu příhod 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 8 – ČEN. Ruské sbohem bez medaile 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 8 – PA. Co soudí mistři 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 8 – ČEN. Kde se zastaví Švýcaři? 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 1 – PA. Víkend s bronzem 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 14 – PA. Dvě minuty od finále 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 14 – PACINA, V. Přívěsky pana Sabetzkého 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 14 – PA; ČEN. Velká vidina se rozplynula 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 14 – PA. Penaltové drama 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 16 – PA. Přískoky k bronzové medaili 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 16 – ČEN. Sviţná obhajoba 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 16 – PA; ČEN. V brejku slov 

úterý 12. 5., č. 110 – str. 16 – PACINA, V. Jaký to byl vlastně hokej 

úterý 12. 5., č. 110 – str. 16 – LORENC, Č. Zítra snad uvěřím 

středa 13. 5., č. 111 – str. 16 – PACINA, V. Krutá jediná chyba 

 

Svobodné slovo 1992 – XLVIII. ročník 

pondělí 30. 3., č. 76 – str. 6 – NESG. Pište si o vstupenky 

úterý 7. 4., č. 83 – str. 12 – ULA. Kanada nepřijede? 

pondělí 13. 4., č. 88 – str. 8 – ULA; Č. Stávka skončila! 

úterý 14. 4., č. 89 – str. 12 – ULA. Nominační šachy 

středa 15. 4., č. 90 – str. 12 – NESG. Mezi mantinely – Rusko 

čtvrtek 16. 4., č. 91 – str. 12 – ULA. Kříţovka se doplňuje 

pátek 17. 4., č. 92 – str. 11 – NESG. Za kolik na hokej 

úterý 21. 4., č. 94 – str. 6 – AKD. Volal i King 

středa 22. 4., č. 95 – str. 11 – NESG. Krutov hubne 

pátek 24. 4., č. 97 – str. 12 – ULA. Neveselý přivezl hymnu 

pátek 24. 4., č. 97 – str. 12 – NESG. Program hokejového šampionátu 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 7 – AKD. Předposlední zvonění 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 8 – ULA. Vymaţeme Finsko? 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 8 – CIBULA, V. … a Myškin na výletě upadl 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 8 – ULA. Jak Hlinka (ne)dal gól 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 8 – AKD. Prezident nepomohl 
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sobota 25. 4., č. 98 – str. 8 – NEDĚLA, A. Poslední krŧček 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 8 – ULA. Skromní seveřané 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 8 – ULA. Přece s Reichelem 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 8 – CIBULA, V. Lundmark lapal po dechu 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 12 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. Dvě Hlinkovy rezervy 

středa 29. 4., č. 101 – str. 1 – NESG. Šampionát začal 

středa 29. 4., č. 101 – str. 12 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. K senzaci minuta 

středa 29. 4., č. 101 – str. 12 – NESG. Nezŧstalo v šatně 

středa 29. 4., č. 101 – str. 12 – NESG. Mezi mantinely 

středa 29. 4., č. 101 – str. 12 – ULA. Zajatec telefonu 

středa 29. 4., č. 101 – str. 12 – NESG. Peněţenky hubnou 

středa 29. 4., č. 101 – str. 12 – CIBULA, V. Kapitán bez kalhot 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 1 – NESG. V plné síle 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 12 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. V hledišti vládla jednota 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 12 – NESG. Chvíle hrŧzy 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 12 – NESG. Tiskovky z Kocourkova 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 12 – NESG. Sport prohrává s obchodem 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 1 – NESG. Osmá sekunda 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. Těţce sraţený hřebínek 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – ULA. Nezŧstalo v šatně 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Zákon schválnosti 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Nemohu je nutit 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – CIBULA, V. Pošťákŧv smutek 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. Povadlý javorový list  

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Made in Deutschland 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Nezŧstalo v šatně 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Naděje (ne)zemřela 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Sáhnutí na pořádný hokej 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Mezi mantinely 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 1 – NESG. Hokejové rozuzlení 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 12 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. A teď s Američany! 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 12 – NESG. Potíţ zvaná buly 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 12 – NESG Nezŧstalo v šatně 

středa 6. 5., č. 106 – str. 1 – NESG. Naši aţ zítra 

středa 6. 5., č. 106 – str. 12 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. Kdyţ rozhodčí ztratí řeč 

středa 6. 5., č. 106 – str. 12 – NESG. U prezidenta 

středa 6. 5., č. 106 – str. 12 – NESG. Tenis uţ jde stranou… 

středa 6. 5., č. 106 – str. 12 – NESG. Mezi elitu s Bukačem 

středa 6. 5., č. 106 – str. 12 – NESG. Kdyţ hraje jen jeden 

středa 6. 5., č. 106 – str. 12 – NESG. Rozruch kolem vstupenek 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 1 – NESG. Polský smutek 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 12 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. Olympijští finalisté končí! 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 12 – NESG. Hrr na Ameriku 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 12 – NESG. Třísla uţ dávno nezlobí 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 12 – NESG. A politikŧm nefandí… 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 1 – NESG. Zítra o medaile! 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 12 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. Óda na radost 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 12 – NESG. Tichonov nepřišel 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 12 – NESG. Procitnutí střelce 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 12 – NESG. Nezŧstalo v šatně 
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pátek 8. 5., č. 108 – str. 12 – NESG. Honba za čočkou 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 12 – NESG. Varhany uţ nebrzdí 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 1 – NESG. foto 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. Prezident přišel první 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – NESG. Velký finský den 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – NESG. Nezŧstalo v šatně 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – NESG. Penaltová past 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 8 – NESG. Dvě minuty od finále 

úterý 12. 5., č. 110 – str. 12 – CIBULA, V. Stvrzený návrat do špičky 

středa 13. 5., č. 111 – str. 12 – CIBULA, V. Proč hledat spravedlnost? 

sobota 16. 5., č. 114 – str. 8 – CIBULA, V.; NEDĚLA, A. Břízka 

 

Československý sport 1992 – XL. ročník 

čtvrtek 2. 4., č. 79 – str. 7 – PAUL, Z. Z NHL jen pětice? 

pondělí 6. 4., č. 82 – str. 8 – PAUL, Z. První tucet do přípravy 

sobota 11. 4., č. 87 – str. 7 – JVK. Revoluce v Tre kronor 

čtvrtek 16. 4., č. 91 – str. 2 – PAUL, Z.; VÁLEK, L. Zranění Pálfyho náladu nezkazí 

čtvrtek 16. 4., č. 91 – str. 4 – JVK. Skandál se nezopakuje! 

čtvrtek 16. 4., č. 91 – str. 4 – VANĚK, J. Vydrţí změny do MS? 

pátek 17. 4., č. 92 – str. 7 – ZP; VÁ. Hokej jede ve Škodovce 

sobota 18. 4., č. 93 – str. 7 – ZP. Jedeme se rozehrát! 

úterý 21. 4., č. 94 – str. 8 – ZP. Kaţdý dostal příleţitost 

úterý 21. 4., č. 94 – str. 8 – PAUL, Z. Nejsem ţádný zachránce 

středa 22. 4., č. 95 – str. 7 – NESG. Chicago dělá drahoty 

čtvrtek 23. 4., č. 96 – str. 7 – ZP; ČSTK. Musil a Reichel potvrzeni! 

pátek 24. 4., č. 97 – str. 7 – ČSTK. Kiessling zŧstane doma 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 3 – NESG. Osmá hokejová náruč 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 4 aţ 5 – NESG. Představuje se muţstvo Československa 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 6 – NESG. Hokejová obrazovka 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 6 – NESG. Jak přijedou? 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 6 – NESG. Haly finišují 

sobota 25. 4., č. 98 – str. 7 – ZP; JVK. Švédové (bez opor) sází na mládí 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 3 – NESG. Bříza s nulou – a sebevědomím 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 3 – NESG. Jste velkými favority 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 3 – NESG. Američané v Praze 

pondělí 27. 4., č. 99 – str. 8 – PAUL, Z.; LONĚK, P. Trénovali jsme přesilovky 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 1 – NESG. … tři, dva, jedna – start! 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 1 – PAUL, Z. Na břehu Dunaje: Jedeme na… 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Procházka znovu v útoku 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Co metr, to hvězda 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Jakpak je dnes u nás doma: Trochu jsme zalapali po 

dechu 

úterý 28. 4., č. 100 – str. 8 – NESG. Leo to ví 

středa 29. 4., č. 101 – str. 1 – NESG. Tichonov na (helvetském) kříţi 

středa 29. 4., č. 101 – str. 1 – LONĚK, P. Na břehu Dunaje: Mírně vyděšená velmoc 

středa 29. 4., č. 101 – str. 7 – NESG. Leo to ví 

středa 29. 4., č. 101 – str. 7 – NESG. Doma máme nejlepší (hráče) 

středa 29. 4., č. 101 – str. 7 – NESG. Přijetí na radnici 

středa 29. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Jako v Meribelu 

středa 29. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Leo to ví 
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středa 29. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Váha prvního kroku 

středa 29. 4., č. 101 – str. 8 – NESG. Jakpak je dnes u nás doma: Nervozita jen u ledařŧ 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 1 – NESG. „Catenaccio“ devalvovalo Tři korunky 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 1 – PROCHÁZKA, P. Na břehu Vltavy: Srovnání… 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 7 – NESG. Rusové za „dumpingové ceny“ 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 8 – NESG. Lidé nezapomněli 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 8 – NESG. Musila to bolí (ale hraje) 

čtvrtek 30. 4., č. 102 – str. 8 – NESG. Jakpak je dnes u nás doma: Třeba jako Salming 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 1 – NESG. Vilém Tell loví body 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 1 – VÁLEK, L. Na břehu Vltavy: Generálka 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 7 – NESG, Rozbitý nos 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 7 – NESG. Devalvace čs. dresu 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 7 – NESG. Povídání s Delfinem 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Málo sladká Francie 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Musil bránil spoluhráče 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. To je jednoduchá matematika 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Čekatelé na tribuně 

pátek 1. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Jste favority! 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 1 a 8 – NESG. Vítězství s kapitánskou pečetí 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 1 – PAUL, Z. Na břehu Vltavy: Tucet chudých 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 2 – NESG. Jsme na zemi, nikoli u ledu 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 2 – NESG. Stokilometroví Rusové 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 2 – NESG. Leo to ví 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 2 – NESG. Ziegler po 25 letech 

pondělí 4. 5., č. 104 – str. 8 – NESG. Dŧleţité je dávat góly 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 1 – NESG. Kostky jsou vrţeny 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 1 – PROCHÁZKA, P. Na břehu Vltavy: Sranda musí bejt… 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 7 – NESG. Vytrvalý spáč 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 7 – NESG. Jak o titul? 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 8 – NESG. Hrbek s Jelínkem našli klíč 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 8 – NESG. Jako na ţenském mistrovství… 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 8 – NESG. Jakpak je dnes u nás doma: Body patřily i divákŧm 

úterý 5. 5., č. 105 – str. 8 – NESG. Ţaloba na navikulárku 

středa 6. 5., č. 106 – str. 1 – NESG. Dres pro Václava Havla 

středa 6. 5., č. 106 – str. 1 – VÁLEK, L. Na břehu Vltavy: V jedné hospodě… 

středa 6. 5., č. 106 – str. 7 – NESG. Těšení na Kanadu 

středa 6. 5., č. 106 – str. 7 – NESG. Hrad patřil hokeji 

středa 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Nastává doma jiných zákonŧ 

středa 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Mezi elitu s Bukačem 

středa 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Leo to ví 

středa 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Posila na jediný zápas? 

středa 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Kluci nemají zvláštní přání 

středa 6. 5., č. 106 – str. 8 – NESG. Jakpak je dnes u nás doma: Aţ na toho 

rozhodčího… 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 1 a 8 – NESG. Good Bye 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 1 – LONĚK, P. Na břehu Vltavy: Mŧţeš být i lepší… 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 7 – NESG. Taktiku měnit nebudeme 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. Kde jinde neţ doma 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. Příjemnou dovolenou… 

čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. Další velmoc do propasti 
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čtvrtek 7. 5., č. 107 – str. 8 – NESG. Jakpak je dnes u nás doma: Platit bude přihrávka 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 1 – NESG. Zvonce zvonily favoritovi 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 1 – PAUL, Z. Na břehu Vltavy: Lístkománie 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 7 – NESG. Toronto je výzva 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 7 – NESG. Návrat kanonýra 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 7 – NESG. „Čertova“ kila a whisky 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 8 – NESG. Zvonce odzvonily favoritovi 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 8 – NESG. Výbuch sopky 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 8 – NESG. Leo to ví 

pátek 8. 5., č. 108 – str. 8 – NESG. Jakpak je dnes u nás doma: Ten, který se 

nerozcvičuje 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 1 – NESG. Nastává hokejová doba bronzová 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 1 – VÁLEK, L. Na břehu Vltavy: Časy se mění… 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 2 – NESG. Koncovka jako noční mŧra 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 2 – NESG. Nepřipustili komplikaci 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 2 – NESG. Jakpak je dnes u nás doma: Jak se Ketter smál 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 2 – NESG. Vlády se ujala defenzíva 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 4 – NESG. Korunky pozlacené chytrostí 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 4 – NESG. Bronzové probuzení střelcŧ 

pondělí 11. 5., č. 109 – str. 2 – NESG. Paní Havlová měla pravdu 

úterý 12. 5., č. 110 – str. 1 a 8 – NESG. Rozjímání s ostrou příchutí  

úterý 12. 5., č. 110 – str. 8 – PAUL, Z. Nepřijeli se ani podívat… 

úterý 12. 5., č. 110 – str. 8 – ZP. Hráči chtějí Jakuševa 

středa 13. 5., č. 111 – str. I přílohy – NESG. Návrat do lepší společnosti 

středa 13. 5., č. 111 – str. I přílohy – NESG. Dva bronzy, dva lesky, jedna radost 

středa 13. 5., č. 111 – str. III přílohy – NESG. Vlny spojily politiky 

středa 13. 5., č. 111 – str. III přílohy – NESG. Jak se kalila sestava 

středa 13. 5., č. 111 – str. IV přílohy – NESG. Jak jsme se stali favority 

středa 13. 5., č. 111 – str. IV přílohy – NESG. Vítězství celého kolektivu 

středa 13. 5., č. 111 – str. V přílohy – NESG. Včasné varování? 

středa 13. 5., č. 111 – str. V přílohy – NESG. Jak nastupovali… 

středa 13. 5., č. 111 – str. VI přílohy – NESG. Trochu mě to uráţí 

středa 13. 5., č. 111 – str. VI přílohy – NESG. Šaty z šátkŧ pro Ivana Hlinku 

středa 13. 5., č. 111 – str. VII přílohy – NESG. Obránci stříleli do plexiskla 

středa 13. 5., č. 111 – str. VIII přílohy – NESG. Hrst pohledŧ z druhé strany 

středa 13. 5., č. 111 – str. X přílohy – NESG. Švédové jako elastická buňka 

středa 13. 5., č. 111 – str. X přílohy – NESG. Představujeme mistry světa 

středa 13. 5., č. 111 – str. X přílohy – NESG. Fakta a čísla 56. MS 

pátek 15. 5., č. 113 – příloha Volno str. 4 aţ 5 – LONĚK, P.; PAUL, Z.; PROCHÁZKA, 

P.; ŠTĚPANOVSKÝ, M.; VÁLEK, L. Abeceda 56. mistrovství světa v ledním hokeji 

 

Stadión 1992 – 40. ročník 

úterý 21. 4., č. 16 – str. 3 aţ 5 – JENŠÍK, M. Sedmero pukŧ ve zpětném zrcátku 

úterý 21. 4., č. 16 – str. 20 – NESG. V Praze po osmé o zlato 

úterý 28. 4., č. 17 – str. 1 – NESG. foto Petr Bříza 

úterý 28. 4., č. 17 – str. 3 aţ 5 – MACKŦ, J. Sezóna nominačních kotrmelcŧ 

úterý 26. 5., č. 21 – str. 10 aţ 11 – NESG. MS ´92 v Československu 

úterý 2. 6., č. 22 – str. 1 – NESG. foto švédského mistra světa 

úterý 2. 6., č. 22 – str. 3 aţ 5, 10 aţ 12 – MACKŦ, J. Osm krokŧ k (pouhému?) bronzu 

úterý 2. 6., č. 22 – str. 6 aţ 7 – NESG. Mozaika 
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úterý 2. 6., č. 22 – str. 8 aţ 9 – ČECHTICKÝ, T. Muţ, který byl zatraceně ve hře 

úterý 2. 6., č. 22 – str. 13 – NESG. plakát reprezentačního muţstva ČSFR 

úterý 2. 6., č. 22 – str. 16 aţ 17 – NESG. plakát švédských mistrŧ světa 

úterý 2. 6., č. 22 – str. 18 aţ 19 – NESG. Nasbíráno na ledě i mimo něj (fotogalerie) 

 

Gól 1992 – 25. ročník 

pátek 10. 4., č. 14 – str. 9 – NESG. O nominaci rozhodnuto 

pátek 17. 4., č. 15 – str. 7 – JVK. Evensson po MS odejde 

pátek 17. 4., č. 15 – str. 7 – PAB. Byl to týden nejistoty 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 1 – MALÝ, J. … a co na to 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 3 – BÁRTA, P. Na kus řeči: Ivan Hlinka 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 2 přílohy – MALÝ, J. Naskakoval do rozjetého vlaku  

pátek 24. 4., č. 16 – str. 2 přílohy – NESG. Jak dopadneme, co myslíte? 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 2 přílohy – NESG. Program mistrovství světa 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 2 přílohy – NESG. Jak se dopravíte na zimní stadiony 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 3 přílohy – NESG. Budou nás reprezentovat 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 3 přílohy – PAB. Poprvé na velký led 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 4 přílohy – FRIMMERMAN, E. Rusko: název nerozhoduje 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 4 přílohy – PAB. Kanada: Kingovo loučení 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 4 přílohy – VANĚK, J. Norsko: zakřiknuté mládí 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 4 přílohy – JY; MT. Francie: návrat po 42 letech 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 4 přílohy – VK. Švýcarsko: bez patriotismu 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 5 přílohy – VANĚK, J. Švédsko: tři etapy nominace 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 5 přílohy – JY. SRN: po letech bez Kiesslinga 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 5 přílohy – VK. Itálie: zapomenou na finále? 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 5 přílohy – VIRTANEN, P. Finsko: Selänne zvolil dovolenou 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 5 přílohy – PAB. USA: opět velká neznámá 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 5 přílohy – PIONTEK, A. Polsko: hokej v agónii 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 6 přílohy – URBAN, V. Hokej byl víc neţ sport 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 6 přílohy – BÁRTA, P. Po dvou desetiletích 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 6 přílohy – VUN. Kdyţ to bylo bez boje 

pátek 24. 4., č. 16 – str. 7 přílohy – NESG. Sedmkrát v Československu 

pátek 1. 5., č. 17 – str. 3 – BÁRTA, P. Křídlo na částečný úvazek 

pátek 1. 5., č. 17 – str. 3 – VUN. Chvíle před vhazováním 

pátek 1. 5., č. 17 – str. 3 – URBAN, V. Drátujeme, fikujeme… 

pátek 1. 5., č. 17 – str. 3 – VUN. Hrálo áčko i béčko 

pátek 1. 5., č. 17 – str. 3 – VUN. Tomáš Jelínek 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 3 – NESG. Uţ jde do tuhého 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 3 – NESG. Kapsář Bříza 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 3 – NESG. Doma jako v cizině 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 3 – NESG. Nedovedl jednat jinak 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 3 – NESG. Poradit si, jak se dá 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 3 – NESG. Kdyţ se hraje hazard Bingo 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 4 – NESG. dosavadní výsledky mistrovství 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 5 – NESG. Ze skupiny s jednou prohrou 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 5 – NESG. Šampionát místo operace 

pátek 8. 5., č. 18 – str. 5 – NESG. Sen o Ikarových výškách 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 1 – BÁRTA, P. … a co na to 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 2 – BÁRTA, P.; URBAN, V. Šampionát velkých překvapení 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 3 – NESG. Zvláštní bronzové uspokojení  
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pátek 15. 5., č. 19 – str. 3 – NESG. Zŧstanou honicím psem? 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 3 – VIR. Král střelcŧ Varvio 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 3 – VANĚK, J. Mistři! 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 3 – NESG. Poslední rozloučení 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 4 – NESG. Rozhodl nástup 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 4 – NESG. Polská taktika nevyšla 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 4 – NESG. Za nitky tahal Švéd 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 4 – NESG. Sbohem, javorové listy 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 4 – NESG. Historický propadák 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 4 – NESG. Nebyla to náhoda 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 5 – NESG. Střelecký sprint 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 5 – NESG. Bronz v komorní atmosféře 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 5 – NESG. Poráţka? Ano i ne 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 5 – NESG. Ukradený sen 

pátek 15. 5., č. 19 – str. 5 – NESG. Co tomu říkáte? 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 1 – NEČADA, P. … a co na to 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 2 – URBAN, V. Hlinka není nespokojený 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 3 – BÁRTA, P. Břízovy rány na duši 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 3 – VUN. Byl to finský osud 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 3 – JY. Seveřané poţitkem 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 3 – VANĚK, J. Bolest proměnil v radost 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 4 – CHAROUZD, M. Seveřané ubránili hokejový trŧn 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 4 – NESG. Kdo hrál, skóroval, přihrával 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 5 – BÁRTA, P. Kanonýr mezi brankáři 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 5 – JVK. Dva švédští obři 

pátek 22. 5., č. 20 – str. 5 – VANĚK, J. Proměny finské hvězdy 

 

Právo 2004 – 14. ročník 

čtvrtek 25. 3., č. 72 – str. 22 – KEZ. Lener v Pardubicích chyběl 

sobota 27. 3., č. 74 – str. 22 – KEZ. Lener ještě zve Málka i J. Straku 

pondělí 29. 3., č. 75 – str. 1 a 24 – FIALOVÁ, L.; KÉZR, M. Sportovci unisono: hala je 

nádherná 

středa 31. 3., č. 77 – str. 22 – KEZ; AP. Hokejisté Los Angeles vypadli ze hry o play-off 

středa 31. 3., č. 77 – str. 23 – KEZ. Marek a Chabada v národním týmu 

pátek 2. 4., č. 79 – str. 18 – ČTK. Čeští fanoušci čekají medaili 

pátek 2. 4., č. 79 – str. 20 – BRUZI, I.; KÉZR, M. Proměna ČEZ Areny je v zákulisí 

úterý 6. 4., č. 82 – str. 24 – KÉZR, M. Reprezentanti uţ trénují v Praze 

středa 7. 4., č. 83 – str. 23 – KÉZR, M. Výborný přiletěl jako první posila ze zámoří 

středa 7. 4., č. 83 – str. 23 – BURKERT, M. Rŧţička přece není trenérem brankářŧ 

středa 7. 4., č. 83 – str. 23 – BUM. Prŧcha se domnívá, ţe jeho šance hrát MS se 

zmenšila 

středa 7. 4., č. 83 – str. 23 – KEZ; INT. Nash na šampionát do Prahy 

čtvrtek 8. 4., č. 84 – str. 23 – BURKERT, M. Lener pozval 17 hráčŧ ze zámoří 

pátek 9. 4., č. 85 – str. 23 – KÉZR, M. Hlaváč se Špačkem si přijeli domŧ spravit chuť 

pátek 9. 4., č. 85 – str. 23 – BURKERT, M.; NOSEK, V. Je potřeba pořádně zabrat a o 

mistrovství se porvat 

sobota 10. 4., č. 86 – str. 27 – BURKERT, M. Lener tají, koho z finalistŧ pozve 

sobota 10. 4., č. 86 – str. 27 – BURKERT, M. Jágr o víkendu přiletí do Čech 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 24 – BURKERT, M. Nic neţ zlato mě prostě nezajímá 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 24 – KEZ. Sýkora na MS nemŧţe přijet 
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úterý 13. 4., č. 87 – str. 24 – BURKERT, M. Straka je na tlak připravený 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 24 – KÉZR, M. Vašíček ví, ţe nominaci nemá jistou 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 24 – KÉZR, M. Formu hokejistŧ prověří Francouzi 

středa 14. 4., č. 88 – str. 24 – KÉZR, M. Po zahřátí hokejisté Francouze rozstříleli 

středa 14. 4., č. 88 – str. 24 – KÉZR, M. Pozváni uţ jen Bednář a Hamr 

středa 14. 4., č. 88 – str. 24 – SOB. Dopita se vrátil dvěma brankami 

středa 14. 4., č. 88 – str. 24 – KÉZR, M.; OSOBA, M. Hemský premiéru ozdobil gólem 

středa 14. 4., č. 88 – str. 24 – BURKERT, M. Beci z NHL jsou velkou konkurencí 

středa 14. 4., č. 88 – str. 24 – BURKERT, M. Záhadného kouče potká i na MS 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 23 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Reprezentace poprvé 

trénovala v Sazka Areně 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 23 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Čechmánek se svou rolí 

netrápí 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 23 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Vlasák teď cítí velkou křivdu 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 20 – KÉZR, M. Hokejisty čeká v Moskvě druhý herní test 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 20 – KEZ. Hráči jsou z hotelu nadšeni 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 20 – KÉZR, M. Dvořáka zdrţelo očkování syna 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 20 – BURKERT, M. Těším se hlavně na skvělou partu 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 22 – KEZ; TV. Reprezentanti v Moskvě přehráli Rusy 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 22 – KEZ; ČTK. Hráči byli spokojeni 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 24 – KÉZR, M. Hokejisté si libují, mají luxusní kabinu 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 24 – KÉZR, M. Do Ostravy pojedou vlakem 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 24 – KÉZR, M. Hokejisté udělali moc chyb a prohráli 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 24 – BURKERT, M. Cesta vlakem: pro ráče unikátní záţitek 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 24 – BURKERT, M. Snad mi góly přiblíţily nominaci 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Lener hledá a vyhlíţí posily 

v zámoří 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 24 – KÉZR, M. Hráči dostali před šampionátem poslední volno 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 24 – BUM. Málka vyřazení bolí 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 24 – KÉZR, M. Muţstvo představí nejvíc posil ze zámoří 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 24 – KÉZR, M. Jágr cítí zvláštnost mistrovství v Praze 

středa 21. 4., č. 94 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Lener má jasno o sestavě na 

zítřejší generálku 

středa 21. 4., č. 94 – str. 24 – KÉZR, M. Ručinský přiletí těsně před MS 

středa 21. 4., č. 94 – str. 24 – KÉZR, M. Kaberle se těší na domácí diváky 

středa 21. 4., č. 94 – str. 24 – OSOBA, M. Hamrlík oţelel i koncert své oblíbené 

Metalliky 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 24 – KÉZR, M., MALINA, R. Lener zve Havláta i Šlégra, 

Čajánka odmítl 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 24 – KÉZR, M., MALINA, R. Klid hledali hokejisté ve Snu 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 24 – KÉZR, M., MALINA, R. Prŧcha k Jágrovi obdivně 

vzhlíţel, teď s ním nastoupí v jednom útoku 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 24 – KÉZR, M., MALINA, R. Proti Kanadě chceme získat 

sebevědomí 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 24 – KÉZR, M., MALINA, R. Vracím se jako lepší brankář, 

říká Vokoun 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 12 – CLE. Hokejový šampionát ztrpčí řidičŧm ţivot 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 24 – KÉZR, M. Hokejistŧm generálka na mistrovství vyšla 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 24 – BUM; KEZ. Hráče kanonáda ani nepřekvapila 
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pátek 23. 4., č. 96 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Lener zúţil sestavu 

reprezentace o pět jmen 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Kvŧli kamerám musí vykoupit 

sedadla 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 24 – KÉZR, M. Český hokej se pyšní síní tradic 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 1 – NESG. Po dvanácti letech 

hrajeme o titul doma 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 1 – NESG. Adepti reprezentačního 

dresu 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 1 – NESG. Vím, ţe v Praze národní 

muţstvo musí uspět 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 2 – NESG. Zlato obhajuje Kanada 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 2 – NESG. Sestavy dalších účastníkŧ 

šampionátu 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 3 – NESG. Sazka arena posunula 

český hokej do 21. století 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 3 – NESG. Rekonstrukci ostravské 

haly ocení zejména hráči 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 4 – NESG.O smŧle uţ Jágr nechce 

přemýšlet, věří v titul 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 4 – NESG. Střelec Nash se vrací do 

Čech 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 4 – NESG. Do hotelové oázy je 

manţelkám vstup přísně zakázán 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 6 – NESG. 1947: K prvnímu zlatu 

pomohli Rakušané 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 6 – NESG. 1972: Zlato po třiadvaceti 

letech přerušilo sovětskou nadvládu 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 6 – NESG. 1985: Titul vystřelil 

Šejba, Lemieux bral jen stříbro 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 6 – NESG. 1978: K hattricku chyběla 

jediná branka 

pátek 23. 4., č. 96 – příloha MS v hokeji 2004 str. 6 – NESG. 1992: Sen o finále nám 

zničili Finové 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 1 – NESG. Dnes začíná MS v hokeji 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 1 a 2 – TOM; BAL. Praha a Ostrava se převlékly do dresŧ 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 2 – JANIŠ, P. Desetitisíce lidí míří do hokejové Prahy 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 2 – KEZ. Sazka arena otevře vchody dvě a pŧl hodiny před 

utkáním 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 27 – BRUZI, I. Slováci spoléhají při prvním ostravském duelu 

na diváky 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 27 – KEZ. Maséři ukázali maskoty týmu 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 27 – ELT; BIR; SOB; VN; HOK. Hokejisté to budou mít 

těţké, ale věříme jim, tvrdí sportovci 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 28 – KÉZR, M. Šampionát začínáme dnes proti Lotyšsku 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 28 – KÉZR, M. Kraft si proţil pořádné nervy 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 28 – KÉZR, M. Lener večerku hráčŧ nehlídá 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 28 – BURKERT, M.; KÉZR, M. Havlát zkrátil vousy a Šlégr 

myslel, ţe startujeme s Litvou 
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pondělí 26. 4., č. 98 – str. 3 – HONUS, A.; BRUZI, I. Stovky Slovákŧ neviděly první 

gól muţstva 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 3 – URBAN, T. Místo lístkŧ koupili bezcenné papíry 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 13 – BURKERT, M. Ručinský nepřijel vyspávat 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 13 – KÉZR, M. Brankáři museli zkrátit betony 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 13 – KEZ. Zhroucený kouč Kanady letí domu 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 13 – BRUZI, I. Slováci se v Ostravě cítí bezvadně 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 18 – ČAPKOVÁ, T.; URBAN, T. První hokejový víkend byl 

ve Vysočanech klidný 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 24 – KÉZR, M. Vítězství přinesly tři góly v první části 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 24 – BUM; KEZ. Za jasného stavu hokejisté polevili 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 24 – BURKERT, M. Naštěstí jsme rychle vedli 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 24 – KEZ. Augusta muţstvo v premiéře chválil 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 24 – BUM; KEZ. Havláta trápí viróza a netrénoval 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 24 – KÉZR, M. Hráče těšila atmosféra v hledišti 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 23 – BURKERT, M. Benda funguje jako obránce i tlumočník 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 23 – KÉZR, M. Dostal se vrátil po šesti letech 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 23 – BRUZI, I. Kovalčuk si s Tichonovem rozumí 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 24 – KÉZR, M. Reprezentace snadno nasázela sedm gólŧ 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 24 – BUM; KEZ. Ručinský nadšen ze tří tref v duelu 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 24 – BURKERT, M. Nastoupit po boku Jágra by bylo skvělé 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 24 – KEZ. Dlouhé čekání na zápas 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 24 – KÉZR, M. Hŧř neţ na ledě je Dvořákovi v letadle 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 24 – BUM. Prŧchŧv úděl: nošení pukŧ a přesilovka s hvězdou 

týmu 

středa 28. 4., č. 100 – str. 23 – BRUZI, I. Slováci se amerických provokací nelekli 

středa 28. 4., č. 100 – str. 23 – BURKERT, M. Lener do zámoří nehledí, čeká aţ na 

konec čtvrtfinále Stanley Cupu 

středa 28. 4., č. 100 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Hokejisté touţí znovu udeřit 

hned v úvodu 

středa 28. 4., č. 100 – str. 24 – KÉZR, M. Mohu mít na ledě i jinou roli neţ dávat góly 

středa 28. 4., č. 100 – str. 24 – KÉZR, M. Na trénink si nesli brusle v ruce, večer se 

někteří chystali do divadla 

středa 28. 4., č. 100 – str. 24 – KEZ; BUM. Hráči věnují lístky rodině 

středa 28. 4., č. 100 – str. 24 – BURKERT, M. Náhradník hraje se švagrem oko 

středa 28. 4., č. 100 – str. 24 – KEZ. Sup je smířen, ţe je klukem z plakátu 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 5 – URBAN, T. Policie: falešných vstupenek bude stále víc 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 23 – BURKERT, M. Donutil pročistil hráčŧm hlavy 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 23 – BURKERT, M. Šlégra potěší kaţdá pochvala od Jágra 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 23 – KÉZR, M. Bratr přikázal Hamrlíkovi jít do finále 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 24 – KÉZR, M. Teprve trefy z přesilovek zlomily odpor 

Němcŧ 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 24 – BURKERT, M.; KÉZR, M. Hráči vydrţeli trpělivě 

čekat na góly 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 24 – KEZ; BUM. Hokejisté potkají Kanadu, Rakousko a 

Švýcarsko 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 24 – BUM. Havlát se jel léčit domŧ 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 24 – KÉZR, M. Vokoun si volá se ţenou hodinu denně 

pátek 30. 4., č. 102 – str. 26 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Přesilovky zvyšují českým 

hráčŧm sebedŧvěru 
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pátek 30. 4., č. 102 – str. 26 – BURKERT, M. Škoula si jako nováček vŧbec nepřipadá 

pátek 30. 4., č. 102 – str. 28 – KÉZR, M. Hokejisté jsou připraveni zdolávat obranné 

tvrze 

pátek 30. 4., č. 102 – str. 28 – BURKERT, M.; KÉZR, M. Reprezentaci dosud ţádný ze 

soupeřŧ neprověřil 

pátek 30. 4., č. 102 – str. 28 – KEZ. Dnes začíná boj o čtvrtfinále 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 13 – BURKERT, M.; KÉZR, M. Výhru jistili Prŧcha a Jágr 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 13 – BURKERT, M.; KÉZR, M. Soupeř byl lepší, neţ čekali 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 13 – BURKERT, M.; KÉZR, M. Hlavně ţe branky vŧbec 

padly 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 19 – BRUZI, I.; KÉZR, M. Dvě poráţky vzdálily Rusŧm 

vidinu čtvrtfinále 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 19 – KÉZR, M. Tichonov se málem rozplakal 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 19 – BURKERT, M. Doufám, ţe neskončíme jako Pardubice 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Hokejisté se těšili z pátého 

vítězství 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Klaus blahopřál hráčŧm 

v kabině 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Havlát je zpět u týmu, zkusil 

si dvě třetiny 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Čechmánek věděl, ţe to 

bude těţký duel 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Zápasem s Kanadou začíná 

mistrovství, těší se muţstvo 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 1 – NESG. Česko porazilo na mistrovství světa i Kanadu 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 23 – KÉZR, M. Pozdním začátkŧm musí přizpŧsobit reţim 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 23 – BURKERT, M. Sundal rukavice a pak nechápal 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 23 – BURKERT, M. Havlát vtipy spoluhráčŧ bere 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 23 – KÉZR, M. V šesti týmech hrají bratři 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 24 – KÉZR, M. Surovost Kanaďanŧ na nás neplatila 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 24 – BURKERT, M. Na provokace měli odpověď 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Čtvrtfinále hrajeme s USA 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 24 – KEZ. Špačka vyřadilo zraněné koleno 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 24 – BIR. Rusové končili v absolutní křeči 

středa 5. 5., č. 105 – str. 23 – KÉZR, M. Špaček by mohl na MS ještě hrát 

středa 5. 5., č. 105 – str. 23 – KÉZR, M. Vokoun rozhodně dodrţí zvyklosti 

středa 5. 5., č. 105 – str. 23 – KEZ. Muţstvo hlídá svŧj klid 

středa 5. 5., č. 105 – str. 23 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Zuřiví Kanaďané chtěli zbít i 

Jágra 

středa 5. 5., č. 105 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Hokejisté musí porazit USA, 

jinak končí 

středa 5. 5., č. 105 – str. 24 – KÉZR, M. Ručinský není před duelem rozechvělý 

středa 5. 5., č. 105 – str. 24 – BURKERT, M. Kdyţ vyřadili Rusy, tak uţ něco umějí 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 1 – NESG. Český zlatý sen skončil 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 23 – BURKERT, M. Fanoušci se v aréně líbají na povel 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 24 – KÉZR, M. Sen o titulu se rozplynul jiţ ve čtvrtfinále 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 24 – KÉZR, M. Lener: Mrzí nás, ţe jsme zarmoutili diváky 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 24 – BUM; KEZ. Nedali ani jeden nájezd 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 24 – BURKERT, M. Zklamání a slzy v české kabině 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 24 – KÉZR, M. V šatně si potrpěli na rituály 
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čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 24 – BUM; KEZ. Hamr nezapsán 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 1 a 3 – KÉZR, M. Hokejisté zapíjeli smutek aţ do rána 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 3 – JI. Zklamaní fanoušci se zbavovali lístkŧ na semifinále 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 3 – NESG. Hokejové Česko zachvátil smutek 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 26 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Hráči nechápali, proč došlo ke 

krachu 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 26 – BUM; KEZ. Týmu uškodila snadná cesta, doplatil také na 

herní systém 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 26 – KÉZR, M. Lener: Hŧř mi u hokeje ještě nebylo 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 27 – KÉZR, M. Slováci museli postup vydřít 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 27 – BURKERT, M. Heatley odpálil finské naděje 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 28 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Očekávání bylo veliké, realita 

je hodně zlá 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 13 – NESG. Slováky zdrtil sporný gól 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 13 – NESG. Švédové překvapení nedopustili 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 13 – NESG. O stíţnostech na rozhodčího a rychlých gólech 

v síti USA 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Kanada po velkém obratu 

obhájila zlato 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Mistři oslavovali s dětmi 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. USA mají po osmi letech 

bronz 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 24 – KÉZR, M.; BURKERT, M. Pět dŧvodŧ, proč jsme byli 

pátí 

úterý 11. 5., č. 109 – str. 24 – KÉZR, M. Hlinka převzal hokejovou reprezentaci 

úterý 11. 5., č. 109 – str. 24 – KÉZR, M. Mistry vedla k titulu zarputilost 

úterý 11. 5., č. 109 – str. 24 – BURKERT, M. Heatley se vydrápal na vrchol 

úterý 11. 5., č. 109 – str. 24 – KÉZR, M. Kanaďané získali zlato pro své děti 

 

MF Dnes 2004 – XV. ročník 

středa 24. 3., č. 71- str. D1 – KNAP, K. Téma Jágr, měsíc před hokejovým svátkem 

středa 24. 3., č. 71- str. D6 – ŠÍDLO, J.; PETRÁŠOVÁ, L. Jak se ve Vysočanech rodil 

„zázrak“ 

pondělí 29. 3., č. 75 – str. C6 aţ C7 – NESG. Hokejový „Tým snŧ podle MF Dnes“ 

čtvrtek 1. 4., č. 78 – str. D3 -  KNAP, K. Dobrý tým, chválí hokejoví znalci čtenáře 

pátek 2. 4., č. 79 – str. D4 – KNAP, K. Jágr se zranil, bolí ho sval 

sobota 3. 4., č. 80 – str. D3 – KNAP, K. Lener ztratil hlas, ale dál jedná s hráči z NHL 

pondělí 4. 4., č. 81 – str. C7 – LUK. Vokoun postoupil, nepřijede 

úterý 6. 4., č. 82 – str. D1 – KNAP, K. Kouč Lener uţ ví, koho pozve na soustředění 

úterý 6. 4., č. 82 – str. D1 – KAP. Jágrovo zranění není váţně. Kdopak ho pojistí? 

úterý 6. 4., č. 82 – str. D4 – KAP. Do Prahy přiletí Reichel, nebo Havlát 

středa 7. 4., č. 83 – str. D2 – KŠ. Hokejová hala je připravena i v Ostravě 

středa 7. 4., č. 83 – str. D2 – KAP. Přiletěl první hokejista z NHL, rekordman Výborný 

středa 7. 4., č. 83 – str. D2 – LUK. Kanada přiveze také Heatlyho 

středa 7. 4., č. 83 – str. D2 – KNAP, K. Neţ hráči vyrazí do Prahy, zařizují pas pro 

novorozeně i hlídání psŧ 

čtvrtek 8. 4., č. 84 – str. D1 – EISENHAMMER, M.; KNAP, K. Lener po mistrovství u 

reprezentace skončí 

čtvrtek 8. 4., č. 84 – str. D2 – KNAP, K. Lener i v New Yorku na ulici slyšel: Koukejte 

vyhrát! 
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pátek 9. 4., č. 85 – str. D3 – MEL. Hlaváč se naučil, jak hrát vedle Jágra. Špaček touţí 

po medaili 

sobota 10. 4., č. 86 – str. D1 – KNAP, K. Gretzky bude v Praze 

sobota 10. 4., č. 86 – str. D1 – KNAP, K. Zlatá medaile pro mistra světa z Prahy je těţká 

a studí 

úterý 13. 4., č. 87 – str. A1 – SPT. Jágr je v Česku. Pro zlato udělá všechno, říká 

úterý 13. 4., č. 87 – str. C1 a C7 – KNAP, K. Přiletěl Jágr, chce vybojovat zlato 

úterý 13. 4., č. 87 – str. C6 – KNAP, K. Pro titul obětuju vše, hlásí Jágr 

úterý 13. 4., č. 87 – str. C7 – KNAP, K. Také hokejisté z NHL se perou o místo 

úterý 13. 4., č. 87 – str. C7 – HRON, L. Kandidát na kapitána Straka by šel hrát i do 

pátého útoku 

úterý 13. 4., č. 87 – str. C7 – VP; BB. Čechmánek je zvědavý na „letiště“ 

středa 14. 4., č. 88 – str. D1 – MACEK, T.; KNAP, K.; EISENHAMMER, M. Češi věří: 

Hokejový titul bude náš 

středa 14. 4., č. 88 – str. D1 – LUK. Kdo k Jágrovi? Přizpŧsobivý hráč 

středa 14. 4., č. 88 – str. D1 – LUK. Prospal: Uţ se těším na český kombinační hokej 

středa 14. 4., č. 88 – str. D3 – KNAP, K. Hokejisté v závěru rozprášili Francii 

středa 14. 4., č. 88 – str. D3 – KAP. Dopita se vrátil do týmu, hrál výtečně 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. D1 – EISENHAMMER, M.; KNAP, K. Hokejisté poprvé 

trénovali v nové aréně 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. D1 – KNAP, K. Reprezentanti z okna uvidí Prahu jako na 

dlani 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. D3 – KNAP, K. Hemský, baletní sólista na ledě 

pátek 16. 4., č. 90 – str. C4 – LINK, P. Fanoušci uvidí hokej také v kině 

pátek 16. 4., č. 90 – str. C4 – LIN. K aréně se lidé autem nedostanou 

pátek 16. 4., č. 90 – str. D1 – KNAP, K. Hokejisté podstoupí v Rusku váţný test 

pátek 16. 4., č. 90 – str. D1 a D3 – KNAP, K. Jágr: Pečují o nás jako o mistry  

pátek 16. 4., č. 90 – str. D3 – LUK; KAP. V hotelu není nic problém, chválí trenér 

pátek 16. 4., č. 90 – str. D3 – KAP. Kouč Lener tvrdí, ţe s Vlasákem jednal fér 

pátek 16. 4., č. 90 – str. D3 – KAP. Led je špatný, netekla voda 

pátek 16. 4., č. 90 – str. D3 – KAP. Kouče štvala kontrola 

pátek 16. 4., č. 90 – str. D3 – SPO. V Česku uţ je i Dvořák 

sobota 17. 4., č. 91 – str. D1 a D2 – KNAP, K. Hokejisté na otočku vyrazili do Moskvy 

sobota 17. 4., č. 91 – str. D1 – KAP. Jágrovi tleskali i Rusové. Slavný útočník však 

formu teprve hledal 

sobota 17. 4., č. 91 – str. D1 – LUK. Šatnu hlídá dáma s vysílačkou 

sobota 17. 4., č. 91 – str. D2 – KAP. Příprava: hokejisté pokořili Rusy 

sobota 17. 4., č. 91 – str. D2 – STRAKA, M. Kapitánem mŧţe být kdokoliv z týmu, 

nejen já 

sobota 17. 4., č. 91 – str. D2 – KAP. Kouč Lener vyhlíţí posily z NHL. Přijede Eliáš? 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. C1 – KNAP, K. Rusko varovalo český hokejový tým 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. C1 a C2 – KNAP, K. Za okny ubíhala krajina a hokejisté 

dřímali. Po letech jeli vlakem 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. C3 – KNAP, K. Hokejisté zarmoutili Ostravu 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. C3 – KAP. Prŧchŧv večer zkazila prohra 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. C3 – HRON, L. Prokletí hostitelŧ: doma se zlato často 

nevyhrává 

úterý 20. 4., č. 93 – str. D1 – KAP; LUK; BB; MEL. Eliáše čeká operace, do Prahy 

nedoletí 

úterý 20. 4., č. 93 – str. D3 – HRON, L. Taky bych uţ chtěl něco vyhrát 
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úterý 20. 4., č. 93 – str. D3 – ŢEHANOVÁ, B. Televize připravuje 29 přenosŧ 

úterý 20. 4., č. 93 – str. D3 – MEL. Málek je zklamaný, vyřazení však tušil 

středa 21. 4., č. 94 – str. D1 – KNAP, K. Hokejový tým asi posílí dva hrdinové 

z Nagana 

středa 21. 4., č. 94 – str. D3 – KNAP, K. Šlégr: Mistr světa je nejvíc 

středa 21. 4., č. 94 – str. D3 – ŢEHANOVÁ, B. Jedu do Prahy pro vítězství, říká 

Ručinský 

středa 21. 4., č. 94 – str. D3 – LUK. V přípravě proti Kanadě si s Jágrem zahraje Prŧcha 

středa 21. 4., č. 94 – str. D3 – ŢEHANOVÁ, B. Obránce Hamrlík kvŧli mistrovství na 

Metalliku nečekal 

středa 21. 4., č. 94 – str. G1 – KNAP, K. Česko ţije hokejem 

středa 21. 4., č. 94 – str. G1 a G3 – Jágr: Čeká mě těţká mise, ne dovolená 

středa 21. 4., č. 94 – str. G2 – NESG. Sloţit tým, to je těţká úloha 

středa 21. 4., č. 94 – str. G4 aţ G5 – NESG. Aréna světového hokeje 

středa 21. 4., č. 94 – str. G6 – LUK. Osmero šampionátŧ na českém ledě 

středa 21. 4., č. 94 – str. G7 – HRON, L.; NEČADA, P. Památné bitky světových 

šampionátŧ 

středa 21. 4., č. 94 – str. G8 – NESG. Martin Ručinský. Jak porota volila 

nejpřitaţlivějšího muţe letošního týmu 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 1 – EISENHAMMER, M. Prahu i 

Ostravu zaplní cizinci 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 1 – NESG. Zlatý kov a bílý led – 

zemský ráj to na pohled 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 2 – ŠIMEK, K. Co čeká hráče: 

haly, hotely i cesta vlakem 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 3 – KNAP, K. Číslo 68 není 

jedinou ozdobou šampionátu 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 3 – HRON, L. Mistrovství světa? 

V Americe mají radši poker 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 4 – KNAP, K. Německo věří 

v moc gólmana Kölziga 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 4 – LUK. Lotyši vzpomínají na 

Prahu v dobrém, poprvé tu vyhráli 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 4 – LUK. Kazaši chtějí zopakovat 

Nagano, vrátili se k elitě 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 5 – KNAP, K. Slováci touţí po 

třetí medaili v řadě 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 5 – BB. Finové chtějí odčinit 

domácí zklamání 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 5 – LUK. Ukrajina loni porazila 

jen Japonce 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 5 – BB. Dopustí Amerika znovu 

ostudu? 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 6 – KNAP, K. Ruský tým, soubor 

hbitých šikulŧ 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 6 – BB. Oţiví úspěšní Švédové 

znovu zájem o hokej? 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 6 – LUK. Pohádka o lekci 

Američanŧm 
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středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 6 – MEL. Japonci uţ mohou 

sestoupit 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 7 – KAP; BB. Kanada obhajuje 

titul a pyšní se střelci 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 7 – BB. Jak švýcarský tým 

pobláznil celou zem 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 7 – BB. Rakouska se favorité moc 

nebojí 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 7 – BB. Pomŧţe Francii nadějný 

gólman? 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 8 aţ 9 – NESG. Co dělají hrdinové 

z Nagana 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 10 – NESG. tabulky jednotlivých 

skupin a pavouk play off 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 11 – NESG. Program mistrovství 

světa 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 11 – NESG. Pravidla mistrovství 

světa 2004 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 13 – ŢEHANOVÁ, B. Komentátor 

by neměl čnít, říká Záruba 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 14 – NESG. Historie 67 

mistrovství světa 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 15 – NESG. All Stars světových 

šampionátŧ 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 15 – NESG. Zlatá minulost aneb 

desetkrát mistry 

středa 21. 4., č. 94 – příloha Hokejový svět 2004 str. 16 – EISENHAMMER, M. Malý 

prŧvodce pro hokejové neználky  

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. D1 – KNAP, K.; HRON, L. Přiletí Havlát, má hrát s Jágrem 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. D1 a D2 – KAP. Útočníka čeká rychlý přesun 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. D1 a D2 – LUK; MEL. V posteli po prezidentu Klausovi teď 

spí Lener 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. D2 – EISENHAMMER, M.; HRON, L. Hokejisté nesmějí být 

příliš najedeni 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. D3 – BB; LUK; ČTK. Je tu generálka, hokejisty prověří 

Kanada 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. D3 – BB. Vokounovi vydrţí hokejky do finále 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. D3 – KAP. Na šampionátu se předvedou asi i Bondra, Gomez 

a Jašin 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. D3 – HAVELKA, O. Kdyţ se hraje o titul, tak fandím se vší 

vášnivostí 

pátek 23. 4., č. 96 – str. D1 – KNAP, K. Lener vzal do muţstva 16 hráčŧ z NHL 

pátek 23. 4., č. 96 – str. D2 – KNAP, K.; EISENHAMMER, M. Hokejisté osmi góly 

roztančili arénu 

pátek 23. 4., č. 96 – str. D2 – ČTK. Chcete lístky? Dnes se dají ještě koupit 

pátek 23. 4., č. 96 – str. D2 – LUK; BB. Prŧcha? Prý nový Hejduk 

pátek 23. 4., č. 96 – str. D2 – MEL. Prŧcha na pivo nepŧjde, těší se na mistrovství 

pátek 23. 4., č. 96 – str. D2 – JAM; KAP. Jágr vtipkoval v Dopitově dresu 

pátek 23. 4., č. 96 – str. D3 – ŢEHANOVÁ, B. Kolem hokejových přenosu vzplál boj 
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pátek 23. 4., č. 96 – str. D3 – VOJTEK, J. Jsem rád, ţe si hokejisti pouštějí naše skladby 

v kabinách 

pátek 23. 4., č. 96 – str. D3 – SAIVER, F. Kolaps: v hale nezvládli nápor divákŧ 

sobota 24. 4., č. 97 – str. A1 – REP, EKO. Hokej začíná vládnout zemi 

sobota 24. 4., č. 97 – str. A3 – BARTONÍČEK, R.; KUDELA, P.; KNAP, K.; VACA, J. 

Hokej uţ ovládá davy. Začíná šampionát 

sobota 24. 4., č. 97 – str. A3 – BARTOSZ, J. Nová várka vstupenek přišla na trh v pět 

ráno 

sobota 24. 4., č. 97 – str. A3 – PRAŢÁK, M. Hotely, vítěz mistrovství 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D1 – EISENHAMMER, M.; MACEK, T. Hokejový festival se 

dnes rozjíţdí 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D1 – KNAP, K. Nemá Lener tým spíš pro exhibice? 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D1 – BB. Jágr, Heatley. Slavná jména zdobí šampinonát 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D2 a D5 – NESG. Kdo bude bojovat za Česko o titul 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D3 – KAP. Lotyšsko není nebohá oběť 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D3 – MEL; KAP. Slávisté nemají protekci, tvrdí trenéři 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D3 – TM. Lotyši váhají: Bude chytat Irbe? 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D3 – BB. K Jágrovi? Budu hrát kdekoli, říká Havlát 

sobota 24. 4., č. 97 – str. D6 – KNAP, K.; EISENHAMMER, M. V aréně kapala voda 

ze stropu 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. A1 – NESG. Češi začali vítězně 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C1 – KNAP, K. Hokejisté vykročili za titulem 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C1 – KNAP, K.; ŢEHANOVÁ, B. Jágr bavil davy, avšak gól 

nedal 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C1 a C2 – MEL; BB. Čeští brankáři měli nedovolenou výstroj 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C3 – KNAP, K. Tleskalo se parádě Jágra a Straky 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C3 – HRON, L. Fanoušci se bouřili 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C3 – HOLEČEK, J. Brankář mě proti Lotyšŧm mile překvapil 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C3 – LUK. Vokoun: Unavený chytám líp 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C3 – KNAP, K. Jak útočník Ručinský spěchal z Vancouveru 

do Prahy 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C5 – BB. Havlát bude moţná chybět 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C5 – BB; KAP. Reklamní přestávka nevadí. Odpočinu si, říká 

bek Šlégr  

pondělí 26. 4., č. 98 – str. C5 – TM; ČTK. Němci se zlobí: Kam zmizely vstupenky? 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D1 – EISENHAMMER, M.; KNAP, K. Hokejisté zlehka smetli 

Kazachy 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D1 – BB; KAP. Kličkám Jágra tleskala i maminka 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D1 – FARDA, R. Byl to rozdíl dvou tříd, mohou dokázat hodně 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D1 – ŢEHANOVÁ, B. Ručinský si dal špagety a kuře, večer 

nasázel hattrick 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D2 – EISENHAMMER, M. Český hokej mŧţe vydělat sto 

milionŧ 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D2 – KNAP, K. Útočník Havlát uţ není v izolaci, proti 

Německu by měl hrát 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D2 – KNAP, K. Hráči nesmějí řídit, ţeny vídají letmo 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D2 – KAP. Dvořáka děsí létání 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D3 – HRON, L. Heatley: Holky máte v Praze pěkné 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D3 – ŢEHANOVÁ, B. Střelec proţil rok poznamenaný smrtí, 

ale dokázal se vrátit 
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úterý 27. 4., č. 99 – str. D3 – MEL; KAP. I hokejisté mají málo vstupenek 

úterý 27. 4., č. 99 – str. D4 – EISENHAMMER, M. Doping se dotkl šampionátu 

středa 28. 4., č. 100 – str. A1 a A3 – GAZDÍK, J.; PETRÁČOVÁ, L. Lotyši chytili 

překupníka 

středa 28. 4., č. 100 – str. D1 – KNAP, K. Tým vítězí, zkoušky teprve přijdou 

středa 28. 4., č. 100 – str. D1 – KAP. Jágr tvrdí: Jsem víc v pohodě, kdyţ je tu Jirka 

Šlégr 

středa 28. 4., č. 100 – str. D2 – BB. Sup se v reklamě nevidí rád 

středa 28. 4., č. 100 – str. D2 – BB; ČTK. Vítěze skupiny určí derby s Německem 

středa 28. 4., č. 100 – str. D3 – MEL. Hráči šli s helmou a v pantoflích 

středa 28. 4., č. 100 – str. D3 – TM. Vokoun je hvězda NHL, psalo Sme 

středa 28. 4., č. 100 – str. D3 – HRON, L. Pankáče ze mě udělala manţelka, tvrdí Fin 

Jokinen 

středa 28. 4., č. 100 – str. D3 – KNAP, K. Přesilovková rota: Jágr, dva nováčci a dvě 

pírka 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. D1 – KNAP, K. Hokejisté zlomili odolné Němce 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. D1 – BB. Hejda má za gól dort 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. D1 – HOLÍK, J. Čas individualit teprve přijde 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. D1 – KNAP, K. Brankář Vokoun s holí umí, dát gól netouţí 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – KAP. Havlát odjel stonat domŧ 

čtvrtek 29. 4., č. D2 – KNAP, K.; ŢEHANOVÁ, B. Čím se baví hokejisté v Praze? 

čtvrtek 29. 4., č. D2 – HRON, L. Zahraniční fanoušky v Česku těší biţuterie i litry piva 

čtvrtek 29. 4., č. D3 – EISENHAMMER, M. Chci se loučit jako mistr světa 

čtvrtek 29. 4., č. D3 – HRON, L. Kovalčuk: Budu nejlepší ruský hráč historie 

čtvrtek 29. 4., č. D4 – ŢEHANOVÁ, B . České jídlo je nejlepší, říká Rakušan 

pátek 30. 4., č. 102 – str. B9 – KNAP, K.; ŢEHANOVÁ, B. Div: Jágr na turnaji válí 

také v oslabení 

pátek 30. 4., č. 102 – str. B9 – BB. Havlát moţná bude hrát aţ čtvrtfinále, léčí se i 

polévkou 

pátek 30. 4., č. 102 – str. B9 – ŠIMEK, K. Kaţdý ze silné pětky uţ ukázal sílu 

pátek 30. 4., č. 102 – str. B9 – EISENHAMMER, M. Kvalita ledu se zlepšuje, ničili ji 

časté úpravy reklam 

pátek 30. 4., č. 102 – str. B10 – KNAP, K. Prospal se raduje z gólu i ze ţivota 

pátek 30. 4., č. 102 – str. B11 – BB. Proti Rakousku se má vrátit Sup 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C1 – KNAP, K. Hokejisté udolali i Švýcary 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C1 – MEL; LUK. Oslabený Havlát po viróze poprvé nastoupil 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C2 – NESG. Brankáři: mágové hokejových týmŧ na 

šampionátu 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C3 – HRON, L. Švýcarsko se nedalo, Česko výhra bolela 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C3 – MEL. Místo gólŧ boj a bitky 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C3 – HRDINA, J. Kanada, konečně silný soupeř! 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C3 – EISENHAMMER, M. Houţevnaté Rakušany zlomil 

mladík Prŧcha 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C4 – BB. Jágrovi chybějí zápasy se silnějšími soupeři 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C4 – KNAP, K. Hráči nechtějí prášky na spaní, jsou v klidu 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C5 – ŢEHANOVÁ, B. Dopita mě rozhodně nevychovává 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C6 – ŠIMEK, K. Ani Tichonov neprobral Rusy 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C1 – ČTK. Tisk chválil Rakušany i po prohře s Českem 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C7 – ŢEHANOVÁ, B. Bratři se dočkali, zase hrají spolu 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. C7 – STRAKA, M. Jako v Naganu 
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úterý 4. 5., č. 104 – str. A1 – NESG. Česko drtilo Kanadu 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D1 – KNAP, K. Hokejisté převálcovali šampiony!  

úterý 4. 5., č. 104 – str. D1 – BB. Na Jágra se vrhli Kanaďané a bili ho 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D1 – MEL. Beka Špačka odvezla sanitka 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D1 a D3 – MEL. Vokoun: Soupeř byl zákeřný 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D3 – KAP. Šampionát asi zlomí divácký rekord 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D3 – FARDA, R. Dŧraz Kanady na Čechy neplatí 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D3 – MEL. Jak se vyrábějí puky? Recept je tajný jako na 

becherovku 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D 3 – ŢEHANOVÁ, B. Maskoty vybírala krasobruslařka 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D4 – KŠ. Rusové balí, Tichonov řval 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D4 – KAP. Úţasná párty, referuje kanadský dopisovatel z Prahy 

úterý 4. 5., č. 104 – str. D4 – ŠPAČEK, J. Pivo nad léky 

středa 5. 5., č. 105 – str. D1 a D2 – KNAP, K. Nastal den D. Hokejisty vyzve Amerika 

středa 5. 5., č. 105 – str. D1 – EISENHAMMER, M. Bek Špaček uţ chodí, ale 

čtvrtfinále nestihne 

středa 5. 5., č. 105 – str. D1 a D3 – LUK; KAP. Kouč věří, ţe Havlátovi vydrţí síly 

středa 5. 5., č. 105 – str. D2 – KNAP, K. Brusič má od Jágra dostat nový diplom 

středa 5. 5., č. 105 – str. D2 – KNAP, K. Kanadský úlet. Proč? 

středa 5. 5., č. 105 – str. D3 – NESG. Čtvrtfinále s USA: poraţený uţ skončí 

středa 5. 5., č. 105 – str. D3 – BB; KŠ. Američané jsou nenápadní, ale odčinili loňský 

debakl 

středa 5. 5., č. 105 – str. D3 – HRON, L. Ještě nechceme domŧ, tvrdí americký útočník 

středa 5. 5., č. 105 – str. D4 – MEL; KŠ. Nejhezčí góly mistrovství 

středa 5. 5., č. 105 – str. D4 – ŢEHANOVÁ, B. Shodit rukavice? To je instinkt, říká 

obránce Šlégr 

středa 5. 5., č. 105 – str. D4 – LUK. Straka: Bál jsem se, aby na nás nespadla hala 

středa 5. 5., č. 105 – str. D5 – BB. Jako ve finále Stanley Cupu 

středa 5. 5., č. 105 – str. D5 – ČTK. Ruská média kritizují metody Tichonova 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. A1 – SPO. Hokejisté prohráli s Američany, medaili na 

mistrovství nezískají 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D1 a D3 – KNAP, K. České slzy. Konec po nájezdech 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D1 – BB. Penalty: tyčky a česká zkáza 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D2 – RUČINSKÝ, M. Já, a fešák? 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D2 – BB. Za oblečení utrácím rád, říká Ručinský 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D3 – KABERLE, F. Ostudu tým neudělal 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D3 – KAP. Zaskočili nás, uznal Hlaváč 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D3 – VIEWEGH, M. Vybíjená hokej nepřebije 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D3 – HRON, L. Ani ohlušující řev fanouškŧ národnímu týmu 

nepomohl 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D4 – EISENHAMMER, M. Tenkrát jsem si zpíval jako Gott 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D4 – KAP. Jágr: Prohráli jsme si to sami 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. D4 – MEL. Pivo, pak test na doping 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D1 – KNAP, K.; EISENHAMMER, M. Parta z Nagana uţ asi 

odchází 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D1 a D2 – SPO. Experti: USA hrály výborně 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D1 a D3 – LUK. Kouč Lener: jako kdyby mi něco ukradli 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D2 – KNAP, K. Šestkrát vítězství. Posedmé přišel smutek 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D2 – BB. Hokejisté zaháněli ţal aţ do rána 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D3 – KAP. Jágr: Američani nám vrátili poráţku za Nagano 
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pátek 7. 5., č. 107 – str. D3 – LUK. Hokejisté prohráli a fanoušci tleskali 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D4 – NESG. Jak si vedli hokejisté na mistrovství světa podle 

MF DNES 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D4 – BB – NHL ho odmítla, obránce však zničil naděje Česka 

pátek 7. 5., č. 107 – str. D4 – EISENHAMMER, M. Střelci penalty nezvládli. Chyběl 

Ručinský 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. A1 – LUK. O finále nás obral rozhodčí, stěţoval si 

slovenský rekordman 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. C1 – LUK. Kanada dál kraluje světu 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. C1 – KNAP, K., ČERMÁK, P. Novým koučem bude 

Hlinka, chce k sobě Rŧţičku 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. C3 – BB. Boj o medaile: zámořské týmy předčily Evropu 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. C3 – LUK. Slovenští hokejisté přišli o finále a křičeli: 

Křivda! 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. C4 – BB. Heatley střílel, Kovalčuk smutnil 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. C5 – EISENHAMMER, M. Během zápasu jsem trpěl 

v kabině 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. C5 – KNAP, K. Předseda Gut: Svět viděl, co pro nás 

znamená hokej 

úterý 11. 5., č. 109 – str. D3 – BB; MEL. Kanaďané oslavovali nad Prahou 

úterý 11. 5., č. 109 – str. D3 – BB. Našli jsme vítěznou cestu, tvrdí hvězda mistrovství 

 

Sport 2004 – 52. ročník 

středa 24. 3., č. 71 – str. 1 – HOK. Sláva! Hala se stihla 

středa 24. 3., č. 71 – str. 10 – HORÁK, M. Stříbrný chrám je otevřen! 

čtvrtek 25. 3., č. 72 – str. 10 aţ 11 – TOMEK, L.; JAROCH, J. Premiér Špidla? V hale 

nebude vítaným hostem 

pátek 26. 3., č. 73 – str. 13 – JANDA, Z. Politici kritizují Hušáka 

pátek 26. 3., č. 73 – str. 13 – PAK. Arénu pokřtí prezident Klaus 

pondělí 29. 3., č. 75 – str. 16 – NESG. Lener má další jména z NHL 

pondělí 29. 3., č. 75 – str. 23 – JANDA, Z. Klíč předávala Zátopková 

úterý 30. 3., č. 76 – str. 17 – HORÁK, M. Česko hledá supergólmana 

úterý 30. 3., č. 76 – str. 17 – MIR. Straku vezmu! 

úterý 30. 3., č. 76 – str. 17 – MIR. Stihne Kuba MS? 

pátek 2. 4., č. 79 – str. 11 – DIAS, P. Zraněný Jágr na MS dorazí 

pátek 2. 4., č. 79 – str. 11 – NESG. Fanoušci českému výběru hodně věří 

pátek 2. 4., č. 79 – str. 11 – NESG. ČEZ Arena je připravena 

pátek 2. 4., č. 79 – str. 11 – Reprezentaci posílí Čechmánek a Rachŧnek! 

pondělí 5. 4., č. 81 – str. 16 – KUČERA, O. Lener přišel o brankáře Vokouna. Zatím 

pondělí 5. 4., č. 81 – str. 16 – NESG. Erotické kluby během MS podraţí 

pondělí 5. 4., č. 81 – str. 16 – HORÁK, M. Kdyţ vypadneme, okamţitě přiletím! 

pondělí 5. 4., č. 81 – str. 17 – KOŠTUŘÍK, M. Čajánek: Šampionát doma? Nemŧţe být 

větší výzva 

úterý 6. 4., č. 82 – str. 10 – HORÁK, M. Počkám si na Vokouna 

úterý 6. 4., č. 82 – str. 10 – ZEJ. Hvězda je v pohodě, sval uţ ho nebolí 

úterý 6. 4., č. 82 – str. 10 – NESG. Experti: Jágr nesmí chybět 

středa 7. 4., č. 83 – str. 9 – NESG. Kanaďan Heatley se objeví v Praze 

středa 7. 4., č. 83 – str. 9 – PD. Národní tým přivítal prvního krajánka, dorazil Výborný 

středa 7. 4., č. 83 – str. 9 – HORÁK, M. Kaţdý tu má šanci, tvrdí kouč o kempu 

čtvrtek 8. 4., č. 84 – str. 12 – HORÁK, M. Čechmánek se podřídí 
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pátek 9. 4., č. 85 – str. 11 – OK; PAK. Hlaváč se učil, jak se hraje s Jágrem 

pátek 9. 4., č. 85 – str. 11 – NESG. Ostravu čekají policejní manévry 

sobota 10. 4., č. 86 – str. 9 – KUČERA, O. Pojede Jágr do Moskvy? 

sobota 10. 4., č. 86 – str. 9 – HOK. Haly pro šampionát mají problémy 

sobota 10. 4., č. 86 – str. 9 – PAK. Kraft: Lemieux bude zase hrát 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 14 – KUČERA, O. Zvítězit, to je jediný cíl! 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 14 – DIAS, P. Hvězda si oddechla, hokejky pro první trénink se 

našly 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 15 – KREJČÍ, P. O Francii nic nevědí  

úterý 13. 4., č. 87 – str. 15 – PAK. Lener povolal jen jednoho mistra 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 15 – KREJČÍ, P. Straka se z Ameriky vrátil zodpovědnější 

úterý 13. 4., č. 87 – str. 17 – DIAS, P. Čechmánek se cítí na všechny zápasy  

středa 14. 4., č. 88 – str. 1 – HOK. Zrodí se útok snŧ? 

středa 14. 4., č. 88 – str. 9 – KUČERA, O. Exhibici vedl kapitán Dopita 

středa 14. 4., č. 88 – str. 9 – PAK. Šikovní kluci, chválila hvězda 

středa 14. 4., č. 88 – str. 10 – KUČERA, O. Lener udělal první škrty 

středa 14. 4., č. 88 – str. 10 – KREJČÍ, P. Kaberle má sen, ţe doma získá páté zlato 

středa 14. 4., č. 88 – str. 10 – PAK. Útočník Hemský: Ţe jsem vŧbec nepřihrával? To 

snad ne… 

středa 14. 4., č. 88 – str. 15 – KUČERA, O. Prospal sní o svém Naganu 

středa 14. 4., č. 88 – str. 15 – PAK; PD. Zámořský pád jim pomohl do Prahy 

středa 14. 4., č. 88 – str. 16 – DIAS, P. Rébus: koho k Jágrovi? 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 1 – HOK. Lener mu lhal? 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 10 – HORÁK, M. Nebudu za hodného blbečka! 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 10 – JANDA, Z. Pojistky? Tentokrát prý bude vše bez 

problémŧ 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 10 – PAK. S Jágrem budou hrát Straka a Hlaváč 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 11 – HORÁK, M. Luxus za sedmdesát milionŧ 

čtvrtek 15. 4., č. 89 – str. 12 – JANDA, Z. Bříza nechce roli trojky jako dárek na 

rozloučenou 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 7 – KREJČÍ, P. Bude volný Eliáš? 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 7 – PD. Pokud bude zájem, hvězdy do Prahy přiletí 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 7 – KUČERA, O. O Jágra pečují, jako kdyby uţ byl šampion 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 7 – OK. Lenera naštvali dopinkoví komisaři 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 10 – KREJČÍ, P. Jágr zavelí k ruské misi 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 10 – MIR. Dvořák se bude starat o kanadské mejdany 

pátek 16. 4., č. 90 – str. 10 – JANDA, Z. Kdo vypadne? Odnese to Málek? 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 1 – KREJČÍ, P. Smetli Rusy! 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 8 – KREJČÍ, P. Straka řídil ruskou popravu 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 8 – KREJČÍ, P. Klepetáč na tři? Jágr nevěděl 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 9 – REJČÍ, P.; KOŠTUŘÍK, M. Čajánek chce jet, ale jistotu 

nemá 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 9 – HORÁK, M. Češi dorazí vlakem skoro aţ k brankám 

vítkovické areny 

sobota 17. 4., č. 91 – str. 12 – KUČERA, O. V kabině ještě nezabloudili 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 1 – HOK. Vokoun ano! A co Eliáš? 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 13 – HORÁK, M. Vokoun potvrdil: Přiletím! 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 13 – DIAS, P. Eliáš se zatím rozhoduje, zda do Prahy dorazí 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 14 – HORÁK, M. Čechy smetla ruská lavina 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 14 – KOŠTUŘÍK, M. Prŧcha: Na góly jsem zapomněl 
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pondělí 19. 4., č. 92 – str. 15 – HORÁK. M. Rŧţička si vybavil Leningrad 

pondělí 19. 4., č. 92 – str. 16 – HOK. Jaké měl Jágr předchŧdce? 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 1 – HOK. Špatná zpráva: Eliáš nepřijede! 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 15 – DIAS, P. Eliáš nepřijede 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 15 – PD. Zdraví je přednější, říká útočník Ďáblŧ 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 15 – ZEJ. Hráči se skryjí za Prahou 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 15 – JANDA, Z. Vokoun: Jsem připravený na velký tlak 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 16 – JANDA, Z. Tušil jsem, ţe mě nevezmou 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 16 – JANDA, Z. Mezi hráči vládne nervozita 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 17 – HORÁK, M. Nemusíme vysílat, vyhroţuje Černý 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 17 – MIR. Elektronická tuţka: k čemu slouţí? 

úterý 20. 4., č. 93 – str. 17 – HORÁK, M. Záruba teď kvŧli hokeji spí v práci 

středa 21. 4., č. 94 – str. 9 – HORÁK, M. Vezme Lener všechny hvězdy? 

středa 21. 4., č. 94 – str. 9 – PRO. Zraněný obránce Malík odmítl pozvánku 

středa 21. 4., č. 94 – str. 9 – DIAS, P. Šlégr si chce splnit sen: vyhrát šampionát 

středa 21. 4., č. 94 – str. 10 – JANDA, Z. Reprezentaci kosí přetlak 

středa 21. 4., č. 94 – str. 10 – MIR. Těţký balvan nejistoty 

středa 21. 4., č. 94 – str. 10 – JANDA, Z. Beránek: Musím se podřídit trenérŧm 

středa 21. 4., č. 94 – str. 11 – KREJČÍ, P. Hamrlík oţelel Metallicu 

středa 21. 4., č. 94 – str. 12 – KUČERA, O. Přiletí také švédský král? 

středa 21. 4., č. 94 – str. 12 – PAK. Jágr absolvoval testy, je v pořádku 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 1 – HOK. Kdo dostane padáka? 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 9 – HOK. Kdo dnes skončí? 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 9 – DIAS, P. Havlát: Jedu si pro medaili 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 9 – NESG. Jak asi Lener poskládá tým? 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 10 – KUČERA, O. Kanada: poslední test 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 10 – HORÁK, M. Tým utíkal ze Snu za zábavou 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 11 – KREJČÍ, P. Jsem o něco lepší 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 11 – DIAS, P. Po ostudě v Montrealu shodil devět kilo 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 12 – KREJČÍ, P. Největší favorit? Český tým 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 13 – JANDA, Z. Maséři vycítí, kdy ţertovat 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 13 – HORÁK, M. Kříţek: Uzvednu uţ jen jeden pytel 

čtvrtek 22. 4., č. 95 – str. 13 – ZEJ. Maskota odhalí v pátek 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 1 – HOK. Odtajněno! 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 6 – NESG. Ti, kteří se poperou o zlato 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 6 – HORÁK, M. Nástup na naganskou kolej 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 7 – HORÁK, M. Dŧvody zŧstanou v kabině 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 7 – JANDA, Z. Novák věřil, ţe to vyjde 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 10 – JANDA, Z. Hlavní úkol: zlepšit obranu! 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 10 – MIR. Nic zvláštního, ohodnotil se Jágr 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 10 – JANDA, Z. Kapitán Straka: Jména vŧbec nic neznamenají 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 11 – KREJČÍ, P. Černému vzali akreditaci! 

pátek 23. 4., č. 96 – str. 11 – ZEJ. Ve hře opět překupníci 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 1 – HOK. Vzhŧru za zlatem! 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 2 – JANDA, Z. Šílenství začíná. Vyvrcholí zlatem? 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 2 – JANDA, Z. Poslední den: Jágrovi přijelo křídlo 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 3 – LEX; NIT; PES. Anketa českých sportovních osobností 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 5 – KREJČÍ, P. Kontroly zŧstanou 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 6 – NESG. Český tým snŧ 
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sobota 24. 4., č. 97 – str. 7 – NESG. Soupisky dalších favoritŧ hokejového šampionátu 

v Praze a Ostravě 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 8 aţ 9 – HORÁK, M.; TOMEK, L. Špatná komunikace 

s hráči? Svědomí mám čisté 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 9 – NESG. Holík: Ať se řekne pravda 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 10 – JAROCH, J. Heatley začne novou kariéru 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 11 – DIAS, P. na střídačku mě to netáhne 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 12 – HORÁK, M. Radši budu bránit, řekl Šlégr po příletu 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 12 – MIR. Nedali mi šanci, štve Ţidlického 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 12 – NESG. Hrací systém MS 

sobota 24. 4., č. 97 – str. 12 – NESG. Program MS 2004 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 1 – HOK. Zařídil to kapitán 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 2 – OK. Zahájení: od stropu padali rozhodčí 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 3 – JANDA, Z. Vydařený začátek 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 3 – OK. Jsem spokojený, říká Vokoun 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 4 – JANDA, Z. Poplach: bude tým bez gólmana? 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 4 – KUČERA, O. Nevyspalý Ručinský šel z letadla na led 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 5 – TOMEK, L. Odepisovali mě předčasně 

pondělí 26. 4., č. 98 – str. 6 – HORÁK, M. Dát rychlé góly 
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pondělí 26. 4., č. 98 – str. 7 – KOŠTUŘÍK, M. Češi? Podle jmen jsou nejlepší! 
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úterý 27. 4., č. 99 – str. 3 – HORÁK, M. Sviţná demontáţ 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 4 – JANDA, Z. Prŧcha: Nebyl jsem rozklepaný 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 4 – PAK. Jágr: Zakopli mi o hokejku 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 4 – HOK. Zlato za deset milionŧ 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 4 – JANDA, Z. Havlát se povaloval na samotce 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 5 – HORÁK, M. Občas po mně hodí flaškou 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 6 – KOŠTUŘÍK, M. Los šampionátu? Je to jako špatný vtip 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 6 – ŠÍMA, R. Černík přísná opatření v ČEZ Areně neomezí 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 7 – JANDA, Z. Věčné téma fanouškŧ: Problémy s lístky… 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 8 – DIAS, P. Všechno pro hráče 

úterý 27. 4., č. 99 – str. 8 – NESG. Nejbohatší kádr mají Kanaďané, k elitě patří vedle 

Jágra i Prospal 

středa 28. 4., č. 100 – str. 1 – HOK. Hejduk? Tajné eso! 

středa 28. 4., č. 100 – str. 2 – KREJČÍ, P. Jágr: přísně střeţené soukromí 

středa 28. 4., č. 100 – str. 3 – HORÁK, M. Po svíčkové kafe a Donutil 

středa 28. 4., č. 100 – str. 3 – KREJČÍ, P. Jágr a spol. v divadle 

středa 28. 4., č. 100 – str. 4 – KUČERA, O.; KREJČÍ, P. Havlát nebude hrát ani dnes 

středa 28. 4., č. 100 – str. 4 – HORÁK, M.;  JANDA, Z. Šampionát propagují i ti, kteří 

zde nehrají 

středa 28. 4., č. 100 – str. 5 – ŠÍMA, R.; PROCHÁZKA, D. Slováci jdou na Finy 

středa 28. 4., č. 100 – str. 6 – JANDA, Z. Pusa v přímém přenosu! 

středa 28. 4., č. 100 – str. 7 – KUČERA, O. Lener přemýšlí o Hejdukovi 
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čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 4 – PAK. Lener: Bylo to těţké 

čtvrtek 29. 4., č. 101 – str. 4 – OK. Havlát odjel domŧ 
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pátek 30. 4., č. 102 – str. 2 – DIAS, P. Havlát musel na kapačky, k týmu se ale vrátí 
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pátek 30. 4., č. 102 – str. 6 – RIŠ. Majstri budeme my alebo vy! 

pátek 30. 4., č. 102 – str. 6 – KOŠTUŘÍK, M. Halušky? Demitra si raději dá suši 
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pondělí 3. 5., č. 103 – str. 7 – NESG. Rusko blízko krachu! 

pondělí 3. 5., č. 103 – str. 8 – NESG. Co vědí o Kanadě? 
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úterý 4. 5., č. 104 – str. 3 – HORÁK, M. Gretzky by jen zíral 
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šampionátu 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 4 – JANDA, Z. Lener to tušil, pŧjdou po Jágrovi 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 4 – PAK. Špačkovo zranění? Snad nic váţného 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 4 – HORÁK, M. S Kanaďany na pivo nechodím, říká Dvořák 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 5 – JANDA, Z. Na WC kamery nešmírují 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 6 – KOŠTUŘÍK, M. Hezké prázdniny, Rusko 

úterý 4. 5., č. 104 – str. 6 – KOŠTUŘÍK, M. Trenér Tichonov: tyran, který uţ má 

vyděláno 

středa 5. 5., č. 105 – str. 1 – HOK. Pošlete je domŧ! 

středa 5. 5., č. 105 – str. 3 – DIAS, P. Rusy kvalifikace nečeká 

středa 5. 5., č. 105 – str. 3 – MIR. Lang asi nepřiletí 

středa 5. 5., č. 105 – str. 3 – NESG. Zápas s USA i na „Staromáku“ 

středa 5. 5., č. 105 – str. 4 – DIAS, P. Bukač věří v postup 

středa 5. 5., č. 105 – str. 5 – HORÁK, M. Straka: Fanoušci z nás vyţdímají všechno 

středa 5. 5., č. 105 – str. 6 – JANDA, Z. David, ten je v módě pořád 

středa 5. 5., č. 105 – str. 6 – MIR. Nastoupí Špaček uţ v sobotu? 

středa 5. 5., č. 105 – str. 6 – JANDA, Z. Panáka rumu uţ si dává Výborný sám 

středa 5. 5., č. 105 – str. 7 – KUČERA, O. Jágr uţ se teď prát nebude 

středa 5. 5., č. 105 – str. 7 – NESG. Co vědí o USA? 

středa 5. 5., č. 105 – str. 8 – KOŠTUŘÍK, M. Slováci šokují dvojí defenzivou 
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čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 1 – NESG. Konec! 
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čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 6 – JANDA, Z. Jágr zvolil raději masáţ 

čtvrtek 6. 5., č. 106 – str. 8 – KUČERA, O. Boj s překupníky: kamery a policie 
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pátek 7. 5., č. 107 – str. 3 – BRA. Kdo vlastně zničil český Dream Team? 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 3 – BRA. Zlatý hattrick zŧstal jen snem 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 4 – HORÁK, M. Hokej je někdy krutý 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 5 – TOMEK, L. Lenerova tuze matná stopa 
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pátek 7. 5., č. 107 – str. 5 – NESG. Deset dŧvodŧ, proč český tým neuspěl 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 6 – HORÁK, M.; DIAS, P. Vrátí se Hlinka? 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 7 – NESG. Vysvědčení českých hráčŧ 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 8 – JANDA, Z. Jágr: Prohráli jsme to sami 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 8 – JANDA, Z. Hráči zapíjeli smutek aţ do rána 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 9 – HORÁK, M. Šlo prostě o totální kolaps 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 9 – KREJČÍ, P. Lenerovi hŧř nebylo 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 9 – NESG. Klaus hráčŧm poděkoval 

pátek 7. 5., č. 107 – str. 9 – NESG. Zápas s USA byl rekordní 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 1 – NESG. Potvrzeno: Hlinka se vrací! 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 1 – NESG. Kanada obhájila zlato! 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 3 – HORÁK, M. Bronz má Amerika 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 4 – JANDA, Z. Kanada obhájila titul! 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 4 – NESG. Rozhodčí nás okradl, bouřili se Slováci 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 5 – JANDA, Z.; HORÁK, M. Potvrzeno: vrací se Hlinka! 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 5 – MIR; ZEJ. Velký šéf o svém návratu promluví aţ dnes 

pondělí 10. 5., č. 108 – str. 6 – KREJČÍ, P. Na kritiku jsem připravený 

úterý 11. 5., č. 109 – str. 15 – JANDA, Z. Tým, který se nevzdává 

úterý 11. 5., č. 109 – str. 16 – JANDA, Z. Kouč Hlinka je zpátky, vrátí se vítězný duch? 

úterý 11. 5., č. 109 – str. 16 – NESG. V Česku padl rekord 

středa 12. 5., č. 110 – str. 10 – TOMEK, L.; KREJČÍ, P. Televize šampionát zvládla 

středa 12. 5., č. 110 – str. 10 – ČTK; PAK. Hokej diváky táhl 

středa 12. 5., č. 110 – str. 10 – JANDA, Z. Záruba: Mám dobrý pocit 

středa 12. 5., č. 110 – str. 11 – KOŠTUŘÍK, M. Lener neměl hlavní slovo 

čtvrtek 13. 5., č. 111 – str. 11 – HORÁK, M.; JANDA, Z. Rŧţička odmítl, Hlinka hledá 

dál 

pátek 14. 5., č. 112 – str. 11 – KOŠ. Rachŧnek: Šampionát byl rodinný podnik 

sobota 15. 5., č. 113 – str. 13 – JANDA, Z. Říkal jsem Lenerovi, co se mi nelíbilo 

pondělí 17. 5., č. 114 – str. 16 – HORÁK, M. Na hokej nemám náladu, říká Straka 
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středa 7. 4., č. 14 – str. 42 aţ 43 – BENEŠ, J. Rozšíří Lener řady zlatých trenérŧ? 

středa 14. 4., č. 15 – str. 40 aţ 41 – FLIEGL, T. Nejen úspěchy sbíral český hokej 
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středa 21. 4., č. 16 – str. 4 aţ 6 – BENEŠ, J. Z kabiny nesmí nic ven 

středa 21. 4., č. 16 – str. 24 aţ 29 – NESG. soupiska českého týmu 

středa 21. 4., č. 16 – str. 29 – NESG. Time out Mariana Jelínka 

středa 21. 4., č. 16 – str. 30 – BENEŠ, J. Drama aţ do konce 

středa 21. 4., č. 16 – str. 31 – FLIEGL, T. Šampionát v supermoderní aréně 

středa 21. 4., č. 16 – str. 34 – BENEŠ, J. Kanada touţí znovu po zlatu 

středa 21. 4., č. 16 – str. 34 – BENEŠ, J. Talentovaný výběr 
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středa 21. 4., č. 16 – str. 39 – FLIEGL, T. Kolektivní pojetí bude velkou předností 

středa 21. 4., č. 16 – str. 39 – NESG. Divákŧm chceme poskytnout dobrou zábavu 

středa 21. 4., č. 16 – str. 40 – FLIEGL, T. Zlaté české zastávky 

středa 28. 4., č. 17 – str. 1 – NESG. foto ze zápasu 

středa 28. 4., č. 17 – str. 34 – FLIEGL, T. Start vyšel skvěle 

středa 28. 4., č. 17 – str. 35 – NESG. Time out Mariana Jelínka 

středa 28. 4., č. 17 – str. 36 – BENEŠ, J. Prŧchŧv bonbonek na konec 

středa 28. 4., č. 17 – str. 36 aţ 37 – FLY. Individuální přístup 

středa 28. 4., č. 17 – str. 37 – BENEŠ, J. S tlakem se vyrovnáme 

středa 28. 4., č. 17 – str. 38 aţ 41 – BENEŠ, J.; FLIEGL, T. shrnutí dosavadního 

prŧběhu MS 

středa 28. 4., č. 17 – str. 42 – BENEŠ, J. Sympatické zahájení 

středa 28. 4., č. 17 – str. 43 – FLIEGL, T. Led je všude stejný 

středa 5. 5., č. 18 – str. 1 – NESG. foto ze zápasu 

středa 5. 5., č. 18 – str. 4 aţ 6 – FLIEGL, T. Po kaţdém by mělo něco zŧstat 

středa 5. 5., č. 18 – str. 24 aţ 25 – NESG. plakát Martina Straky 
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středa 5. 5., č. 18 – str. 35 – KRÁLÍK, J. Názor experta 
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středa 5. 5., č. 18 – str. 37 – NESG. Nadaný Rakušan 

středa 5. 5., č. 18 – str. 37 – NESG. Time out Mariana Jelínka 

středa 5. 5., č. 18 – str. 38 aţ 40 – BENEŠ, J. výsledky zápasŧ 

středa 5. 5., č. 18 – str. 42 – ŠTALMACH, D. Slováci si v Ostravě lebedí 

středa 12. 5., č. 19 – str. 1 – NESG. foto kanadských mistrŧ světa 

středa 12. 5., č. 19 – str. 24 aţ 25 – NESG. plakát Kanaďana Danyho Heatleyho 

středa 12. 5., č. 19 – str. 33 – FLIEGL, T. Sen zmařili Američané 

středa 12. 5., č. 19 – str. 33 – NESG. Time out Mariana Jelínka 

středa 12. 5., č. 19 – str. 34 – FLIEGL, T. Kanadští bojovníci obhájili titul 

středa 12. 5., č. 19 – str. 35 – NESG. Slavomír Lener: Takhle mi u hokeje ještě nebylo 

středa 12. 5., č. 19 – str. 35 – HRDINA, J. Názor experta 

středa 12. 5., č. 19 – str. 36 – BENEŠ, J.; FLIEGL, T. Mistrovské ţně 

středa 12. 5., č. 19 – str. 37 – BENEŠ, J.; FLIEGL, T. Past na peníze 

středa 12. 5., č. 19 – str. 38 – BENEŠ, J. Hořký čaj 

středa 12. 5., č. 19 – str. 39 – FLIEGL, T. Slováci spílali sudímu 

středa 12. 5., č. 19 – str. 40 – BENEŠ, J. Jednička Vokoun 
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středa 12. 5., č. 19 – str. 41 – FLIEGL, T. Kapitánství je opravdová pocta 

středa 19. 5., č. 20 – str. 4 aţ 6 – FLIEGL, T. Šance moţná přijde později 

středa 19. 5., č. 20 – str. 33 – FLIEGL, T. Česku šampionát prospěl 

středa 19. 5., č. 20 – str. 34 aţ 35 – BENEŠ, J. Král Heatley 

středa 19. 5., č. 20 – str. 36 aţ 37 – BENEŠ, J. Konečně spolu 
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Seznam zkratek 

AAU = American Athletic Union 

c.k. = císařské a královské 

čs. = československý 

čsl. = československý 

ČKD = Českomoravská – Kolben – Daněk 

ČSFR = Česká a Slovenská Federativní Republika 

ČSR = Československá republika 

ČSSR = Československá socialistická republika 

ČSTV = Československý svaz tělesné výchovy 

Doc. = docent 

Dr. = doktor 

EV = Eislauf Verein 

FS ČSFR = Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky 

HC = Hockey Club / hokejový klub 

IIHF = International Ice Hockey Federation / Mezinárodní hokejová federace 

inţ. = inţenýr 

Kč = korun českých 

KSČ = Komunistická strana Československa 

LIGH = Ligue International de Hockey sur Glace 

LTC = Lawn Tennis Club 

MF = Mladá fronta 

MS = mistrovství světa 

NDR = Německá demokratická republika 

NHL = National Hockey League 

NSR = Německá spolková republika 

PZO = Podnik zahraničního obchodu 

Sb. = sbírky 

SK = sportovní klub 

SSM = Svaz socialistické mládeţe 

SSSR = Svaz sovětských socialistických republik 

TGM = Tomáš Garrigue Masaryk 

ÚDA = Ústřední dŧm armády 
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UP = United Press 

USA = United States of America / Spojené státy americké 

ÚV = ústřední výbor 

ÚV ČSTV = Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy 

ÚV KSČ = Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ZS = zimní stadion
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Přílohy 

Příloha č. 1: Historické pořadí medailistů MS v ledním hokeji (tabulka) 

Pořadí Země Zlato Stříbro Bronz Celkem 

1. Sovětský svaz / SNS / Rusko 27 9 7 43 

2. Kanada 24 13 9 46 

3. Československo / Česko 12 13 21 46 

4. Švédsko 9 19 17 45 

5. USA 2 9 6 17 

6. Finsko 2 7 3 12 

7. Velká Británie 1 2 2 5 

8. Slovensko 1 2 1 4 

9. Švýcarsko 0 2 8 10 

10. Německo 0 2 2 4 

11. Rakousko 0 0 2 2 

 

Příloha č. 2: Výčet pořadatelských zemí MS v ledním hokeji (tabulka) 

Počet Země Roky 

11 Švédsko 
1949, 1954, 1963, 1969, 1970, 1981, 1989, 1995, 2002, 2012, 
2013 

10 Švýcarsko 1928, 1935, 1939, 1948, 1953, 1961, 1971, 1990, 1998, 2009 

9 Československo/ČR 1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004 

8 Finsko 1965, 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2013 

8 Německo 1930, 1936, 1955, 1975, 1983, 1993, 2001, 2010 

7 Rakousko 1930, 1964, 1967, 1977, 1987, 1996, 2005 

6 SSSR/Rusko 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 

4 Francie 1924, 1930, 1951, 1968 

3 USA 1932, 1960, 1962 

3 Norsko 1952, 1958, 1999 

3 Itálie 1934, 1956, 1994 

2 Velká Británie 1937, 1950 

2 Polsko 1391, 1976 

1 Slovensko 2011 

1 Kanada 2008 

1 Lotyšsko 2006 

1 Jugoslávie 1966 

1 Bělorusko 2014 

1 Belgie 1920 

 

Zdroj obou tabulek: International Ice Hockey Federation: IIHF World Championships: 

All Medallists. International Ice Hockey Federation: IIHF World Championships: All 

Medallists [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://www.iihf.com/iihf-

home/history/all-medallists/men.html 

http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html
http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html
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Příloha č. 3: Oficiální logo mistrovství světa 1933 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 4: Sestava Československa na MS 1933 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Jan Peka LTC Praha 

Brankář Jan Vorel Ostravská Slavia 

Obránce Jaroslav Pušbauer LTC Praha 

Obránce Zbislav Petrs LTC Praha 

Obránce Wolfgang Dorasil Troppauer EV 

Útočník Jiří Tožička LTC Praha 

Útočník Josef Maleček LTC Praha 

Útočník Karel Hromádka LTC Praha 

Útočník Alois Cetkovský Prostějov 

Útočník Tomáš Švihovec LTC Praha 

Útočník Oldřich Kučera LTC Praha 

Útočník Johann Mattern Troppauer EV 

Útočník Jan Michálek Prostějov 

Trenér Jiří Reisenzahn   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 35 
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Příloha č. 5: Oficiální logo mistrovství světa 1938 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 6: Sestava Československa na MS 1938 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Bohumil Modrý LTC Praha 

Brankář Antonín Houba LTC Praha 

Obránce Jaroslav Pušbauer LTC Praha 

Obránce František Pácalt HOVS Praha 

Obránce Jan Michálek Sparta Praha 

Útočník Ladislav Troják LTC Praha 

Útočník Josef Maleček LTC Praha 

Útočník Oldřich Kučera LTC Praha 

Útočník František Pergl LTC Praha 

Útočník Alois Cetkovský LTC Praha 

Útočník Jaroslav Císař LTC Praha 

Útočník Oldřich Hurych Sparta Praha 

Útočník Zdeněk Jirotka Sparta Praha 

Útočník Drahoš Jirotka Sparta Praha 

Trenér Mike Buckna   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 57 
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Příloha č. 7: Oficiální logo mistrovství světa 1947 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 8: Sestava Československa na MS 1947 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Bohumil Modrý LTC Praha 

Brankář Zdeněk Jarkovský I. ČLTK Praha 

Obránce Josef Trousílek LTC Praha 

Obránce Vilibald Šťovík LTC Praha 

Obránce František Pácalt I. ČLTK Praha 

Obránce Miroslav Sláma I. ČLTK Praha 

Obránce Miloslav Pokorný LTC Praha 

Útočník Ladislav Troják LTC Praha 

Útočník Vladimír Zábrodský LTC Praha 

Útočník Stanislav Konopásek LTC Praha 

Útočník Josef Kus LTC Praha 

Útočník Jaroslav Drobný I. ČLTK Praha 

Útočník Karel Stibor LTC Praha 

Útočník Václav Roziňák Stadion Podolí 

Útočník Vladimír Bouzek Horácká Slavia Třebíč 

Trenér Mike Buckna   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 83 
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Příloha č. 9: Oficiální logo mistrovství světa 1959 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 10: Sestava Československa na MS 1959 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Vladimír Nadrchal RH Brno 

Brankář Jiří Kulíček SONP Kladno 

Obránce Karel Gut Spartak Praha Sokolovo 

Obránce František Tikal Spartak Praha Sokolovo 

Obránce Rudolf Potsch RH Brno 

Obránce Jan Kasper RH Brno 

Obránce Stanislav Bacílek SONP Kladno 

Útočník Ján Starší Slovan Bratislava 

Útočník Karol Fako Slovan Bratislava 

Útočník Miroslav Vlach Vítkovice 

Útočník Jaroslav Volf SONP Kladno 

Útočník Jozef Golonka Dukla Jihlava 

Útočník Jaroslav Jiřík SONP Kladno 

Útočník Bohumil Prošek SONP Kladno 

Útočník František Vaněk RH Brno 

Útočník Josef Černý RH Brno 

Útočník Miroslav Rys SONP Kladno 

Trenér Vlastimil Sýkora   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 103 
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Příloha č. 11: Oficiální logo mistrovství světa 1972 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 12: Sestava Československa na MS 1972 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Jiří Holeček VSŽ Košice 

Brankář Vladimír Dzurilla Slovan Bratislava 

Obránce Oldřich Machač ZKL Brno 

Obránce František Pospíšil SONP Kladno 

Obránce Josef Horešovský Spartak ČKD Sokolovo 

Obránce Jiří Bubla CHZ Litvínov 

Obránce Milan Kužela Slovan Bratislava 

Obránce Rudolf Tajcnár Slovan Bratislava 

Obránce Vladimír Bednář Škoda Plzeň 

Útočník Jan Klapáč Dukla Jihlava 

Útočník Jaroslav Holík Dukla Jihlava 

Útočník Jiří Holík Dukla Jihlava 

Útočník Jiří Kochta Spartak Praha Sokolovo 

Útočník Václav Nedomanský Slovan Bratislava 

Útočník Július Haas Slovan Bratislava 

Útočník Vladimír Martinec Tesla Pardubice 

Útočník Ivan Hlinka CHZ Litvínov 

Útočník Bohuslav Šťastný Tesla Pardubice 

Útočník Josef Paleček Tesla Pardubice 

Útočník Richard Farda ZKL Brno 

Trenér Jaroslav Pitner   

Trenér Vladimír Kostka   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 130 
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Příloha č. 13: Oficiální logo mistrovství světa 1978 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 14: Sestava Československa na MS 1978 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Jiří Holeček Spartak ČKD Sokolovo 

Brankář Jiří Crha Tesla Pardubice 

Obránce Jiří Bubla CHZ Litvínov 

Obránce Milan Kajkl Škoda Plzeň 

Obránce Oldřich Machač Zetor Brno 

Obránce Miroslav Dvořák Motor České Budějovice 

Obránce Milan Chalupa Dukla Jihlava 

Obránce František Kaberle SONP Kladno 

Obránce Jan Zajíček Spartak ČKD Sokolovo 

Útočník Vladimír Martinec Tesla Pardubice 

Útočník Jiří Novák Tesla Pardubice 

Útočník Jaroslav Pouzar Motor České Budějovice 

Útočník Pavel Richter Spartak ČKD Sokolovo 

Útočník Ivan Hlinka CHZ Litvínov 

Útočník Bohuslav Ebermann Škoda Plzeň 

Útočník Marián Šťastný Slovan Bratislava 

Útočník Peter Šťastný Slovan Bratislava 

Útočník František Černík Dukla Jihlava 

Útočník Milan Nový SONP Kladno 

Útočník Josef Augusta Dukla Jihlava 

Trenér Karel Gut   

Trenér Ján Starší   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 152 
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Příloha č. 15: Oficiální logo mistrovství světa 1985 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 16: Sestava Československa na MS 1985 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Jiří Králík Gottwaldov 

Brankář Jaromír Šindel Dukla Jihlava 

Obránce Jaroslav Benák Dukla Jihlava 

Obránce Eduard Uvíra CHZ Litvínov 

Obránce Arnold Kadlec CHZ Litvínov 

Obránce Miloslav Hořava Dukla Jihlava 

Obránce Antonín Stavjaňa Gottwaldov 

Obránce František Musil Dukla Jihlava 

Obránce Radoslav Svoboda Dukla Jihlava 

Útočník Vincent Lukáč VSŽ Košice 

Útočník Dárius Rusnák Slovan Bratislava 

Útočník Igor Liba VSŽ Košice 

Útočník Jiří Hrdina Sparta Praha 

Útočník Vladimír Růžička CHZ Litvínov 

Útočník Pavel Richter Sparta Praha 

Útočník Jiří Lála Motor České Budějovice 

Útočník Dušan Pašek Slovan Bratislava 

Útočník Jiří Šejba Dukla Jihlava 

Útočník Oldřich Válek Dukla Jihlava 

Útočník Vladimír Kameš Dukla Jihlava 

Útočník Michal Pivoňka Dukla Jihlava 

Útočník Petr Rosol CHZ Litvínov 

Trenér Luděk Bukač   

Trenér Stanislav Neveselý   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 177 
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Příloha č. 17: Oficiální logo mistrovství světa 1992 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 18: Sestava Československa na MS 1992 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Per Bříza Lukko Rauma (FIN) 

Brankář Oldřich Svoboda TPS Turku (FIN) 

Brankář Milan Hnilička Poldi Kladno 

Obránce Drahomír Kadlec IFK Helsinky (FIN) 

Obránce Leo Gudas Jyväskylä (FIN) 

Obránce Róbert Švehla Dukla Trenčín 

Obránce František Musil Calgary (NHL) 

Obránce Berřich Ščerban Tappara Tampere (FIN) 

Obránce Richard Šmehlík Vítkovice 

Obránce František Procházka Freiburg (SRN) 

Obránce Jiří Jonák Škoda Plzeň 

Útočník Petr Rosol FHC Fassa (ITA) 

Útočník Robert Lang Litvínov 

Útočník Kamil Kašťák Litvínov 

Útočník Tomáš Jelínek Sparta Praha 

Útočník Otakar Janecký Jokerit Helsinky (FIN) 

Útočník Ladislav Lubina Kaufbeuren (SRN) 

Útočník Patrik Augusta Dukla Jihlava 

Útočník Petr Hrbek Sparta Praha 

Útočník Richard Žemlička TPS Turku (FIN) 

Útočník Igor Liba Cavalese (ITA) 

Útočník Peter Veselovský Košice 

Útočník Robert Reichel Calgary (NHL) 

Trenér Ivan Hlinka   

Trenér Jaroslav Walter   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 199 
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Příloha č. 19: Oficiální logo mistrovství světa 2004 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 20: Sestava České republiky na MS 2004 (tabulka) 

Pozice Jméno Klub 

Brankář Tomáš Vokoun Nashville (NHL) 

Brankář Roman Čechmánek Los Angeles (NHL) 

Brankář Dušan Salfický CSKA Moskva (RUS) 

Obránce Roman Hamrlík NY Islanders (NHL) 

Obránce Jaroslav Špaček Columbus (NHL) 

Obránce Jan Novák Slavia Praha 

Obránce František Kaberle Atlanta (NHL) 

Obránce Jan Hejda CSKA Moskva (RUS) 

Obránce Martin Škoula Anaheim (NHL) 

Obránce Jiří Šlégr Boston (NHL) 

Útočník Michal Sup Slavia Praha 

Útočník David Výborný Columbus (NHL) 

Útočník Milan Kraft Pittsburgh (NHL) 

Útočník Jaroslav Hlinka Kloten (SUI) 

Útočník Josef Beránek Slavia Praha 

Útočník Radek Dvořák Edmonton (NHL) 

Útočník Martin Ručinský Vancouver (NHL) 

Útočník Jan Hlaváč NY Rangers (NHL) 

Útočník Martin Straka Los Angeles (NHL) 

Útočník Jiří Dopita Moeller Pardubice 

Útočník Václav Prospal Anaheim (NHL) 

Útočník Jaromír Jágr NY Rangers (NHL) 

Útočník Martin Havlát Ottawa (NHL) 

Útočník Petr Průcha Moeller Pardubice 

Trenér Slavomír Lener   

Trenér Vladimír Růžička   

 

Zdroj tabulky: JENŠÍK, Miloslav. Devatero hokejových zastavení: O zlato na domácím 

ledě. Vydání první. Praha: Olympia, 2015. ISBN 978-80-7376-388-6. s. 225 
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Příloha č. 21: Výčet medailistů historie MS v ledním hokeji (tabulka) 

Rok Zlato Stříbro Bronz Pořadatel

1920 Kanada USA Československo Antverpy (Belgie)

1924 Kanada USA Velká Británie Chamonix (Francie)

1928 Kanada Švédsko Švýcarsko St. Moritz (Švýcarsko)

1930 Kanada Německo Švýcarsko  Berlín (Něm.), Vídeň (Rak.)

1931 Kanada USA Rakousko Krynica (Polsko)

1932 Kanada USA Německo Lake Placid (USA)

1933 USA Kanada Československo PRAHA

1934 Kanada USA Německo Milán (Itálie)

1935 Kanada Švýcarsko Velká Británie Davos (Švýcarsko)

1936 Velká Británie Kanada USA Ga-Pa (Německo)

1937 Kanada Velká Británie Švýcarsko Londýn (V. Británie)

1938 Kanada Velká Británie Československo PRAHA

1939 Kanada USA Švýcarsko Basilej, Curych (Švýcarsko)

1947 Československo Švédsko Rakousko PRAHA

1948 Kanada Československo Švýcarsko St. Moritz (Švýcarsko)

1949 Československo Kanada USA Stockholm (Švédsko)

1950 Kanada USA Švýcarsko Londýn (V.Británie)

1951 Kanada Švédsko Švýcarsko Paříž (Francie)

1952 Kanada USA Švédsko Oslo (Norsko)

1953 Švédsko Německo Švýcarsko Basilej, Curych (Švýcarsko)

1954 SSSR Kanada Švédsko Stockholm (Švédsko)

1955 Kanada SSSR Československo Kolín, Dortmund (Německo)

1956 SSSR USA Kanada Cortina (Itálie)

1957 Švédsko SSSR Československo Moskva (SSSR)

1958 Kanada SSSR Švédsko Oslo (Norsko)

1959 Kanada SSSR Československo PRAHA, Bratislava

1960 USA Kanada SSSR Squaw Valley (USA)

1961 Kanada Československo SSSR Ženeva, Lausanne (Švýcarsko)

1962 Švédsko Kanada USA Colorado Springs, Denver (USA)

1963 SSSR Švédsko Československo Stockholm (Švédsko)

1964 SSSR Švédsko Československo Innsbruck (Rakousko)

1965 SSSR Československo Švédsko Tampere (Finsko)

1966 SSSR Československo Kanada Ljublaň (Jugoslávie)

1967 SSSR Švédsko Kanada Vídeň (Rakousko)

1968 SSSR Československo Kanada Grenoble (Francie)

1969 SSSR Švédsko Československo Stockholm (Švédsko)

1970 SSSR Švédsko Československo Stockholm (Švédsko)

1971 SSSR Československo Švédsko Bern, Ženeva (Švýcarsko)

1972 Československo SSSR Švédsko PRAHA

1973 SSSR Švédsko Československo Moskva (SSSR)

1974 SSSR Československo Švédsko Helsinky (Finsko)

v letech 1940 - 1946 se MS neuskutečnilo kvůli II. světové válce
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1975 SSSR Československo Švédsko Mnichov, Düsseldorf (Německo)

1976 Československo SSSR Švédsko Katowice (Polsko)

1977 Československo Švédsko SSSR Vídeň (Rakousko)

1978 SSSR Československo Kanada PRAHA

1979 SSSR Československo Švédsko Moskva (SSSR)

1981 SSSR Švédsko Československo Götteborg, Stockholm (Švédsko)

1982 SSSR Československo Kanada Helsinky, Tampere (Finsko)

1983 SSSR Československo Kanada Mnichov, Düsseldorf (Německo)

1985 Československo Kanada SSSR PRAHA

1986 SSSR Švédsko Kanada Moskva (SSSR)

1987 Švédsko SSSR Československo Vídeň (Rakousko)

1989 SSSR Kanada Československo Stockholm, Södertalje (Švédsko)

1990 SSSR Švédsko Československo Bern, Fribourg (Švýcarsko)

1991 Švédsko Kanada SSSR Helsinky, Turku, Tampere (Finsko)

1992 Švédsko Finsko Československo PRAHA, Bratislava

1993 Rusko Švédsko Česká republika Dortmund, Mnichov (Německo)

1994 Kanada Finsko Švédsko Bolzano, Milán (Itálie)

1995 Finsko Švédsko Kanada Stockholm, Gävle (Švédsko)

1996 Česká republika Kanada USA Vídeň (Rakousko)

1997 Kanada Švédsko Česká republika Helsinky, Turku, Tampere (Finsko)

1998 Švédsko Finsko Česká republika Basilej, Curych (Švýcarsko)

1999 Česká republika Finsko Švédsko Oslo, Lillehammer, Hamar (Norsko)

2000 Česká republika Slovensko Finsko Petrohrad (Rusko)

2001 Česká republika Finsko Švédsko Kolín, Hannover (Německo)

2002 Slovensko Rusko Švédsko Götteborg, Jönköping (Švédsko)

2003 Kanada Švédsko Slovensko Helsinky, Turku, Tampere (Finsko)

2004 Kanada Švédsko USA PRAHA, Ostrava

2005 Česká republika Kanada Rusko Vídeň, Innsbruck (Rakousko)

2006 Švédsko Česká republika Finsko Riga (Lotyšsko)

2007 Kanada Finsko Rusko Moskva (Rusko)

2008 Rusko Kanada Finsko Quebec, Halifax (Kanada)

2009 Rusko Kanada Švédsko Bern, Curych (Švýcarsko)

2010 Česká republika Rusko Švédsko Cologne, Mannheim (Německo)

2011 Finsko Švédsko Česká republika Bratislava, Košice (Slovensko)

2012 Rusko Slovensko Česká republika Helsinky (Fin.), Stockholm (Švéd.)

2013 Švédsko Švýcarsko USA Stockholm (Švéd.), Helsinky (Fin.)

2014 Rusko Finsko Švédsko Minsk (Bělorusko)  

 

Zdroj tabulky: International Ice Hockey Federation: IIHF World Championships: All 

Medallists. International Ice Hockey Federation: IIHF World Championships: All 

Medallists [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://www.iihf.com/iihf-

home/history/all-medallists/men.html 

http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html
http://www.iihf.com/iihf-home/history/all-medallists/men.html
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