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Získejte ty nejnovější informace! 

Tipsport a hokej.cz  

přináší novou aplikaci  

Společnost Tipsport si ve spolupráci s hokej.cz připravila pro 

hokejové fanoušky zajímavou novinku, kterou je nově vzniklá 

aplikace pro iPhone a telefony s operačním systémem Android. 

Unikátní asistent bude příznivce informovat o všech důležitých 

informacích z tuzemské nejvyšší soutěže. Neváhejte proto a stáh-

něte si jedinečnou aplikaci Tipsport extraliga do svého telefonu!  

Díky nové aplikaci Tipsport extraliga mohou mít hokejoví fanoušci 

ty nejaktuálnější informace z tuzemské nejvyšší soutěže přímo ve 

svém mobilním telefonu. Unikátní asistent, který přináší Tipsport 

ve spolupráci s hokej.cz, bude informovat o aktuálních zápasech, 

najdete zde i tabulku, rozlosování a mnoho dalších zajímavých 

informací. 

 

Uníkátní pomůckou pro fanoušky je Asistent Tipsport extraligy, 

který bude informovat o právě probíhajících zápasech a jejich 

průběžném stavu. Aplikace navíc dokáže zobrazit nebližší zápas 

vysílaný v televizi, či příkmo na stadionu v dostupné vzdálenosti. 

 

Nově vzniklá aplikace rovněž obsahuje detailní informace o 

všech klubech, které v extralize působí. Nechybí poloha stadionů 

na mapě, plán y sedadel, ceny vstupného či kompletní soupisky 

všech mužstvem. K dispozici je rovněž avízo všech zápasů, které 

se během sezony odehrají před televizními kamerami. 

 

Aplikace Tipsport extraliga tak přináší hokejovým fanouškům 

ucelený servis, ke kterému mohou mít kdykoli přístup. Díky tomu-

to unikátnímu asistentovi neunikne příznivcům žádná důležitá 

informace a novinka.  

Zámořské otazníky 

pokračují. Poslední 

jednání o ukončení 

výluky NHL skončilo 

nezdarem  

Čtvrteční jednání o ukončení výluky hokejové NHL dopadla neúspěš-

ně a byla ukončena, protože NHLPA nepřistoupila na návrh šestile-

tého kontraktu s rozdělením výnosů rovným poměrem. Místo toho 

přišla s vlastní podobou smlouvy, komisionář ligy Gary Bettman však 

všechny tři varianty odmítl. "Skončili jsme zhruba po hodině, protože 

jsme neměli co probírat. Ani jeden z jejich návrhů se k rozdělení 

poměrem 50:50 ani zdaleka nepřiblížil," citoval Bettmana server 

tsn.ca. "Mám pocit, že nemluvíme stejnou řečí. Proto se obávám, že 

se nikam neposuneme. Naopak si myslím, že návrhy hráčů jsou 

krokem zpátky," dodal. 

Znesvářené strany jednaly o nové smlouvě od úterý. Po měsíční 

přestávce přišlo vedení NHL s návrhem na rovnoměrné rozdělení 

výnosů, které v minulé sezoně činily 3,3 miliardy dolarů a jsou hlav-

ním bodem sporu. Kdyby došlo k dohodě, měl nový ročník ligy začít 

2. listopadu. 

Šance na dohodu a ukončení výluky původně vypadala velmi naděj-

ně, protože NHLPA po obdržení návrhu nové smlouvy doporučila 

hokejistům kanadsko-americké soutěže, kteří momentálně působí v 

Evropě, aby do 23. října nehráli zápasy. "Jsem dost zklamaný, proto-

že nevím, jak to teď bude vypadat dál. Kéž bych měl lepší zprávy," 

uvedl Bettman. 

"Dneska nebyl dobrý den. Měl být, ale nebyl," přidal šéf NHLPA Do-
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Zámořské otazníky pokračují. Poslední jednání o ukončení výluky NHL skončilo nezdarem  

(dokončení) 

Kometa zatím považuje zápas pod širým nebem za nereálný 

nald Fehr s tím, že vedení ligy chtělo novým návrhem smlouvy snížit stávající platy hráčů o 12,3 procenta. "Hráči udělali několik ústupků, 

ale nevidí důvod, proč by měli brát méně peněz," dodal. 

NHLPA proto posléze přišla s vlastními variantami smlouvy, ani ty však neuspěly. Fehr uvedl, že podle prvního by k rovnoměrnému rozdě-

lení výnosů z ligy došlo po třech letech, podle dalšího po pěti a podle třetího okamžitě, ovšem za předpokladu, že stávající hráčské 

smlouvy zůstanou beze změn. 

NHL je ve výluce od 16. září, kdy vypršela předchozí kolektivní dohoda. Vedení soutěže poté začátkem října zrušilo první dva týdny nové 

sezony, která měla odstartovat minulou středu. Zástupce komisionáře ligy Bill Daly vyčíslil prozatímní ztrátu ligy na 100 milionů dolarů. 

Zápas pod širým nebem? V Česku je boom, stálo by to za to, říká Jágr 

Hokejové Kladno uvažuje o sehraní zápasu pod širým nebem, pokud bude pokračovat výluka v zámořské NHL. Rytíři s Jaromírem Jágrem 

a dalšími čtyřmi akvizicemi ze slavné zámořské soutěže plní každé kolo haly v extralize, už třikrát dokázali vyprodat zapůjčenou O2 arenu 

a při venkovním zápase by mohli zaútočit na extraligový divácký rekord.  

"V Česku je teď takový hokejový boom, že by stálo za to to udělat," řekl serveru Jágr, jehož prý přivedl k myšlence utkání pod širým ne-

bem velký zájem o vstupenky na duel Kladna s brněnskou Kometou. 

To se hraje v úterý 23. října v pražské O2 areně, kde už Klad-

no nastoupilo proti Slavii a Pardubicím, a zápas byl v pondělí 

vyprodán během osmi hodin. 

"Zatím jsme se s nikým nedomlouvali. Ale věřím tomu, že kdy-

by se to dalo dohromady třeba s Brnem, tak by mohlo přijít 

třeba pětadvacet tisíc lidí a mohl by se udělat rekord." 

Hokejový zápas pod širým nebem se v novodobé extraligové 

historii hrál jen jednou, v lednu 2011 se na plochodrážním 

stadionu ve Svítkově utkaly Pardubice a Kometa Brno. 

Nejvyšší návštěvou na hokejovém utkání na českém území 

zůstává 18.500 fanoušků, kteří v roce 1962 přišli na zápas 

Spartak Sokolovo - ZKL Brno do nově otevřené Sportovní haly 

v Praze.  

Současná hokejová horečka, kterou provází zejména zájem o zápasy 

Kladna v hvězdném složení s hokejisty NHL v čele s hvězdným Jaromí-

rem Jágrem, dává prostor k mnoha spekulacím. Mezi ně patří i případná 

úvaha, že by se prosincový duel Komety s Kladnem mohl odehrát pod 

širým nebem na brněnském automotodromu.  

„Myšlenku hrát hokej pod širým nebem na brněnském autodromu pova-

žuji momentálně za nereálnou. Hlavně z ekonomického důvodu před-

stavuje velké riziko. S panem Abrahamem vycházíme dobře, jednali 

jsme spolu v minulosti o více záležitostech. Minulý týden mě kontakto-

val s vizí hokeje pod otevřeným nebem. Dále jsme ale na toto téma 

vůbec nehovořili. Momentálně podobnou akci v plánu nemáme a o na-

šich domácích zápasech a případných změnách bude rozhodovat jen a 

pouze vedení Komety. Na druhou stranu se nebráníme myšlence jaké-

koliv propagace hokeje na jižní Moravě i v České republice,“ uvedl maji-

tel Komety Brno Libor Zábranský.  


