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1972 o cannopo 3aBoeBan.géxÓdÓBaq{oý c6opHoň 6poH3ooyp MeAa,b, aceŤupé loAá cívm B

'lH.6pý{é3aMée, 
cepe6po' r,lH{a np'|lMa,ycád'éa Hy6Íé RáHaÁ6' B 1976.oM roA' |Ae 6H,
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1933{D DAa nrp 3a My6 BaBkydép Reíak.'

noc^e3aBepueHl' kápbepb 
'aÓka 

ďa'1pélapoM. noAerc pykoBoAďáoM geuc{a' PecnYontrtra

Aofl fi a BMgx,\^lÚ'x pBy^bÉÍou' c6opHaB !exnl 3aBoeBa,a nepB
||paxs HaraHo B 1993{M n 3BaH' €qéMníÓHoBMlpa B c^eÁyo|! €M mÁy' nocne 3Toro B2m0loAý
|nlBka mn oAiÍM 13 ÁB].l nepBbXeBponeic{trxŤpeHépos s Hxn, pa6má' B My6e |.llm6ypl

B 2002 oM rcAv 
'lBaH 

r,trHtra l36paH BxÓxí€ůHďň3an cia'! MéMyHapoAHoň oeÁepaqÍí xo{íe'

l||HF)' Há *MnloHareMlpa 2004 s npaÍe 6b, np'3HáHnereÉAÓí xÓkké' qéu.{oř Pecny6,n[oH

Ao,HeH óbu sBrnaMiŤh céÚc*ýb c6opHyb Ha Ky6{e Mlpa' Ho B 2004 oM roAYrpaúcecM noBó

|van H|inka (26. |edna 1950 MÓí - 16' ypna 2004) přezdíVaný šé'by| čéský hokejista Gtřédní
útÓčíik)ak|ubovýár €preŽenračnÍtrenérÍDjnásobnýmilřšVětáVhÓkěj|I91L1916'!971|

Hokelovou kar|éru začá| mó ý H|inka už v i€s|j |etech, kdy zača hrái Ž ň|ádéžni.ký tý]Í Litvlnová, Do

ěeskoíovenské hokejové ligy v5tÓUpiI V 16 |etéch Íovněž za |itvÍnovský tým.

V1972 na o|ymvsapporu s.eskos|Nénskýňímem íŠka|bÍonŽovou medai|i, a] € člyiiÍoky pozdĚji

V Innsbru.ku,zílkáLsříbrnoÚ médál|]' H|lnk. soutéžjIna canada cupuv Íoce 1976, kdé by|mŽpoznán

JakoneJ|epíúročnÍk'Týmh'á 256zápa5ú'bodovánís132bÓdů'Vro.e1931|egáněopusti|
českoíovensko azča|hÍátÝ NHL' kd.aždo Íoku 1933, v roce h.á|za k|UbVanmuverKenats'

Po ukončéní kaÍiéry hračafíaIjalotÍenéf' Podjehovedením česká repub|ika dosáh|a nej|.pšÍch
\4s|edkú' Česká rcpub ika zísla|a pryéňíviňa šampionátu na o|ympijsrych hná.hVNaEánÚv rÓ.e

1993 a lituI mistÍů světa příštÍ Íok. Pak v 20co rcku Glinka se staIjedníh z pfoních dvou eVÍopských
tÉnén] v NHL PinsbuÍgh Penguinsklubu,

v rc.e 2002, |van H|inka bY|.vo|en do hok€jÓÝé ďně s|ávy mezinárodnÍ hokejové redérá.é (LlHF)'

2c94 Mistrovsbisvěta v Pžzé by|do|en české republikyhokejová |esénda.on by|doče|a čegké
réprezentace na lúktrcvstvi světa' A|e v ÍÓc 2004lráBicky zemře| V doprďní nehodě



Á,ek.áHAp lú'xářnoB'qoBéqklH (17céffi6pi 1935' týocrca)- po.ČkůČkíů npÓle.cíoHá,!Hb|'
xokkéýď, npauhd {páýH'' HanaAareur'ů ín'óa Nx.tl (BaÚkrnoH K3nna^3'' BíHBape2oo3 rcAa
oóéc{H noAn'ca,c (BauíHuoHoM' 13.nérÉlň kompa{rHa cyMMY ]24 MHÁÓnlapoB, mB,ŤeM

nq|BUxM koHrpař6orcé céM ía r0oMM,'oHo&
B koHqe 2009 ÍoAa ouéc{lH BouěI Bqlďo 10 u,]^]un nmorcB Hx]|]Áé6ŤMér!''

o6éck'HÁé6ď!poáa, oc6opHoi Poccw B 17 nď' ft6 rMhh MoIoAb M llpoRoMcoopHoů3a

Bcero Ha.qéŤt xokReíďa 414 Uaů6 
' 

336nepeAác'oBéquH Aobpald Ao Npy oi qlopb s 300

ABy{paŤÍb|řqeMnloH Mlpa noxo({eo (2003,2012)'

xo6fu oseq{lHa _ ko,'é{qloHtrpoBaH!é MD!e{cauŤoÍpá0á'y ú

'ůc' 
ŤeM, qTÓ V HéÍo Hs nepeÁHero 3y6a, otrooue 3y6a oÚo

olpMeHHoř olukÓň o'éqÍíHa' AaxÓ 
' 

MFee MáAaM ŤDccol osetBuH Eo6paxéts 6$ 3y6á'

A exandroveik]n sé naÍod]|17Žáři'v roce 1935, me městě túoskva.
ovéčkin je ruskY profusioná|ní hokej 51a, pÍavékiid|Ó NHL' Pro ýé hÍáčské, zejména individuá|ní
s.hopno<]jé považován zajéd]ného z nej|epších hokejistu p|anerY'

V |ednu 2008 &ečkin podepý|ve|midouhou a |ukÍativnÍsm|ouvu ve ýém stávajkim týmu na 13 ]ét

sVýdě|kem124m|ionudo|arů'TlmlosétedvsaVsoučasnédobějednýňŽnéj|épép|acénýchhláčů
NHL' V roce 2010 sé staI kapitánem týhu'
Na konciroku 2009 oVéčkln byl mezi 10 nej|epškh hrjčú NHLdeleti|eti.
ovďkln začó|hiÍvnárodnimtýhu Ruska ve wku 17 |.t, sta se nejm|ad.'m hÍáčemv h sto.ii'
Dvoinásobný mjst lvěta v hokeji (2003,2012)
cé|kéň s počltá hoke]ový pulq 4r4 a 336 pomáhá, A|exandrdo5áh 300 b.dů'
Hobby hokejista se sbúánihokejových hůLu sau1ogÍaňů s|avných hÍáč'
A]exandr jé znáňy žé n.má přednizuby'Absencezubusesta|a]ehÓ a
Vmuz.um MádameŤu9!auds' ovečkn ie zDodobén béŽzubu'


