Montreal
Canadiens
Forwards:
Mike Cammalleri
Tomas Plekanec *
Andrej Kostitsyn
Erik Cole **
Scott Gomez
Biran Gionta *
Mat Paciorrety
Ryan White
Aeron Palushaj
Mathieu Darche
Lars Eller *
Travis Moen
Defenders:
Hal Gill
Josh Gorges
PK Subban
Andrei Markov
Yanic Weber
Alexej Yemelin *
Mathieu Carle
Jared Tinordi
Goalkeepers:
Jaroslav Halak *
Carey Price

Montreal Canadiens byl do uplynulé sezony
přelosován do západní konference a po
odehrání 82 utkání se umístil na 4 příčce
konference. V prvním kole jej tak čekal
Nashville. Na svého soupeře Montreal nestačil
a v play-off tak skončil v nejkratším možném
čase 0:4 na zápasy.
Jelikož ostatní týmy, které v uplynulé sezoně
hrály a které pokračují i nadcházející sezoně
měly na svém kontě více bodů po základní
části, získal Montreal právo první volby draftu
2011. Jedničkou se tak stal mladý
devatenáctiletý obránce Jared Tinordi, který
byl hned pro nadcházející sezonu zapsán na
soupisku „A“ týmu. Dalšími posilami
Montrealu se v draftu stali: Ryan White – C, 23
let; Aeron Palushaj – RW, 22 let (oba jsou
zapsáni na soupisce „A“ týmu); Louis Leblanc –

C, 23 let; Morgan Ellis – D, 19 let; James
Wiesnewski – D, 28 let.
Tým Montrealu po několika letech opustil hráč
zvučného jména Saku Koivu, který spolu se
superhvězdou Kylem Chipchurou a Ryanem
O´Byrnem putoval na konci června do služeb
Colorada. Naopak k týmu z Kanady se přidal
nově Brian Gionta, za kterého New Jersey
získalo právo výběru v 1. kole draftu 2012.
Z listiny volných agentů pak získal Montreal
práva na bývalou superhvězdu Caroliny
Huricanes Erika Cola a bývalou hvězdu San
Jose Sharks Larse Ellera.
V nové sezoně nezůstalo v týmu místo pro
nejlepšího střelce týmu v sezoně 2010/2011
Maxima Lapierre, ale další hvězdy své místo
v sestavě obhájily (Plekanec, Gomez, Gorges).
Překvapením největším je však ukončení
kariéry Oliviera Michauda. Superhvězda, která
nejvíce zazářila ve svém premiérovém ročníku
2005/2006, kdy získal trofej pro nejlepšího
nováčka Calder Memorial Trophy. Montreal
s tímto hráčem počítal i pro nadcházející
sezonu a měl jej zapsaného na své soupisce
„A“ týmu. Po jeho ukončení kariéry však místo
druhého brankáře zaujal Carey Price. Trojka
tak zůstává alespoň prozatím neobsazena.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Montreal tak byl zařazen
do Východní konference spolu s Bostonem,
Buffalem, Pittsburghem, Washingtonem a
Anahaimem. Vzhledem k tomu, že do play-off
postoupí pouze první čtyři nejlepší, bude to
mít Montreal pod vedením kouče Marka
Tomiczka velmi těžké. Boston a Buffalo se
dlouhodobě drží na čele soutěže. Výkonnost
Pittsburghu a Washingtonu zase strmě stoupá
a především Pittsburgh v uplynulé sezoně
sahal po finále Stanley Cupu. Postup tak bude
možný zřejmě ze čtvrté příčky východní
konference.

Washington
Capitals
Forwards:
Alexander Ovechkin *“C“
Jason Arnott **
Mike Knuble „A“
DJ King
Brooks Laich
Matt Bradley
Jason Chimera „A“
Steve Pinizzotto
Eric Fehr
Marco Sturm
Nicklas Backstrom
Spencer Machacek
Defenders:
Milan Jurcina
Dennis Wideman**
Sean Curry
Jakub Cutta
Jaroslav Spacek
Karel Rachunek
Jamey Pollock
Tom Poti
Goalkeepers:
Michal Neuvirth
Semyon Varlamov
Alexandre Vincent
Washington Capitals hrál v uplynulé sezoně ve
východní konferenci a po odehrání 82 utkání
se umístil na 2 nepostupové příčce konference
hned za New Jersey. Oproti předchozí sezoně
měl tento mladý tým daleko složitější situaci
se do play-off probojovat, jelikož oproti roku
2010, kdy do play-off postupovalo 8 týmů,
v roce 2011 to bylo týmů pouze 6.
Jelikož v porovnání s ostatními týmy se
Washingtonu vcelku dařilo, na draftu měl
pozici až jako číslo 6. Jelikož však při tradech
v uplynulé sezoně byl výběr v 1. kole draftu
2011 postoupen Torontu za práva na
Alexandera Ovechkina, prvním draftovaným
byl až v druhém kole celkově 18. DJ King (27

let), který byl hned pro nadcházející sezonu
zapsán na soupisku „A“ týmu. Dalšími posilami
Washingtonu se v draftu stali: Brooks Laich –
F, 28 let; Steven Pinizzotto – C, 27 let (oba jsou
zapsáni na soupisce „A“ týmu); Michal Repik –
F, 23 let; Troy Brouwer – F, 26 let.
Tým Washingtonu při obchodech před
začátkem sezony neopustil žádný hráč z kádru.
Naopak jej posílil zkušený obránce z Bostonu
Milan Jurcina, superhvězda z New Jersey Jason
Arnott a útočník Matt Bradley z Pittsburghu.
Z listiny volných agentů pak získal Washington
práva na bývalého hráče Phoenixu Coyotes
Jasona Chimeru.
V nové sezoně v týmu pokračují i dva elitní
střelci Alexander Ovechkin a Sean Curry.
Naopak místo v sestavě nezůstalo pro hvězdy
takových jmen jako Bryan Allen, Petr Cajanek
či Matt Cooke.
Největší ztrátou pro Washington je očekávané
ukončení kariéry superhvězdy Paula Kariyi.
Karyia si ve své kariéře prošel hned čtyřmi
týmy (Coloradem; Nashvillem, kde nejvíce zářil
a stal se superhvězdou; St. Louis a naposledy
právě Washingtonem).
V nové sezoně se stejně jako v té uplynulé
postaví do branky dvojice brankářů Neuvirth,
Varlamov, které jako trojka doplní Vincent.
Ten již v dresu Washingtonu také sehrál
některá utkání.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Washington tak byl
zařazen do Východní konference spolu
s Bostonem,
Buffalem,
Pittsburghem,
Montrealem a Anahaimem. Vzhledem k tomu,
že do play-off postoupí pouze první čtyři
nejlepší, bude to mít Washington pod
vedením kouče Franty Macháčka jr. opět velmi
těžké. První dvě místa pravděpodobně budou
opět patřit Bostonu s Buffalem. Souboj o 3. a
4. místo konference tak zřejmě bude probíhat
právě mezi Montrealem, Pittsburghem a
Washingtonem.

Toronto Maple
Leafs
Forwards:
Vincent Lecavalier *
Phil Kessel **
Rick Nash **
Kirill Kabanov *
Angelo Esposito *
Nikita Filatov *
Mikael Granlund
Marcus Granlund
Dmitrij Jaskin
Alexander Steen
Patrik Berglund
Brett Sutter
Defenders:
Luke Schenn *
David Musil
Dmitrij Orlov
Alexandr Tarasov
Greg Patertyn
Karl Alzner
Johan Motin
Carlo Colaiacovo
Goalkeepers:
Rudolf Martincic **
Antoin Lafleur
Martin Ruzicka
Toronto Maple Leafs hrálo v uplynulé sezoně
ve východní konferenci a po odehrání 82
utkání se umístilo na 5 postupové příčce
konference hned za Floridou Panthers, se
kterou se utkalo v předkole play-off.
Vítězstvím 4:3 na zápasy se pak mohlo radovat
z postupu do další části, kde však stejným
poměrem podlehlo Buffalu Sabres.
Jelikož týmy jako Tampa či Florida, které
v uplynulé sezoně hrály a byly po základní části
výše umístěné do další sezony nepokračují,
Toronto získalo pořadí na draftu jako tým č. 9.
V prvním kole však získalo Toronto výměnou
za Ovechkina draft č. 6 a za Malkina draft č. 8.
Jedničkou Toronta se tak stal mladý

osmnáctiletý obránce David musil, který byl
hned pro nadcházející sezonu zapsán na
soupisku „A“ týmu. Dalšími posilami Toronta
se v draftu stali: Dmitrij Jaskin – RW, 18 let;
Markus Granlund – C, 18 let (oba jsou zapsáni
na soupisce „A“ týmu); Brody Sutter – RW, 20
let; Michael Schumacher – LW, 24 let;
Matthew Peca – C, 18 let; Stuart Percy – D, 18
let; Josh Leivo – LW, 18 let; Tom Nilsson - D.
Tým Toronta po několika letech opustila
hvězda Bryan McCabe výměnou za tvrďáka
Coltona Orra z Rangers. Novou posilou se pak
stala superhvězda z Bostonu Phil Kessel,
výměnou za brankéře Raska Tuukka, pro nějž
na soupisce prostě není místo. Z listiny
volných agentů pak získalo Toronto práva na
bývalého hráče Minnesoty Mikaela Granlunda.
V nové sezoně zůstalo v týmu místo pro
nejlepšího střelce týmu v sezoně 2010/2011
Ricka Nashe s 46 zásahy, ale i další důležité
hráče (Kabanov, Lecavalier, Sutter, Schen).
Kdo se však nevešel, je překvapivě Kovalchuk.
V týmu Toronta ukončili kariéru Owen Nolan,
Mats Sundin * a Darcy Tucker *, kteří však již
nenastupovali, takže nejsou pro tým ztrátou.
V bráně lze stejně jako v předchozích sezonách
očekávat kralování Rudolfa Martincice. Ten do
brány téměř nepustil nikoho již od sezony
2006/2007. Brankáři Lafleur a Ruzicka jsou tak
na soupisce „A“ týmu spíše do počtu.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Toronto tak bylo zařazeno
do Západní konference spolu s NYRangers,
New Jersey, Calgary, Chicagem a Coloradem.
Vzhledem k výsledkům z předchozí sezony a
zkušenostem týmu lze očekávat, že Toronto
bude útočit na první dvě příčky konference.
I tak bude muset odolávat snaze silných
soupeřů z New Jersey, Calgary i Chicaga.
Nováček z Colorada je pak velkou neznámou.
Ohrozit pozici Toronta by však nemělo.

Boston Bruins
Forwards:
Tyler Seguin *
Rich Peverley
Shawn Thornton *
Brad Marchand
Patrice Bergeron * „A“
Michael Ryder
Milan Lucic
David Krejci **
Nathan Horton **
Daniel Paille
Marc Savard *
Gregory Campbell
Defenders:
Andrew Ference *
Adam McQuaid
Denis Siedenberg *
Johnny Boychuk **
Zdeno Chara * „C“
Tomas Kaberle *
Matt Bartkowski
Steven Kampfer
Goalkeepers:
Tim Thomas **
Tuukka Rask
Boston Bruins byli v uplynulé sezoně
přelosováni do západní konference a po
odehrání 82 utkání bylo jasné, že President
Trophy pro nejlepší tým základní části skončí
opět v jejich rukou. V play-off pak nejdříve 4:0
na zápasy deklasovali Nashville, následně ve
finále konference 4:1 na zápasy postoupili
přes Dallas a ve finále Stanley Cupu se střetli
s Buffalem. Nezkušenost z velkého finále,
která chyběla hráčům soupeře, pak znamenala
jízdu za čtvrtým vítězstvím ve Stanley Cupu
v řadě pro tým Bostonu. Tím se tak Boston
vyrovnal historicky nejlepšímu týmu Nashvillu.
Vítězi Stanley Cupu automaticky náleží výběr
v draftu až jako poslednímu. Jedničkou
Bostonu se tak stal Joshua Hennesy – C, 26 let.
Dalšími posilami Bostonu se v draftu stali:

Brad Marchand – LW, 23 let; Rich Peverley – C,
29 let; Adam McQuaid – DR, 25 let; Steven
Kampfer – DR, 23 let a Matt Bartkowski – D,
23 let (všichni jsou zapsáni v letošní soupisce
„A“ týmu).
Tým Bostonu letos při výměnách po draftu
opustilo mnoho hráčů zvučných jmen. Do
Washingtonu se přestěhovali Marco Sturm,
superhvězda Denis Wideman, Milan Jurcina,
do NYRangers pak hvězda Wojtek Wolski. Do
Colorada putovala dvojice hráčů Paul Stastny a
hvězda Milan Hejduk. Superhvězda Phil Kessel
si vyměnil tým s torontským brankářem
Tuukou Raskem. Z listiny volných agentů pak
získal Boston práva na bývalého hráče New
Jersey Shane Hnidy a hráče Ottawy Chrise
Kelly. Na hostování pak Boston získal z Floridy
trojici hráčů Greg Campbell, hvězdu Andrew
Ference a superhvězdu Nathana Hortona. Své
hostování si pak z Toronta o další rok
prodloužila hvězda Tomas Kaberle.
V nové sezoně zůstalo v týmu místo pro vítěze
Art Ross Trophy a dalších 5 trofejí Davida
Krejciho. Zůstali i všichni ostatní důležití hráči
(Boychuk, Chara, Lucic, Seguin či Bergeron).
Kariéru ukončili již nehrající hráči Bostonu
Peter Pucher **, Dan McGillis * a Jan Lasak **.
Místo na soupisce tak uvolnili nováčkům.
V bráně se lze stejně jako v předchozích dvou
sezonách setkávat s Timem Thomasem, který
bude jedničkou. Dvojku po Plantovi převezme
posila z Toronta Tuukko Rask.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Boston pod vedením
Jakuba Martinčiče je tak leadrem Východní
konference. Zde bude vážným favoritem spolu
s Buffalem
na
vítězství
v konferenci.
Pittsburgh, Washington, Montreal a nováček
Anahaim se pak pravděpodobně budou rvát o
zbylá dvě postupová místo do play-off, které
budou tentokrát hrát pouze 4 nejlepší týmy po
základní části z každé konference.

Buffalo Sabres
Forwards:
Rudolf Cerveny
Michal Mikeska **
David Kuchejda
Andrew Petters
Roman Psurny
Tomas Mertl
Taylor Pyatt
Derek Roy **
Drew Stafford
Jochen Hecht *
Thomas Vanek
Maxim Afinogenov
Defenders:
Andrej Sekera
Alex Lepkowski
Jan Hejda *
Tyler Myers
Rene Vydareny *
Joe Stejskal *
Doug Janik
Martin Havran
Goalkeepers:
Jakub Kovar
Ryan Miller
Nick Eno
Buffalo Sabres v uplynulé sezoně dlouho
ovládali tabulku ve východní konference kde
se po odehrání 82 utkání nakonec umístilo na
druhé příčce za Rangers. V play-off pak
nejdříve ve velmi vypjatém souboji 4:3 na
zápasy přešlo přes Toronto a následně ve
finále konference 4:2 na zápasy přes
překvapení play-off Pittsburgh. Bohužel finále
Stanley Cupu se Buffalo absolutně nepovedlo.
Po prvních dvou velmi krásných, napjatých a
vyrovnaných zápasech ve třetím a především
čtvrtém zápase tým totálně zkolaboval a
doslova odevzdal vítězství do rukou
zkušenějšímu celku Bostonu 0:4 na zápasy.
Jelikož se Buffalo umístilo po základní části
uplynulého ročníku na celkovém 3. místě,

náleželo mu právo výběru v draftu až jako
třetímu od konce. Jedničkou Bufala se tak stal
brankář Jakub Kovar (23 let), který je pro
nadcházející ročník zapsán na soupisku „A“
týmu spolu s dalšími posilami z draftu: Rudolf
Cerveny – LW, 22 let; Tomas Mertl – RW, 25
let; Roman Psurny – C, 25 let; Alex Lepkowski
– D, 18 let a Joel Armia– RW, 18 let (ten jediný
není zapsán v letošní soupisce „A“ týmu).
Tým Buffala, jehož základ tvoří především
hráči z české a slovenské nejvyšší hokejové ligy
včetně mnoha krajánků, letos při výměnách po
draftu nikdo z hráčů neopustil avšak ani
neposílil. Sestava Buffala se tak opět méně
stylizovala do podoby týmu NHL. Tím tak
v týmu také ubývá hráčů atraktivních pro
ostatní týmy a pro případné výměny.
V nové sezoně zůstalo v týmu místo pro
nejlepší dva střelce týmu uplynulé sezony
Dereka Roye i Michala Mikesku. Zůstali i další
důležití hráči (Afinogenov, Havran, Hecht,
Stejskal). Nezůstalo však místo v týmu pro
superhvězdu a zároveň hrajícího kouče
Michala Martinčiče nebo Drew Stafforda.
Tým Buffala je velmi mladý a tak po této
sezoně nebyl nikdo, kdo by ukončil kariéru.
V bráně se lze stejně jako v předchozích
sezonách setkávat s Ryanem Millerem,
kterého párkrát vystřídal jako dvojka Nick Eno.
Eno se však o post dvojky bude letos
přetahovat s nováčkem Jakubem Kovarem.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Buffalo pod vedením
Michala Martinčiče tak je ve Východní
konference, kde bude spolu s Bostonem,
vážným adeptem na vítězství v konferenci.
Dalšími týmy v konferenci budou Pittsburgh,
Washington, Montreal a nováček Anahaim. Ti
budou zřejmě usilovat o zbylá dvě postupová
místa do play-off. Buffalo však bude čelit stále
lepšímu Pittsburghu, takže možná se dočkáme
i překvapení.

PITTSBURGH
PENGUINS
Forwards:
Pascal Dupuis
Sydney Crosby **
Alexei Morozov
Elex Semin
Evgeni Malkin *
Chris Kunitz
Andrew Sertich *
Jordan Staal **
Petr Sykora *
Luca Caputi
Tyler Kennedy
Craig Adams
Defenders:
Chris Letang
Brooks Orpik *
Frantisek Kaberle *
Chris Peluso
Andrej Mezaros
David Koci
Josef Melichar
Kevin Bieksa
Goalkeepers:
Marc Andrew Fleury
Sebastian Caron
Pittsburgh Penguins byl v uplynulé sezoně
přelosován do západní konference a po
odehrání 82 utkání se na poslední chvíli
protáhl do play-off z posledního možného
místa, když získal rovných 100 bodů. V play-off
pak nejdříve 4:1 na zápasy deklasovali Tampu
Bay, následně v semifinále konference 4:3 na
zápasy postoupili přes New York Rangers a ve
finále konference pak podlehli 2:4 Buffalu.
Pittsburgh na základě svého umístění měl
pořadí 8 na draftu. Jelikož před minulou
sezonou proběhl trade, jehož součástí bylo 1.
kolo draftu 2011, jedničkou Pittsburghu se stal
až v 2. kole třicetičtyřletý útočník Craig Adams.
Dalšími posilami Pittsburghu se v draftu stali:

Kevin Bieksa – D, 30 let; Andrej Meszaros – D,
26 let (všichni v letošní soupisce „A“ týmu);
Andy McDonald – C, 34 let.
Tým Pittsburghu letos při výměnách po draftu
opustily pouze tři hráči. Do Washingtonu se
přestěhoval Matt Bradley, Fleischmann se
přestěhoval do Colorada a hvězda Ruslana
Fedotenka koupili Rangers. Pittsburgh letos při
výměnách nijak neposiloval a ani z Free agents
transfer listu nikoho na svoji soupisku
nepřipsal.
V nové sezoně zůstalo v týmu místo pro vítěze
Conn Smithe Trophy Sydney Crosbyho. Zůstali
i všichni ostatní důležití hráči (Staal, Dupuis,
Kaberle či Malkin).
Kariéru ukončil Sami Kapanen, který
v uplynulé sezoně hrál vcelku důležitou roli
v týmu. V následujícím ročníku se tak
Pittsburgh musí obejít bez něj. Druhým, kdo
ukončil kariéru v byl Alain Nasreddine,
obránce který však již k zápasům za tým
nenastupoval.
V bráně se lze stejně jako v předchozích dvou
sezonách setkávat s dvojicí brankářů Marc
Andrew Fleury a Sebastian Caron.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Pittsburgh pod vedením
Robina Homolky tak byl přiřazen do Východní
konference. Zde je největším favoritem
Boston. Pittsburgh však bude útočit na pozici
druhého nejlepšího týmu. Jeho ambice však
může zhatit Buffalo, které jej vyřadilo v playoff uplynulého ročníku. Dalšími soupeři
Pittsburghu budou: Washington, Montreal a
nováček Anahaim. I tak to bude těžký ročník
pro Pittsburgh, jelikož play-off budou
tentokrát hrát pouze 4 nejlepší týmy po
základní části z každé konference.

CHICAGO
BLACKHAWKS
Forwards:
Jarkko Ruutu
Michael Frolik
Dany Heatly
Maxim Lacroix
Tuomo Ruutu *
Patrick Kane „C“
Ville Nieminen
Patrick Sharp
Niko Snellman
Timofej Siskanof
Tyler Arnason ** „A“
Akim Aliu *
Defenders:
Igor Zubov
Joni Pitkanen
Zach Bogosian
Brent Seabrook *
Kirill Koltsov
Jusi Timonen *
David Schultz
Christoffer From-Björk
Goalkeepers:
Kari Lehtonen
Ondrej Pavelec

Chicago Blackhawks se v uplynulé sezoně
soutěže neúčastnili, takže zde nemáme s čím
porovnávat. Ve své poslední sezoně
2009/2010 však Chicago skončilo na 3. místě
v konferenci a v play-off vypadlo v druhém
kole s New York Rangers, které tam bylo
přelosované z východní konference.
Chicago vstupuje do nové sezony opět jako
nováček avšak bylo automaticky zařazeno jako
první tým v pořadí draftu za úplné nováčky,
kteří ligu nikdy nehráli. Pořadí draftu tak
znamenalo 4 pozici. Chicago rádo vybírá na
draftu hráče, kteří si ligou již jednou prošli.
Nejinak to bylo také letos. Opakovaně si
draftem prošli všichni hráči z letošního výběru
Chicaga. Jedničkou Chicaga se stal v 1. kole
dvaceti jedna letý obránce Zach Bogosian,

který byl zařazen na soupisku „A“ týmu.
Dalšími posilami Pittsburghu se v draftu stali:
Igor Zubov – D, 23 let; Kirill Koltsov – D, 28 let;
Kari Lehtonen – G, 28 let (všichni v letošní
soupisce „A“ týmu); Vinny Saponari – RW, 21
let; Pavel Vorobiev – RW, 29 let.
Tým Chicaga letos při výměnách po draftu
opustily pouze Dainius Zubrus a to výměnou
za Patricka Sharpa do New Jersey. Chicago
letos při výměnách značně posilovalo.
Z Rangers přišel Patrick Kane a z Washingtonu
Jarkko Ruutu. Z Free agents transfer listu na
svoji soupisku připsalo Chicago Michaela
Frolika.
V nové sezoně zůstalo v týmu místo pro
několik hráčů z ročníku 2009/2010. Zůstali
Tyler Arnason, hvězdy Akim Aliu a Ville
Nieminen, dále však také Dany Heatly, Timofej
Siskanov či Joni Pitkanen.
Žádný z hráčů, kteří v minulosti nastupovali
v dresu Chicaga Blackhawks, po sezoně
2010/2011 kariéru neukončil a tak kompletní
širší soupiska hráčů, na které Chicago má
práva zůstává v nezměněném stavu.
V bráně se lze stejně jako v sezoně 2009/2010
setkávat s Ondrejem Pavelcem. Dvojkou bude
Kari Lehtonen.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Chicago pod vedením
Jaromíra Nedvěda v uplynulé sezoně nehrál a
tak byl zařazen na základě výsledku sezony
2009/2011 do Západní konference. Zde je
jedním z největších favoritů na celkové
vítězství. Největším soupeřem mu bude však
NYRangers. Dalšími soupeři mu budou
Toronto, New Jersey, Calgary a nováček
Colorado. I tak to bude těžký ročník pro
Chicago, jelikož play-off budou tentokrát hrát
pouze 4 nejlepší týmy po základní části z každé
konference.

NEW JERSEY
DEVILS
Forwards:
Reid Boucher
Patrik Elias ** „A“
David Clarkson
Mattias Tedenby
Rod Pelley
Pierre-Luc Letourneau-Leblond
Nick Palmieri
Travis Zajac *
Dainius Zubrus
Michael Rupp **
Ilja Kovalchuk „C“
Justin Taylor
Defenders:
Andy Greene
Matthew Corrente
Brandon Warner
Jay Leach
Adam Larsson
Colin White *
John Oduya
Shane O´Brien
Goalkeepers:
Johan Hedberg
Martin Brodeur „A“

New Jersey Devils hrálo v uplynulé sezoně ve
východní konferenci a po odehrání 82 utkání
se stalo prvním týmem, který se neprobojoval
do play-off, když získal pouze 98 bodů (o 2
méně než měl poslední postupující).
New Jersey na základě svého umístění a díky
tomu, že některé týmy, které by měly
výhodnější pořadí do dalšího ročníku,
nepokračují, mělo pořadí 7 na draftu.
Jedničkou New Jersey se stal hned v 1. kole
devatenáctiletý obránce Adam Larsson, který
se hned pro nadcházející sezonu stal posilou
„A“ týmu. Dalšími posilami New Jersey se
v draftu stali: Reid Boucher – C, 18 let;
Matthew Corrente – D, 23 let; Mattias
Tedenby – C, 21 let; Nick Palmieri – C, 22 let;
Johan Hedberg – G, 38 let (všichni draftovaní

hráči byly pro nadcházející sezonu zapsáni na
užší soupisku „A“ týmu).
Tým New Jersey letos v rámci předsezoních
výměn uskutečnilo pouze dva obchody.
Hvězdné pravé křídlo Brian Gionta odešlo do
Montrealu výměnou za 1. Kolo draftu 2012. Za
1. Kolo draftu 2012 pak New Jersey získalo
zřejmě největší hvězdu letošních výměn a to
Ilju Kovalchuka, který tak bude šéfovat
s kapitánským „C“ na hrudi týmu Ďáblů
šprtcových stejně tak jako těch v NHL.
Po nevydařené uplynulé sezoně a na prahu
sezony nové nezůstal v týmu kámen na
kameni. Své místo v novém týmu nalezl Patrik
EliasTravis Zajac, Michael Rupp, Andy Greene,
Jay Leach, Colin White, John Oduya, Shane
O´Brian a Martin Brodeur. Nezůstalo však
například na Kozlova, Seana i Dustina
Brownovi, Mauro, Kozlov, Nedorost, Murphy.
Uvidíme, jak se bude dařit obrozenému týmu
plnému nováčků.
Kariéru ukončili v loňské sezoně hrající Hrdina
i Prusek. Spolu s nimi ze širší soupisky Kopriva,
May a Salvador.
V bráně se lze stejně jako v předchozích
sezonách setkávat s Martinem Brodeurem a
nově Johanem Hedbergem.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. New Jersey pod vedením
Vojty Ludvíka tak byl přiřazen do západní
konference spolu s Rangers, Torontem,
Calgary, Chicagem a Coloradem. Jelikož playoff budou tentokrát hrát pouze 4 nejlepší
týmy po základní části z každé konference,
bude New Jersey pravděpodobně hrát o 3. - 4.
příčku, o kterou nejspíše největší bitvy bude
svádět s Torontem, Calgary a Chicagem.
Favorit NY Rangers, si pravděpodobně bude
držet náskok podobně jako v uplynulých
letech.

CALGARY
FLAMES

Backlund – C, 22 let a Cory Sarich – D, 33 let
(poslední jmenovaný byl pro novou sezonu
zapsán na soupisku „A“ týmu).

Forwards:
Oleg Saprykin *
Leo Komarov *
Jarome Iginla „C“
Eric Nystrom *
Dustin Boyd
Chris Clark
Alex Tanguay *
Petr Koukal
David Moss
Scott Hartnell
Daymond Langkow
Adam Pineault

Tým Calgary letos při výměnách po draftu
žádný hráč neopustil. Naopak bylo Calgary
posíleno o hvězdu Alexe Tanguaye, který
obvykle hraje na levém křídle. Ne jinak tomu
bude také v Calgary.

Defenders:
Timo Erixon
Toni Lydman ** „A“
Mark Giordano
Robyn Regehr
David Hale
Dion Phaneuf „A“
Cory Sarich
Jakub Nakladal

Jedním z hráčů, který pravidelně nastupoval
v sestavě Calgary ale v nové sezoně se již
neobjeví je Dan McAmmond. Ten totiž po
skončení uplynulého ročníku ukončil spolu
s Donovanem a Sonnenbergem kariéru.

Goalkeepers:
Mikka Kiprusoff **
Henrik Karlsson
Leland Irving

Calgary Flames se v uplynulé sezoně soutěže
účastnili v západní konferenci. Po základní
části mělo na svém kontě 81 bodů a bylo tak
celkově třetím týmem v konferenci. V play-off
nejprve 4:0 na zápasy vyřadilo Detroit, pak
následoval souboj s Dallas Stars, koučovaným
Fandou Macháčkem jr.. Dallasu Calgary
podlehlo 2:4 na zápasy.
Calgary získalo díky svému umístění v uplynulé
sezoně pozici pro draft 2011 jako tým č. 5.
Jedničkou Calgary se stal v 1. kole dvacetiosmi
letý brankář Henrik Karlsson, který byl zařazen
na soupisku „A“ týmu. Dalšími posilami
Calgary se v draftu stali také: Daymond
Langkow – C, 35 let; Anton Babchuk – D, 27
let; Tim Jackman – RW, 30 let; Mikael

V nové sezoně zůstalo v týmu místo pro
většinu hráčů z ročníku 2009/2010. Pro
zajímavost jen několik jmen: Dustin Boyd,
Chris Clark, Timo Erixon, Jarome Iginla, Toni
Lydman, Mikko Kiprusoff a další. Chybět však
budou Adam Pardy, Steve Reinprecht či Oleg
Saprykin.

V bráně se lze stejně jako především v sezoně
2010/2011 budeme setkávat s Mikkou
Kiprusoffem. K prostřídání jsou na soupisce
ještě zapsáni Henrik Karlsson a Leland Irving.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Calgary Flames pod
vedením Zdeňka Peňáze v uplynulé sezoně
hrálo na západě a ne jinak tomu bude také
v sezoně nové. Calgary bude mít jistě ambice
na co největší zlepšení se a tak je
pravděpodobné útok na druhou příčku
konference. O tu bude svádět boje zřejmě
především s Torontem, New Jersey
a
Chicagem. Rangers, pokud dokáží navázat na
výsledky z uplynulé sezony, budou zřejmě na
čele konference a proto z dosahu Calgary.
Naopak Colorado zřejmě nebude znamenat
přímé ohrožení pozice, může však znamenat
nepříjemné bodové ztráty, které by pro
umístění na vytoužených pozicích mohli být
osudné. Uvidíme tedy jak se to vše zamotá 

NEW YORK
RANGERS
Forwards:
Artem Anisimov
Brad Richards „C“
Jaromir Jagr **
Sean Avery
Brandon Dubinsky *
Ryan Callahan „A“
Wojtek Wolski
Ruslan Fedotenko
Marian Gaborik *
Brandon Prust
Erik Christensen
Derek Stepan
Defenders:
Dan Girardi
Michal Rozsival **
Michael Sauer
Marc Staal ** „A“
Steve Eminger
Ryan McDonagh
Bryan McCabe *
Dylan McIlrath
Goalkeepers:
Henrik Lundqvist **
Martin Biron **
Chad Johnson

New York Rangers hráli v uplynulé sezoně ve
východní konferenci a po odehrání 82 utkání
ovládli její čelo se 120 body. V play-off tak měli
v prvním kole volno a v druhém nastoupili
proti přemožiteli Tampy Bay – Pittsburghu.
Ačkoliv již vedli 3:1 na zápasy, nedokázalo
Rangers příznivý vývoj série udržet a po třech
prohrách v řadě bylo vyřazeno.
NY Rangers na základě svého umístění
v základní části mělo pořadí 11 na draftu.
Jedničkou Rangers se stal pětadvacetiletý
brankář Chad Johnson, který se hned připojil
na soupisku „A“ týmu. Dalšími posilami
Rangers se v draftu stali: Jonathan T. Miller –
C, 18 let; Steven Fogarty – C, 18 let; Michael
St. Croix – C, 18 let; Shane McColgan – RW, 18

let; a v náhradním draftu tzv. „wawer“ Samuel
Noreau – D, 18 let. Draftovaný obránce
Michael Sauer (24 let) pak byl zapsán na
soupisku „A“ týmu.
Tým Rangers byl letos při výměnách po draftu
velmi aktivní. Colton Orr byl do Toronta
vyměněn za obránce Bryana McCabe a Patrick
Kane prodán do Chicaga. Do Rangers
z Bostonu zase přestoupil hvězdný útočník
Wojtek Wolski a z Pittsburghu další hvězda
Ruslan Fedotenko. NY Rangers letos při
výměnách posílil o jednoho z nejdůležitějších
hráčů své soupisky prostřednictvím Free
agents transfer listu. Na svoji soupisku tak
dopsalo kapitána Brada Richardse.
Ne úplně úspěšná uplynulá sezona znamenala
končenou v týmu pro Dereka Boogaarda,
Briana Boyla, Dana Byerse, bývalého kapitána
Chrise Druryho, obránce Reddena a útočníky
Prospala a Lisina. Svoji kariéru navíc ukončila
první superhvězda Rangers Dan LaCouture.
V nové sezoně zůstalo v týmu místo pouze pro
pár hráčů loňské sestavy. Mezi nimi brankáři
Lundqvist a Biron, samozřejmě nesmí chybět
Jaromír Jágr. V týmu se objeví i Avery,
Callahan, Dubinsky, Rozsival, Staal, Gaborik.
V bráně se tak stejně jako v uplynulých
sezonách budeme potkávat s Henrikem
Lundqvistem,
loňskou
novou
posilou
Martinem Bironem a letošní jedničkou
Rangers na draftu Chadem Johnsonem.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Rangers pod vedením
Tomáše Vítámváse tak byl přiřazen do Západní
konference. Zde je hlavním favoritem na
vítězství. Počítat však musí hlavně s Chicagem,
Torontem a New Jersey coby svými hlavními
konkurenty. Zahanbit se však jistě nedají ani
Calgary, které je sezonu od sezony lepší a
Colorado jakožto nováček s velkými ambicemi
především do budoucna.

ANAHAIM
DUCKS
Forwards:
Saku Koivu
Radek Bonk *
Martin Havlat *
Rob Niedermayer
Drew Miller
Petteri Nokelainen
Alexej Smirnov
Dustin Penner *
George Parros
Radek Dvorak *
Jonathan Toews
Bobby Ryan
Defenders:
Aaron Rome
Vaclav Varada **
Brett Festerling
Jason Krog
Marty Wilford *
Chris Pronger *
Stefan Warg
Ruslan Salej
Goalkeepers:
Roman Malek
Michal Fikrt **

Anahaim Ducks se v uplynulé sezoně soutěže
neúčastnili, takže zde nemáme s čím
porovnávat. Ve své poslední sezoně
2009/2010 však Anahaim skončil na 4. místě
v konferenci a v play-off vypadlo v druhém
kole s Nashville Predators. To vše se však
událo ještě pod vedením Michala Švandy. Teď
je však hlavním koučem Jaroslav Krejčí.
Chicago vstoupilo do nové sezony jako
nováček a dostalo přilisováno číslo 2 v pořadí
týmů na draftu. Anahaim si za svoji jedničku
draftu vybralo Matta Beleskey 23 leté levé
křídlo. Dalšími posilami Anahaimu se v draftu
stali: veterán Jason Blake – C, 38 let; Nick
Bonino – C, 23 let; Ryan Getzlaf – C, 26 let;
Jonas Hiller – G, 29 let a Rickard Rakell – RW,

18 let – ani jeden z hráčů se prozatím na
soupisce „A“ týmu neobjevil.
Tým Anahaimu se letošních výměn v rámci
podraftového obchodování nepustil a ani z
Free agents transfer listu na svoji soupisku
nikoho nepřipsal.
V nové sezoně zůstalo v týmu místo pro
několik hráčů z ročníku 2009/2010. Zůstali
Jason Krog, Rod Niedermayer, Aaron Rome,
Jon Toews, Stefan Warg i oba brankáři Roman
Málek a Michal Fikrt. Nechybí ani hvězdy
Radek Bonk, Radek Dvořák, Martin Havlát,
Chris Pronger, Dustin Penner, Marty Wilford a
především superhvězda Václav Varaďa.
Z hráčů, kteří v minulosti nastupovali v dresu
Anahaim Ducks, po sezoně 2010/2011 kariéru
ukončili útočníci Petr Havelka a hvězda Marc
Chouinard.
V bráně se lze stejně jako v sezoně 2009/2010
setkávat se superhvězdou a vítězem Calder
Trophy Michalem Fikertem. Dvojkou bude
navrátivší se Roman Málek.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Anahaim pod vedením
Jaroslava Krejčího v uplynulé sezoně nehrál a
tak byl zařazen na základě losu do Východní
konference. Jelikož lze Anahaim považovat za
nováčka s mírnými zkušenosti, lze očekávat, že
jeho ambice nebudou pouze o tom, držet krok
s týmy ve spodní části tabulky, nýbrž lze
očekávat snahu o získání pozice zaručující
postup do play-off. Bude tak muset soupeřit
s Bostonem,
Buffalem,
Pittsburghem,
Washingtonem a Montrealem.
Nováčkovská pozice bývá obvykle v prvních
kolech značně nevděčná. Ale touto pozicí si
prošly všechny týmy ligy a kromě úplných
začátečníků v prvních sezonách před 5-8 lety ji
všichni zvládli poměrně dobře a ne jeden
nováček si hned v první sezoně dokonce zahrál
také play-off. Uvidíme, zda je ANA napodobí.

COLORADO
AVALANCHE
Forwards:
Zbynek Irgl *
Jan Marek *
Jason Bailey *
TJ Galiardi
Ondrej Kratena *
Teemu Selanne *
Gabriel Landeskog
Yan Stastny
Milan Hejduk *
Joakim Lindstrom
Ville Leino
Kevin Baril
Defenders:
John-Michael Liles
Eric Brewer
Derek Morris
Mattias Öhlund *
Martin Skoula *
Karlis Skrastins
Mike Vernace
Ryan Wilson
Goalkeepers:
Antero Niittymaki
Peter Budaj

Colorado Avalanche se v uplynulých dvou
sezonách soutěže neúčastnili, takže zde
nemáme s čím porovnávat. Ve své poslední
sezoně 2008/2009 však Colorado skončilo na
2. místě v konferenci a v play-off se pod
vedením Jiřího Tlustého probojovalo až do
finále Stanley Cupu, kde 4:3 na zápasy
podlehlo Bostonu Bruins koučovaného
Jakubem Martinčičem. Teď je však hlavním
koučem Lukáš Krejčí, který v sezoně
2010/2011 hrál v lize BAHL. Své účasti však
začal připisovat až před koncem sezony, takže
se do play-off neprobojoval. O poháry však
hrál v rámci Calder cupu 2011 a v Ligovém
Poháru 2011. Ani v jedné soutěži však se svým
týmem na poháry nedosáhl.

Colorado tedy vstupuje do nové sezony jako
nováček a dostalo přilisováno číslo 3 v pořadí
týmů na draftu. Colorado si za svoji jedničku
draftu vybralo Philippe Dupuise 26 letého
centra. Dalšími posilami Colorada se v draftu
stali: TJ Giliardi – LW, 23 let; Gabriel
Landeskog – LW, 19 let; Joakim Lindstrom –
LW, 28 let a Ryan Wilson – D, 24 let (všichni
jsou pro nadcházející sezonu zapsáni soupisce
„A“ týmu). Celou sestavu ještě doplňuje David
Jones – RW, 27 let, který se však do užší
sestavy před startem sezony neprosadil.
Tým Colorada při letošních výměnách v rámci
podraftového obchodování pustil do Calgary
hvězdu Alexe Tanguaye. Naopak do týmu přišli
dva útočníci Paul Stastny a hvězda Milan
Hejduk z Bostonu, z Montrealu trojice hráčů
obránce Ryan O´Byrne, útočník Saku Koivu a
superhvězda Kyle Chipchura. Opačným
směrem putoval Andrej Markov. Z Free agents
transfer listu tak na svoji soupisku už nikoho
Colorado shánět nemuselo.
Z hráčů, kteří v minulosti nastupovali v dresu
Colorada ukončilo kariéru hned několik hráčů
nemálo zvučných jmen. Po sezoně 2010/2011
se tak do hokejového důchodu vydali: Jere
Lehtinen, Peter Forsberg, Ian Laperriere, Ryan
Murphy, Scott Niedermayer a Robert
Schnabel.
V sezoně 2011/2012 bylo rozdělení do
konferencí určeno na základě výsledků
v předchozí sezoně. Colorado v uplynulé
sezoně nehrálo a tak bylo zařazeno na základě
losu do Západní konference. Jelikož si kouč
Colorada osahal soupeře už v BAHL lize a
Ligovém poháru 2011 lze očekávat, že jeho
ambice nebudou pouze o tom, držet krok
s týmy ve spodní části tabulky. Naopak se dají
očekávat gólové přestřelky a postupné
zdokonalování taktiky a mezihry a snad i útok
na čtvrtou postupovou příčku pro play-off.
V konferenci se tým sejde spolu s NY Rangers,
Torontem, New Jersey, Calgary a Chicagem.

