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VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

PODĚKOVÁNÍ  GINA  SCHILDERSE /PŘEDSEDY ČESKÉHO SVAZU  POZEMNÍHO HOKEJE/ ZA USPOŘÁDÁNÍ  ME 

Ahoj vsichni, 

Tento cesta bych rad podekoval Tomas L, Radek Sochor a cely klub Litice za perfektni zvladnuty turnaj v Litice. Mnel 

jsem obrovsky radost ze to je muj prvni turnaj kde klub (respektivni Tomas) tlacil na mne a na Svazu a na 120% vzal 

vedeni v priprava. Obcas musel jsem ho brzdit :-) ale radsi brzdit nez tlacit dopredu a poprosit stale o informace. 

Tohle je pro mne Hokejova Rodina, cleny ktery to bavi, ktery nepotrebujou stouchnout a ktery daji ruci a srdce do 

prace. Vysledek je taky ze fanousky a vedeni EHF to vidi a oceni a kdyz muzu opakovat slovy od Harry/TD EHF : "to je 

muj nejlepsi turnaj ktery jsem ucastnil, normalne vidis ze to je akce ktery dela Svaz na "pozemek" od klubu ale tady 

to vypadal jako klubove festival kde kazdy clen byl spojeny a kde vedle zapasy byli spousty aktivita pro mlady a 

stary". Tak Tomas/Radek, kloubouk dolu a mam fakt velky radost, jste velky inspirace pro ostatni odily. Pro vsichni : 

urcite videl jste spousty fotky se dobrovolnice ale rad bych sdilel jeden fotka ktery vystihne pro mne krasne detail jak 

klub muze fungovat. Viz dolu fotka ze chlapsky toaleta kde normalne najdete krem na ruce !!! :-). Nejde o krem ale 

takovyhle detaile videl jsem o hodne vic a to je ta uroven ktery myslim ze mame aspirovat .... 

A kdyz mluvime uz o detail tak chtel jsem podekovat Martina a Nikola za perfektni zvladnuti ceremonial. Vim ze v ty 

veci jsem "pes" a chci to mit uplne detailne mit pripraveny a domysleni v cas a vadi mne mozna "blbosti" ktery 

ostatni nevadi ale mnel jsem velky radost kdyz videl jsem priprava na ceremonial a jak holky to vzali za svuj. Jeden 

detail ktery mne predsvedcil ze to maji domysleni byl cedula na zem (viz fotka) kde byl jmena a ktery cena/medaille 

dava. Pro par to muze vypadat zbytecne ale pro mne jsou to ty veci ktery ukazeme jak jsme profesionalne 

pripraveny. Jsem se vedom ze to stoji hodne prace to domyslet do kazdy detail ale strasne moc to zveda uroven 

celkovy akce. I mne strasne moc libil zvladnuti celkovy social media kde byli mnoho fotky nejen ze zapasy ale hlavne  

 

 



 

 

ze Hokejove Rodina kde (z blizko) byli vedet emoce. To je nase znacka, to je co chceme/musime rozsirit, to je proc lidi 

chteji se spojit se nase sport, to je proc rodice a deti chteji byt dobrovolnik a pomoct ....  

Vypichnul jsem tady par veci ale kdyz podivam na fotky a vidim detsky hriste se aktivity, soutezy pro deti, podavaci 

mice, grilovani burgery :-), cepovani pivo Zlata Krava, kapela Queeny, papir na stole se pastelkamy, zed se vzkazy od 

fanousky, denni vytiskneni zprava a dalsi 1001 veci tak myslim ze muze v klidu rict ze to byl nejlepsi povedeni turnaj 

kdyz podivame na nase ambice ktery vyslovil jsme pred 2 roky a to je delat "Festivalove Turnaj kde vsech deti, 

maminky, tatinky, babicky, dedecky a sousedy prijde uzit hezky zapasy ale hlavne kde stravi hezky cas spolecne". 

Vim ze tady nemam veskery lidi ktery pomohli do kopie ale vsem patri velky podekovani a poprosim Tomas/Radek 

jestli jeste jednou muzou predat velky podekovani cely tym !  Hezky nedele      Gino. 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TĚM, 

co pomáhali na ME trvale plus tam bylo ještě mnoho lidí, kteří pomáhali jeden až několik dnů... 

Trenér: Lukáš Nocar     Asistent trenéra : Petr Jurek 

Video: Jakub Hofman   Malátovi J. a A.    M.Tomášek  a J.Löffler 

Technická spolupráce: A.Tomanová  K.Doležalová  J.Kordík 

Organizační pracovník: T.Levá 

Organizace turnaje: T,Levý 

Doprava:  Kačírek   T.Nečas    

Hřiště : V.Nocar   M.Houška   Kroupa 

Podavači:  J.Vrkoč      Děti: A.Bendová   Průchová   E.Nocarová    

Tlumočníci:  M.Homolka  Purkartová   J.Koryťák 

Občerstvení:  Schejbalová  B.Doležalová  Vyletová   

Práce všeho druhu/Ferda Mravenec/: R.Doležal 

 Prodej:  Klementová    Kudrnová 

Kancelář : Mládková 

Fotograf: Růžek 

Vstup: Polívka  Bystřický  Bárta    

Reditel turnaje:   Radek Sochor 

Duše týmu : Babická 

BYL TO OPRAVDOVÝ  SVÁTEK  POZEMNÍHO HOKEJE, NEBÝVALÁ PROPAGACE NAŠEHO SPORTU V REGIONU. 

ZÁPASY SLEDOVALO NA  2000  DIVÁKŮ!!!  A VYBRALO SE NA NICH  90 TIS.KČ,DOSUD NEJVÍC V ČES.REPUBLICE!!! 

BOHUŽEL , 0D ČESKÝCH JUNIORŮ SE ČEKALO VÍC, DOBRÉ VŠAK JE, ŽE UDRŽELI  B SKUPINU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


