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Oddílům ledního hokeje, nominovaným hráčům           V Praze dne 15. listopadu 2021 

 

POZVÁNKA 

 

Nominace vedení a hráčů reprezentace ČR 18 na přípravný kemp, který se uskuteční ve dnech  

22. – 23. listopadu 2021 v Jihlavě. Sraz všech zúčastněných je v pondělí 22.11. v 10:30 hod. na ZS v Jihlavě. 

Konec akce je plánován na úterý 23.11. v 15:15 hod. tamtéž.  

 

 

 

Realizační tým (6): 

Manažer týmu:   Studnička Petr 

Hlavní trenér:   Petr Jakub 

Asistent trenéra:  Skuhrovec Radim 

Trenér brankářů:  Falter Martin 

Lékař:    MUDr. Madrý Tomáš 

Kustod:    Pečinka Martin 

 

 

       

Hráči (17):  

HC Motor České Budějovice Maleček Štěpán 

HC Kometa Brno  Němec František, Schnattinger Michael, Šalé Eduard 

HC Slavia Praha  Hrdlička Jakub, Slavíček Šimon 

HC Dukla Jihlava  Vovsík Matěj 

HC Plzeň 1929    Dvořák Adam, Soukup Marek 

HC Karlovy Vary  Krajčík Filip, Rymon Dominik, Sapoušek Robin, Šmajda Samuel 

HC AZ Havířov   Becher Ondřej 

HC Dynamo Pardubice  Formánek František, Hebek Tomáš Viktor, Koudelka Jakub 
 
 
Důležité: 

• Všichni nominovaní musí splňovat jednu z následujících podmínek: 
a) při nástupu na akci se prokázat negativním testem na onemocnění Covid-19 metoda RT-PCR, 

ne starší než 5 dní 
b) při nástupu na akci se prokázat potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19, od prvního 

pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní 
c) při nástupu na akci se prokázat certifikátem o ukončeném očkování, starším 14 dnů 

• Všichni hráči si vezmou s sebou kartičku pojištěnce. 

• Všichni hráči si vezmou s sebou kompletní hokejovou výstroj a výzbroj, dostatečný počet holí. 

Hráči, kteří mají nadstandardní nože, si přivezou náhradní s sebou. Brankářská výstroj musí být 

bez reklamních partnerů klubu (vyrážečka, lapačka, betony). 

• Omluvy – Jakub Petr, tel.: 724 591 484 

• Uvolňování hráčů na reprezentační akce se řídí Vnitřní směrnici ČSLH č. 126 – upravující 
uvolňování hráčů na akce reprezentačních výběrů České republiky v ledním hokeji. 

 
 
 
 



 
Zásady pro používání hokejových holí v reprezentaci ČR 18 v sezóně 2021/22: 

Český svaz ledního hokeje vydává s ohledem na smlouvu uzavřenou se společností CCM Hockey 

Europe (v České republice zastupována společností Střída Sport s.r.o.) tuto závaznou normu: 

1. Všichni hráči musí používat hokejové hole značky CCM. Není přípustné zastříkávat označení holí 
a používat tak hole jiných výrobců (zodpovídá manažer týmu). 

2. V případě, že si hráč přiveze na akci vlastní nebo klubové hokejové hole jiných značek, budou mu 
odpovídající hole (CCM) zapůjčeny. Po skončení akce se zapůjčené hole vrací. 

3. V případě zlomení hole dostane hráč odpovídající náhradu.    
 
 

                          

                                            
                          Filip Pešán                                                                         Jakub Petr 

                                    šéftrenér ČH       trenér reprezentace ČR 18 

 

 

 

  

 


