
 

 
Oddílům ledního hokeje 30. prosince 2011 
Nominovaným hráčům 
 

POZVÁNKA 
 

Nominace vedení a hráčů reprezentace ČR U16 na nominační zápas v Brně 10. ledna 2012. Sraz všech nominovaných 
je v 13:00 na ZS v Brně. Plánovaný konec akce v 17:30. 
 
Team manager  Radek Mrázek 
Hlavní trenér  Robert Reichel 
Asistent trenéra  Karel Beran 
Trenér brankářů  Rudolf Pejchar 
Hospodář  Milan Mezei 
Lékař   Tomáš Madrý 
 
Třebíč   Vejmelka Karel 
Zlín   Haloda Ondřej, Hladiš Dominik 
Olomouc  Nesvadba David 
Brno   Zbořil Jakub, Štancl Patrik, Jenyš Pavel, Král Tadeáš, Garčic Richard 
Vítkovice  Rudl Dominik, Ollender Samuel, Kafka Dominik 
Havířov   Kotala Jakub, Bohounek David 
Hr. Králové  Pilař David 
Pardubice  Procházka Jakub, Panna Ondřej 
Vsetín   Hořanský Adam, Šcotka Jan 
Třinec   Christov Vít 
Havl. Brod  Osmík Martin 
 
Všichni hráči si vezmou s sebou kompletní hokejovou výstroj a výzbroj (včetně helmy a rukavic), odpovídající nákrčník, 
dostatečný počet holí, věci na suchou přípravu (ven, tělocvična). Hráči, kteří mají nadstandardní nože, si přivezou 
náhradní s sebou. 
 
  Zásady pro používání hokejových holí v reprezentaci ČR U16 v sezóně 2011/2012 

Vzhledem k tomu, že při používání hokejových holí v reprezentačních výběrech dochází často k diskusím, jaké mohou 
používat hráči hole, vydává Pro-Hockey Cz a reprezentační úsek VV ČSLH tuto závaznou normu. Uvedený pokyn 
vychází ze skutečnosti, že reprezentační hokej má uzavřenou smlouvu s firmou SPORT MASKA, kterou je třeba pro její 

výhodnost respektovat. V české republice zastupuje tuto společnost – firma Střída sport. 
1.) Všichni hráči nominovaní na reprezentační akci ČR U16 budou mít možnost vybrat si ze dvou druhů násad 

(podle tvrdosti a ze tří druhů čepelí (podle typu zahnutí) těch značek holí, které SPORT MASKA zastupuje 
(REEBOK, KOHO, CCM, JOFA). V případě, že si hráč přiveze na akci hokejky vlastní nebo klubové (značka 
hole musí odpovídat značkám holí, které SPORT MASKA zastupuje) nebude dostávat náhradu za zlomené 

hole. Hráčům budou hokejové hole pouze zapůjčeny. Po skončení akce hole vrátí. 
2.) Není přípustné zastříkávat označení holí a používat tak hole jiných výrobců (zodpovídají Generální manažeři 

reprezentačních mužstev ČR) 
 
Omluvy – p. Robert Reichel – tel. 736 505 369 
Cestovné se nevyplácí! Každý hráč bude mít kartičku pojišťěnce!  
 
 

 
    
 Robert Reichel 
 Trenér reprezentace U16 


