
 

 

Oddílům ledního hokeje, nominovaným hráčům                 2. června 2012 

POZVÁNKA 
Nominace hráčů reprezentačního týmu ČR U17 na přípravný kemp v Třemošné ve dnech 21. – 25. června 2012. Sraz všech 
nominovaných je 21. června v 7:45 na zimním stadionu v Třemošné. Ukončení akce dne 25. června v 13:30. 
 

Team manager:     Milan Hnilička 
Hlavní trenér:        Jiří Veber 
Asistent trenéra:    Petr Svoboda 
Trenér brankařů:  Michal Podolka 
Hostující trenér:    Křepelka Pavel 
Hospodář:             Maroš Solenský 
Lékař:                   MUDr. Tomáš Madrý 
 
Sparta Praha  Pírs David, Kolář Matěj   

Č. Budějovice Sova Aleš   

Slavia Praha Frodl Dominik, Adam Luboš, Andres Tomáš 

Letňany   Štosek Martin                  

Orebro    Vopelka Lukáš                        

Plzeň   Beneš Martin, Krliš Václav 

 

Náhradníci: 

Liberec  Hosnedl Tomáš 

Olomouc   Nesvatba David   

Sparta Praha Knobloch Ondrej 

Chomutov  Macháček Petr, Strunz Martin   

Pardubice Panna Ondřej 

 
Doplnění nominace proběhne po ukončení kempu v Kravařích (14. – 18. června 2012) 

 
 

Důležité: 

 Všichni hráči si vezmou s sebou kompletní hokejovou výstroj a výzbroj, dostatečný počet holí, sportovní oblečení do 
tělocvičny a ven, plavky. Hráči, kteří mají nadstandardní nože, si přivezou náhradní s sebou. Tenisky do tělocvičny, tenisky na 
ven a dostatečný počet tréninkového oblečení na suchou přípravu, hrazdičky na kliky, švihadla. 

 Cestovné se nevyplácí. 

 Všichni si vezmou s sebou kartičku pojištěnce! 

 V případě zájmu je možné zarezervovat ubytování z 13. na 14. června, kontakt: Jiří Veber (nejpozději do pátku 8. června) 

 Omluvy: Jiří Veber – 602 733 769 

 

 
  Zásady pro používání hokejových holí v reprezentaci ČR U17 v sezóně 2012/2013 
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. 
 

 

  

 
 
 
 Jiří Veber 
 trenér ČSLH 


