
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se staví zimní stadion... 

Asi vás napadne, že toto téma sem tak úplně nepatří. I když je to o hokeji, tak to možná 

nikoho nezajímá. Ale toto téma nechci prezentovat jako pohled na technologii zimních stadionů 

v obecné rovině. Budu vám ukazovat postup výstavby a průběžné fotografie ze zrodu jednoho 

konkrétního zimního stadionu. A kde bude stát tento nový zimák a co má společného s Dívčím 

Hokejem? 

Celý článek najdete na: http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/jak-se-stavi-zimni-stadion-

371.html 

 

 

Nová hokejová sezóna začala a do ní vstoupil také projekt, který vznikl před 4 roky. Vzal si za cíl najít a zmapovat 

již hrající mladé hráčky, podpořit rozvoj ženského ledního hokeje, nacházet nové hráčky, stabilizovat a následně 

přispět k rozšíření členské základny tohoto sportu. Za čtyři roky se udělalo mnoho práce a z původně 

jihomoravského projektu se stal projekt evropský. Zastřešuje bezmála 450 hráček ledního hokeje ve věku od 5 do 

18 ti let, z nichž převážná část je zatím z České republiky. Hráčky různých národností se potkávají ve společných 

dívčích týmech. Zde nachází přirozené prostředí dívčího kolektivu, které je motivuje do dalšího hokejového růstu a 

které jsou jinak nuceny hrát jen v chlapeckých týmech. Před námi je však stále spousta problémů, které je třeba 

dořešit. To se netýká jenom tohoto samotného projektu, ale i přístupu ženských klubů, jejich řídících orgánů a 

Českého svazu ledního hokeje k mladým hráčkám. Věci se postupně mění k lepšímu, ale ještě uplyne mnoho vody, 

než „holka s hokejkou“ bude mít stejné možnosti jako kluci. A právě proto vzniká tento zpravodaj, který má 

informovat o dění v dívčím a ženském ledním hokeji širší spektrum naší populace. Toto první číslo představuje naši 

činnost v době prázdnin a na začátku září, tedy dobu, která je na hokejové události přece jenom poněkud 

skromnější. Snad Vás nebude obtěžovat, když jedenkrát za měsíc ve svém mailu naleznete měsíční souhrn 

událostí, pod v záhlaví uvedeným názvem. Kdo ví, možná někteří z vás občas nahlédnou na náš web, nebo se 

dokonce rozhodnete podpořit rozvoj tohoto olympijského sportu. Nejsme sice Kanada, kde je registrováno více 

hráček ledního hokeje, než u nás chlapců, ale naše dívčí hokejové naděje si Vaši pozornost jistě zaslouží… 

 

                                                                                                        Příjemné a pohodové září Vám přeje 

 

                                                                                                                                                               Pavel Krček 
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Nový rakouský web bude zatím sloužit i německým hráčkám 

Dnešním dnem spouštím do plného provozu nové webové stránky rakouského dívčího hokeje. 

Oproti původnímu plánu je sice premiéra opožděná o půl roku, ale to nejspíš nemá na nic vliv. 

Stačí, když kliknete na rakouskou vlaječku (vpravo nahoře) a jste tam. 

Celý článek najdete na: http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/novy-rakousky-web-bude-zatim-

slouzit-i-nemeckym-hrackam-376.html 

 

Dívčí hokejová škola 2011 je již minulostí 

Již 3 rok tuto akci hostily zimní stadiony v Pelhřimově a Humpolci a zúčastněné 

hráčky určitě nebyly zklamány. Trenérský kádr byl opět kvalitnější a součástí 

programu byly i individuální rozbory bruslení hráček u videa. Obou kempů se 

zúčastnilo 73 hráček a hráčů, převážně z Česka, ale také ze Slovenska, Maďarska, 

Rakouska, ale také USA. 

Celý článek najdete na: http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/divci-hokejova-skola-

2011-je-jiz-minulosti-383.html 

 

Evropský dívčí tým U16 vyhrál turnaj v Roudnici 

Doba se mění a náš dívčí projekt se neustále vyvíjí a posouvá dál. A tak po 

čtyřech letech naše hráčky poprvé nastoupily v turnaji určeném pro ženské 

seniorské týmy. Prvním našim turnajem byl ReproMat Cup women v Roudnici 

nad Labem a mladá evropská děvčata ho zvládla na jedničku. Vítězství a skóre 

24:1 hovoří za vše. 

Celý článek najdete na: http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/evropsky-divci-tym-

u16-vyhral-turnaj-v-roudnici-doplneno-393.html 

 

Začal nový ročník ženské ligy, ale co ten loňský? 

O víkendu odstartoval další ročník české ligy hokejistek. V některých z dalších článků se 

občas podíváme na některé týmy, nebo zápasy. Stejně tak se na naši ligu podíváme i z 

různých jiných pohledů. Ale dnes se podíváme ještě na ten loňský. Byl či nebyl regulérní? 

Posuďte sami... 

Celý článek najdete na: http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/zacal-novy-rocnik-zenske-ligy-

ale-co-ten-lonsky-399.html 

 

 

 

http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/novy-rakousky-web-bude-zatim-slouzit-i-nemeckym-hrackam-376.html
http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/novy-rakousky-web-bude-zatim-slouzit-i-nemeckym-hrackam-376.html
http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/divci-hokejova-skola-2011-je-jiz-minulosti-383.html
http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/divci-hokejova-skola-2011-je-jiz-minulosti-383.html
http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/evropsky-divci-tym-u16-vyhral-turnaj-v-roudnici-doplneno-393.html
http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/evropsky-divci-tym-u16-vyhral-turnaj-v-roudnici-doplneno-393.html
http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/zacal-novy-rocnik-zenske-ligy-ale-co-ten-lonsky-399.html
http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/zacal-novy-rocnik-zenske-ligy-ale-co-ten-lonsky-399.html


 

Z Humpolce si nejmladší vezou 5. Místo 

Víkend byl ve znamení 3 turnajů, kterých se účastnil dívčí tým. První, na který se 
podíváme, byl dvoudenní turnaj 2. tříd v Humpolci. Zde se představil tým složený z 
dívek ročníků 2002, 2003 a 2004. Bez ohledu na celkové 5. místo z osmi účastníků 

tento tým určitě nezklamal a všem přítomným ukázal, že český dívčí hokej má i v té 
nejmenší kategorii mnoho talentů. 

Celý článek najdete na: http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/z-humpolce-si-nejmladsi-

vezou-5-misto-400.html 

Česko – slovenský dívčí tým má z Uničova bronz 

Pohodový turnaj v Uničově přinesl našim děvčatům bronzové medaile. Byl krásný 

den a po několika omluvenkách se na ranním srazu u zimního stadionu sešel 

„výletně“ naladěný dívčí tým. 

Celý článek najdete na: http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/cesko-slovensky-divci-

tym-ma-z-unicova-bronz-402.html 

 

Zasloužené bronzové medaile z Pelhřimova 

V poměrně silné sestavě se sešel dívčí tým na začátku třídenního a velmi dobře 

obsazeného turnaje 3. tříd v Pelhřimově, kterého se zúčastnilo 16 týmů. Tento ročník 

dívek se zdá být velmi dobrý a navíc se již děvčata poměrně dobře znají. Bylo však 

otázkou, jak dopadnou v porovnání v těžké konkurenci kvalitních chlapeckých týmů. 

 

Celý článek najdete na: http://www.divcihokej.cz/cs/ostatni/zaslouzene-bronzove-

medaile-z-pelhrimova-404.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost webu www.divcihokej.cz za poslední měsíce: 

Únor 3849 

Březen 5590 

Duben 5311 

Květen 4069 

Červen 3158 

Červenec 2387 

Srpen 3444 
 

Na to, že je v České republice celkem cca 900hráček a v měsících květen, červen, červenec a srpen mnoho lidí 

o hokeji vůbec nepřemýšlí, to nejsou špatná čísla… 
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… a pokud jste dočetli až sem… 

děkujeme Vám za pozornost 

 

 

 

Další program dívčích týmů: 

10.9. Uničov, turnaj 3.tříd 

17.9. Uničov, turnaj 2,tříd 

24.9. Uničov, turnaj 3.tříd (velký hokej) 

 


