
            Hokejový turnaj v Ledči nad Sázavou  
 

Jak už většina 

z vás ví, naše škola pořádá 

pro naše žáky naší školy 

bruslení v Ledči a několik 

kluků s i velmi rádo bralo 

hokejky, ale i ti co si jen 

zkoušeli své umění na 

bruslích, byli s hokejkami 

velice šikovní.Nadšení pro 

tento sport s námi sdílel i  

pan učitel Nulíček,který 

také aktivně hraje hokej.A 

tak když na začátku 

listopadu přišla pozvánka 

na vánoční turnaj, 

neváhalo se ani 

chvilku.Jelikož naše škola 

nechtěla ponechat nic 

náhodě, a tudíž nám 

„zacvakla“ ledovou plochu, abychom se mohli sehrát a připravit na turnaj.Menší problémy jako 

(sehnání výstroje a hráčů) jsme hravě překonali, a tak jsme s i 5.prosince mohli jet do Ledče 

zatrénovat.Po tomto užitečném tréninku jsme se všichni mohli už jen těšit na 19. prosince, kdy jsme 

měli na turnaj odjet.Když konečně nadešel“den D“, všichni jsme se v 7°° hodin setkali na nádraží ve 

staré Zruči, odtud jsme se vypravili do Ledče.. Po příjezdu a příchodu na zimní stadion, jsme se šli 

převléci a pan učitel Starý  (výborný kustod ,asistent a kameraman v jedné osobě) nám představil 

našeho nového golmana,který se jmenoval Jirka.Jakmile jsme se oblékli do výstroje,vykročili jsme 

zdárně na ledovou plochu a tribuny nás přivítaly bouřlivým pískotem.První zápas jsme měli 

absolvovat s domácí Ledčí a tento zápas se vydařil po všech stránkách.Všichni se rozehráli,brankář 

zachytal,dali jsme góly a po vyrovnaném průběhu slavili vítězství 2:0.Ve druhém zápase nám tým 

z Havl. Brodu ukázal jak se vlastně hokej hraje.Tento zápas nebyl až tak podstatný,a prohra 0:5 nás 

nepoložila.Všichni se soustředili na poslední zápas z dalším týmem z Havl. Brodu.Opět se čekala 

bitva a na ledě to tak vypadalo.Oba týmy výborně bránili,ale i brankáři předvedli několik výborných 

zákroků.Oba týmy nechtěli udělat chybu,ale přesto jsme se golmanovi Brodu několikrát podívali 

z blízka do tváře.Po závěrečné siréně se rozpoutala radost v našich řadách,protože výsledek 0:0 nás 

posunul na konečnou druhou příčku.Oba učitelé to hodnotili jako velký úspěch a nás to samozřejmě 

velmi potěšilo.Poté jsme od zástupců školy 

a města Ledče převzali sladkou cenu a dali 

si „match“ s učiteli proti Ledči. Tento 

zápas byl už jen třešničkou na dortu velmi 

dobře obsazeného a zorganizovaného 

turnaje. Celkový výsledek byl „all 

exklusive“ a i nasazení všech hráčů bylo 

poučné a příkladné pro všechny. Ještě jsme 

si naplnili žaludky v bufetu hurá na vlak a 

domů, kde na nás čekali rodiče, aby nás 

odvezli domů. Jménem všech hráčů, bych 

chtěl poděkovat panu učiteli Nulíčkovi a p. 

uč. Starému. Další turnaj je naplánován na 

přelom února a března tudíž by se všichni 

soupeři měli těšit.            
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