CZECH NORTH HOCKEY – MISTROVSTVI SEVEROVÝCHODNÍXH ČECH V HOKEJI R. 2007
Bude to poprvé, co se výkvět českého hokejového nebe skrze sedmileté a osmileté hokejisty narozené 2007 či mladších, sejde na
celorepublikovém turnaji právě v Jablonci nad Nisou, symbolicky v rok 150 let od založení města. Mistrovství proběhne v sobotu
27 srpna 2016 podle pravidel ČSLH. Patronaci nad turnajem přijal náměstek statutárního města Jablonec nad Nisou Pavel
Svoboda a radní Libereckého kraje RNDr. Vít Příkaský. Celé mistrovství navazuje na certifikovaný projekt srpnové hokejové
školy pod gescí MŠMT a jeho ceremoniál bude doprovázen speciální světelnou a zvukovou show. Nad projektem nezištně
spolupracují významnou pomocí společně město Jablonec, Sport Jablonec, Liberecký kraj a společnost Pro Hockey - Magazín o
NHL
Pořadatelský all star tým hokejové školy povedou šéftrenéři Jakub Čutta a Danile Stehno, generálním manažerem je Miroslav
Matějka. Tým pořadatele je all stars týmem vybraných účastníků hokejové školy, doplněný o šikovné hokejisty z klubů BK Mladá
Boleslav, HC Česká Lípa TJ HC Jablonec na Nisou, HC Královéhradečtí lvy či HC Lomnice nad Popelkou. Dále dorazí
mládežnické oddíly českých klubů, co mají svůj nezapomenutelný lesk (Slávie Praha či Liberec, ale také výběr celých Krkonoš a
severovýchodního cípu republiky (Trutnov, Náchod, Hronov či hokejové Vrchlabí).
Kvalitní práce s hokejovou mládeží na našem kraji bylo i impulzem pro vznik hokejové školy. V jejím nultém ročníku přilákala
k účasti i českého reprezentanta, hráče Calgary Flames Ladislava Šmída. Právě při příležitosti 150 let založení města a při
konání hokejové školy zve náměstek Pavel Svoboda na setkání a besedu na radnici malé hokejisty hokejové školy.
Vzácným hostem bude pětinásobného mistra světa a kapitán reprezentace David Výborný a společně se setkají právě
na radnici. Totiž právě nejen v oddílech, ale i ve školách, začínají cesty mladých hokejistů, doprovázeny cestami lidí, kteří se mu
ve svém volném čase obětují, aby to byl i do budoucna stále náš „český hokej“ jako světově nejpopulárnější a nejmasovější zimní
sport dělající čest a slávu naší malé zemi uprostřed Evropy. Nebojme si to připomenout, že není zase tolik artiklů, přes které je
tato malá země ve světě vnímána, a které jí dělají slávu. Nebojme se přiznat, že svět bezpečně zná ono slavné „made in Czech“
skrze naše sklo, bižutérii, automobily, strojírenství, vědu, českou klasickou hudbu Dvořáka či Smetany. Ale svět zná naši zemi
v srdci Evropy totiž i přes náš český hokej, který ji tolikrát proslavil!!!
Hokej se nedá hrát bez diváků, bez nadšenců, bez hlasitých fanoušků, ani bez vášně!!! Děti, hokejisté, trenéři, sponzoři,
partneři, činovníci, rodičové, diváci i fanoušci, každý po svém a svým dílem, jsou součástí této ohromné magie, která uhranula
světu a byla nazvaná HOKEJ!!! I ten poslední fanoušek, divák či divačka, je součástí této famózní a strhující hry, která dává
našemu národu hrdost a která vyťukává do své ledové osnovy a našich srdcí další symfonie plné kliček, rychlých skluzů, tvrdých
soubojů a střel!!! I proto je třeba velmi poděkovat městu Jablonec za podporu a rozvoj takových projektů, jako je Czech North
hockey.
Nechť zní i nadále slovy Petra Vichnara na adresu zesnulé české hokejové legendy Ivana Hlinky mladým hokejistům uvnitř
….Nejsilnějším svalem vítěze bylo jeho srdce!

