
Když na hokej, tak do Popovic! 

Martin Holý, manažer TJ Slavoj a šéftrenér mládeže zve všechny děti na popovický led!  

 

„Rád bych pozval všechny děti k nám na tréninky,“ říká hned v úvodu našeho rozhovoru Martin Holý, 

profesionální trenér mládeže, který díky projektu Českého svazu ledního hokeje dohlíží na mladé talenty 

na ledě ve Velkých Popovicích. „Až teď když se podařilo stabilizovat klub, a s pomocí Českého hokejového 

svazu jsme se dostali do stádia, kdy se můžeme naplno věnovat mládeži.“ 

„Menší kluby si profesionálního trenéra mládeže často nemohou dovolit, svaz proto nese náklady na jejich mzdy, 

zajistí jejich kvalifikaci a další odborný růst. Pro kluby a rodiče budou zárukou, že výchovný a tréninkový proces bude 

probíhat na odpovídající úrovni. Jde o nejvýznamnější projekt, který v současné době realizujeme,“ uvádí k tomu 

prezident ČSLH Tomáš Král a jehož součástí je i popovický Slavoj. 

„Díky svazu a práci vedení Slavoje, které před pěti lety zahájilo jeho obnovu, můžeme dnes pozvat na 

hokej další malé hráče. Před pěti lety se Slavoj dostal do období, kdy to tady bylo ve stádiu, že stadion 

spadne nebo se zavře… A tehdy nastoupilo současné vedení výboru v čele s Petem Kotrášem, Karlem 

Holým a Jirkou Hobzou, a za těch pět let se jim podařilo postavit Slavoj zpátky na nohy.  A za to jim patří 

obrovský dík,“ říká Martin Holý.  

Rozmachu hokeje v Popovicích také velice pomohl projekt Školy, školky, školičky, kdy TJ Slavoj nabízí 

zdarma k dispozici okolním školkám ledovou plochu. Děti tak v rámci vyučování mají možnost chodit 

bruslit. „Díky tomu se nám tady protočí až 500 dětí ve věku 5 – 12 let týdně,“ dodává Martin.  

Se zvýšeným zájmem o led rostou i zájemci o hokejové tréninky mezi malými dětmi. „ Přihlásila se nám 

díky tomu i spousta dětí do náboru.  V současné době máme v ročníku 2008 – 2010 (v hokejové 

přípravce) cca 40 dětí, což je na malý klub velice slušné číslo.“ 

 

Nábor je pořád otevřený v průběhu celé sezóny.  

Je určen dětem ročníků 2008 – 2010 

Tréninky jsou v pondělí a ve čtvrtek od 12:45 do 14:00 hod. 

 

 Za zmínku stojí rovněž i to, že se Slavoji podařilo vyčlenit ledy 1x za 14 dnů ve středu, na které mají 

možnost přijít registrovaní hráči Slavoje s rodiči a zahrát si jen tak hokejíček. „Kdo by měl zájem, tak tady 

pořádáme kurzy bruslení pod hlavičkou Slavoje. Kurzy jsou určené pro všechny věkové skupiny dětí. Ale 

především bych moc rád pozval tímto všechny malé hokejisty k nám na led. Těšíme se na Vás,“ dodává 

Martin Holý. 

 

Hollasmartin92@gmail.com 


