
 
 

 

 

 
Vážení rodiče, hráči, agenti, hokejové kluby a všichni hokejový příznivci,  
 
vzhledem k blížícímu se začátku hokejové sezóny bychom vás za realizační tým 
Czech Knights - neoficiální národní výběr hráčů kategorie U13, chtěli seznámit s 
přípravnými akcemi a procesem nominace hráčů na Tournoi de Hockey Pee Wee 
2016 v kanadském Quebecu, kterého se čeští rytíři v příštím roce znovu zúčastní a 
budou reprezentovat Českou republiku na nejuznávanějším a nejprestižnějším turnaji 
této věkové kategorie po celém světě.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOURNOI DE HOCKEY PEE WEE 
http://www.tournoipee-wee.qc.ca/ 

 
V roce 2016 proběhne už 57. ročník turnaje v Quebecu. V kariérách mladých 
evropských hráčů se jedná o událost naprosto výjimečnou svojí sportovní úrovní i 
neuvěřitelnou společenskou úrovní. Pro nejtalentovanější hráče turnaj zajišťuje 
otevření očí a uvědomění si, jak obrovská a jak kvalitní je konkurence hokejistů 
v zámoří. Tato zkušenost je může přimět k ještě daleko větší tréninkové píli. Pro 
hráče, kteří to v hokeji později nikam nedotáhnou, se potom tento turnaj může stát 
fascinujícím sportovní zážitkem, který si v sobě uchovají po celý život. 
 
 
 
 
 
 
 
V průběhu turnaje přicestuje do Quebecu 2200 mladých hokejistů o které se stará 
více než 500 kanadských rodin. O hladký průběh turnaje pečuje každý den kolem 
1500 dobrovolníků a organizačních pracovníků. Jakmile skončí jeden ročník, za 
několik dnů už vícečlenný tým lidí začíná připravovat ročník další. Zahajovací 
ceremoniál se ohlíží na tradice kanadského hokeje. Účastníci si mohou při úvodní 
show prohlédnout záběry velikánů NHL, kteří na tomto turnaji startovali ve svých 
dvanácti a třinácti letech. Hráli tady  Wayne Gretsky, Mark Messier, Eric Lindros, 
Sidney Crosby a mnoho dalších legend kanadského i světového hokeje. Mnozí se na 
turnaj Pee-Wee v Quebecu každoročně vrací. 
 
 

http://www.tournoipee-wee.qc.ca/


 
 

 

 
 
Pro Čechy je obtížné v krátkosti vystihnout, co vše turnaj dětem nabízí. Pro české 
děti se toho ve sportu mnoho nedělá, proto je pro mladé hráče, jejich rodiče i trenéry 
turnaj tak silným a neopakovatelným zážitkem.  
 
Kanaďané tvrdí, že nečiní rozdíl ve svém přístupu, úsilí a investicích mezi vrcholnou 
světovou akcí pro dospělé nebo pro malé hokejisty. A každý, kdo někdy do Quebecu 
zavítal, toto tvrzení musí potvrdit. Denní tisk přináší na mnoha stránkách fotografie, 
prognózy, rozhovory a zpravodajství z turnaje. Na televizních kanálech běží  nonstop 
hokejové studio z turnaje. Už při příjezdu do Quebecu po dálnici nás daleko před 
městem uvítají obří poutače – jak jinak, propagující turnaj v Quebecu. 
 
Je nesmírně složité nejen tento turnaj vyhrát, nebo se probojovat alespoň do 
semifinále. Konkurence je obrovská, kanadské i americké týmy se na tento turnaj 
doslova roky připravují. Pro mnohé to představuje příležitost představit se poprvé na 
skutečně významném sportovním kolbišti, poprvé na sebe upozornit scouty z NHL a 
CHL. Tímto turnajem pro ně končí dětský hokej a vstupuje se do druhé fáze. Od 
turnaje v Quebecu se v zámoří začíná mluvit o výrazných talentech a nastupujících 
hokejových hvězdičkách. Quebec – to je takový první přelom ve sportovní chlapecké 
hokejové kariéře. Vstup do velkého světového hokeje. 
 
Když probíhal 50. Ročník Pee-Wee v Quebecu, turnaj byl nazýván klubovým 
mistrovstvím světa třináctiletých hráčů. A mohu s klidným svědomím napsat, že tento 
turnaj si v některých parametrech vůbec nezadá s mistrovstvím světa U18 a U20 
pořádaných IIHF. Každý rok se mohou účastníci turnaje podívat na utkání Canadia 
Hockey League. Pepsi Aréna je domovským stánkem týmu nejvyšší zámořské 
juniorské soutěže Quebec Remparts. Představuje neskutečný zážitek sledovat toto 
slavnostní utkání ve zcela zaplněné hale pro 16500 diváků. 
 
Asi sto metrů od Colisée Pepsi Arény vyrůstá nová supermoderní hokejová hala pro 
18000 diváků, kam se turnaj přestěhuje již tento rok a hráči si budou moc zahrát ve 
zbrusu nové supermoderní hale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

PROJEKT CZECH KNIGHTS 
www.sports-connect.eu 

 
Tým Czech Knights vznikl v roce 2014 a je jedním z pilotních projektů agentury 
Sports Connect, jejíchž hlavním cílem je zprostředkovat mladým a talentovaným 
hráčům možnost hokejového růstu a rozvoje. Tým českých rytířů se poprvé v roce 
2015 zúčastnil kanadského turnaje a nechal za svou cestou v Quebecu velice 
pozitivní ohlasy ať už co se sportovní stránky týče tak jako té lidské a mimohokejové.  
 
Díky skvělým výkonům v loňském ročníku si tým Czech Knights vybojoval 
nominaci a svolení direktoriátu turnaje v roce 2016 reprezentovat český hokej 
na kanadském této prestižní akci v nejvyšší výkonnostní kategorii AAA, ve 
které se setkají z předními týmy amerických a kanadských rankingových 
žebříčků.  
 
Podrobný pohled na cestu turnajem, záběry z Quebecu nebo také ohlasy hráčů a 
rodičů se můžete podívat v následujícím dokumentu, který zpracovala a odvysílala o 
Czech Knights ČT4 nebo na také na 30 minutový dokument agentury Sports 
Connect, který mapuje bližší pohled do zákulisí turnaje a určitě bude skvělou 
motivací do vaší další hokejové práce.  
 
Dokument Sports Connect  
https://www.youtube.com/watch?v=52bJ2YjavlI 
 
Dokument ČT4 Sport 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11097450505-hokejovy-turnaj-quebec-2015/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRYOUTS A NOMINACE DO TÝMU CZECH KNIGHTS PRO PEE WEE 2016 
 
Pro 57. ročník turnaje Tournoi de Hockey Pee Wee, který se v kanadském Quebecu 
uskuteční v roce 2016 jsme se rozhodli uspořádat následující dvě přípravné akce, na 
kterých budou pozvanými hokejovými odborníky a bývalými profesionálními hráči 
vybráni hráči širší nominace Czech Knights, kteří dostanou možnost se v profilovém 
utkání týmů Moravia a Czech proti sobě utkat a poprat se tak o konečnou nominaci 
do týmu, který v únoru příštího roku odletí v počtu 18 bruslařů a 2 brankářů do 
Quebecu reprezentovat Českou republiku na tento prestižní turnaj.  
 
Oba open tryouty jsou určeny pro hráče hlavního ročníku pro PEE WE 2016 a 
to jsou hráči narození v roce 2003 a výjimečně talentování hráči ročníku 2004.  
  

www.sports-connect.eu
https://www.youtube.com/watch?v=52bJ2YjavlI
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11097450505-hokejovy-turnaj-quebec-2015/


 
 

 

 
 
 
 
OPEN TRYOUT CZECH 
 
1/ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ  
14.9.2015 - Sport Arena Třemošná 
Plzeňská, 330 11 
Třemošná 

 
2/ Podrobný rozpis akce a rozdělení týmů bude všem účastníkům zaslán emaliem 
nejpozději do 11.září 2015. 
 
3/ CENA ZA TRYOUT 
Účastník: 300,- Kč / tryout,   
v ceně akce jsou garantovány minimálně 2 sehrané zápasy a zapůjčení dresu. 
 
4/ REGISTRACE  
Registrovat na tryout Czech Knights - CZECH TOUR v Třemošné se můžete na 
následujícím odkaze: 
 
http://goo.gl/forms/cjtUIdYfyy 
 
 
 
OPEN TRYOUT MORAVIA 
 
1/ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ  
21.9.2015 - Zimní Stadion Uničov 
Pionýrů 1187, 783 91 Uničov 
585 054 201 
 
2/ Podrobný rozpis akce a rozdělení týmů bude všem účastníkům zaslán emaliem 
nejpozději do 18.září 2015. 
 
3/ CENA ZA TRYOUT 
Účastník: 300,- Kč / tryout,   
v ceně akce jsou garantovány minimálně 2 sehrané zápasy a zapůjčení dresu. 
 
4/ REGISTRACE  
Registrovat na tryout Czech Knights - MORAVIA TOUR v Uničově se můžete na 
následujícím odkaze: 
 
http://goo.gl/forms/dkumeqiUz5 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/forms/cjtUIdYfyy
http://goo.gl/forms/dkumeqiUz5


 
 

 

 
 
 
Platba za tryouty bude probíhat na místě. Připravte si prosím hotovost a kontaktujte 
nás předem prioritně emailem, pokud budete potřebovat vystavit daňový doklad s 
konkrétními fakturačními údaji.  
 
INVITE TRYOUT MORAVIA VS CZECH 
 
V rámci obou přípravných akcí v Třemošné a Uničově bude vytvořena širší 
nominace, která se v podobě týmů Czech a Moravia utká dne 28.9.2015 proti sobě v 
profilovém utkání, ve kterém bude selektována a utvořena finální nominace 18 hráčů 
a 2 brankářů, kteří pojedou Českou republiku reprezentovat do Quebecu v roce 2016 
na Tournoi de Hockey Pee Wee. 
 
Konkrétní místo profilového utkání bude ještě upřesněno a bude se nacházet tak, 
aby bylo ze všech koutů republiky dostupné.  
 
 
QUEBEC 2016 - INFORMACE PRO RODIČE  
 
Jelikož se často množí dotazy ohledně finanční stránky spojené z cestou do 
Quebecu, předem bychom vás chtěli informovat o předběžných nákladech, týkajících 
se turnaje, kterého se v Kanadě v roce 2016 zúčastníme. 
 
Základní cena pro hráče, by se stejně jako v loňském roce měla pohybovat v 
rozmezí 25 000 - 30 000 Kč a bude pokrývat následující položky: 
 
zpáteční letenka z Prahy do Quebec City, ubytování a stravování hráčů po dobu 
pobytu v Kanadě, startovné na turnaji, zapůjčení sady Czech Knights (dres, 
hokejová taška, stulny, návleky) a VIP vstup do arény Colisée Quebec na 
kterýkoliv ze zápasů Tournoi de Hockey Pee Wee.  
 
Další předpokládané náklady a materiální zajištění jako vstup na mimohokejové 
atrakce a výlety nebo oblečení kolekce Czech Knights jsou zatím v předmětu jednání 
se sponzory a včas budou blíže specifikovány. 
 
Pokud byste chtěli podpořit tento projekt ať už finančním či materiálním 
sponzoringem, stát se partnery projektu Czech Knights nebo víte o někom ve vašem 
okolí, kdo by se chtěl na tomto projektu podílet, budeme velice rádi, pokud nás 
budete kontaktovat. 
 
REALIZAČNÍ TÝM CZECH KNIGHTS 
 
Pro následující ročník dozná změn také realizační tým Czech Knights, jednak co se 
týče organizačního zajištění tak samotného složení a personální obsazení, které v 
roce 2016 s výběrem českých rytířů do Quebecu odcestuje. 
 
 
 



 
 

 

 
 
Za sportovní stránku a kompletní zastřešení projektu jako spoluzakladatel týmu 
Czech Knights, head scout a jeden z hlavních organizátorů celé akce 
zodpovídá PETR JONÁK, o jehož osobě se můžete více dočíst v následujícím 
odstavci. 
 
Několik slov k osobě Petra Jonáka 
- jeden nejznámějších mládežnických trenérů ČR, jenž v současné době působí v US    
- již pět sezón působí jako trenér v USA Hockey, v nejvyšší mládežnické USA "AAA" 
dorostenecké soutěži v hokejové baště USA, v Michiganu, v minulých dvou letech u 
týmu Little Caesars U18 AAA, s kterým dva roky po sobě vyhrál Mistrovství státu 
Michiganu a kvalifikoval se na celonárodní americké mistrovství mezi TOP 16 
- během svého pobytu v USA vystudoval nejvyšší možnou úroveň trenérské licence, 
absolvoval tzv. "Master Coach USA Hockey´s Coaching Education Program Level 5", 
- díky své současné praxi a navázaným kontaktům je blízce napojen a získává 
poznatky z nejlepšího rozvojového hokejového programu na světě v Ann Arboru, kde 
probíhá příprava pověstné americké sedmnáctky a osmnáctky, 
- jeho agentura SPORTS CONNECT mimo jiné pomáhá hráčům v jejich umístění na 

hokejový trh jak v Evropě, tak v Severní Americe více se můžete dočíst na webových 
stránkach: www.sports-connect.eu  
- od nové sezóny přijal další výzvu a bude součástí nového týmu zámořské OHL 
 
Nově se k realizačnímu a trenérskému týmu pro následující ročník připojí také 
kapitán týmu Druzhba 78, který svého času Tournoi de Hockey Pee Wee v 
nejvyšší výkonností kategorii vyhrál - známí skills coach a uznávaný trenér, 
který taktéž působí v USA oblasti Detroitu a již několik let se zaměřuje na 
individuální rozvoj hráčů u mládežnických týmů Detroit Red Wings a dalších 
významných organizací jako Bell Tire, Little Ceasars nebo Oaklad Junior 
Grizzlies - ANATOLIY BULIGA, který je taktéž držitelem nejvyšší trenérské 
licence v USA - Masters Coaching Level 5.  
 
Pro následující ročník pro hráče i rodiče chystáme velkou porci novinek a pozitivních 
změn a doufáme, že tak nabídneme těm nejlepším hráčům možnost ukázat se v 
dobrém světle na jednom z největších a nejdůležitějších turnajů v jejich hráčské 
kariéře.  
 
V případě, že máte jakékoliv dotazy ohledně projektu Czech Knights, organizace 
tryoutů nebo čehokoliv dalšího neváhejte se s námi osobně spojit. 
 
 

Realizační tým Czech Knights 
jakub.bazant@sports-connect.eu 

+420 721 409 445 

http://www.sports-connect.eu/

