Stiga turnaj Ledce.
Na velikonoční čtvrtek, 18. 4. 2019, proběhl v Ledcích na obecním úřadě turnaj ve stolním hokeji
Stiga.
Do turnaje se přihlásilo 7 hráčů z řad větších i menších kluků, ale postupně se zapojily i holky. Škoda,
že byl tak malý zájem, ale na druhou stranu si alespoň každý z účastníků odnášel nějakou cenu. Příště
oslovíme kluky a holky z okolních obcí, aby se nás sešlo více a užili jsme si ještě víc legrace.
Turnaj se hrál dvoukolově každý s každým, takže jsme za 3 hodiny odehráli na dvou hřištích 42
zápasů!
Nejstarší z účastníků, Roman Král st., vůbec nebral v potaz svůj handicap, jako správný hokejista
odhodil berle a vrhl se do turnaje se vší vervou, takže mu v turnaji stačil málokdo. Nejmladší kluci,
Matěj Kučera a Jirka Katreňák odhodlaně bojovali s převahou starších, na které ale ani podpora od
rodičů ani to největší nasazení občas nestačilo. Kluci, díky, že jste to nikdy nevzdali, jste skvělí!!
Postupně se vytvořila vedoucí čtveřice – oba Romanové Králové, Johan Kristian Žák a Miloš Kučera,
ale ke konci turnaje se situace ještě zkomplikovala: Romanové museli pár kol před koncem odjet za
povinnostmi, takže na jejich místa nastoupili neplánovaně dosud přihlížející náhradníci, Líza Anna
Žáková za Romana mladšího a jediný zahraniční účastník, Gunnar Söderhielm, náplava ze Švédska, za
Romana staršího. Tátu Miloše také přišla podpořit malá Nela, které se hokej zalíbil na tolik, že se do
turnaje hned zapojila, když už tátovi ke konci docházely síly.
Vítězem turnaje se na konec stal Johan Kristian (20 bodů), pronásledovaný Romanem starším (s
náhradníkem Gunnarem) (17 bodů) a Romanem mladším (s náhradnicí Lízou) (16 bodů). Protože ale
Romanové na konci turnaje nebyli přítomni a Johan je z pořádající rodiny, ceny si odnášeli účastníci
na dalších místech: 1. cenu, nový hokej Stiga v provedení Stanley Cup NHL, si odnesl Miloš s Nelou,
nejhezčí účastnicí turnaje, hokejový dres Jaromíra Jágra si vybojoval Matěj, Tomáš Sochůrek, klidná
vytrvalá síla, vyhrál lístky na závěrečné utkání Rytířů Kladno a všichni ostatní odcházeli s čepicemi
Rytířů Kladno a s drobnými propagačními materiály Stiga hokej s Jaromírem Jágrem.
Děkujeme všem účastníkům (a také přihlížejícím), že vytvořili bojovnou, a při tom velmi přátelskou
atmosféru, a že se přišli společně pobavit.
Dík patří také starostovi Krčkovi za možnost uspořádat turnaj v prostorách obecního úřadu a za
úhradu občerstvení na náklady obce, hokejovému klubu Rytíři Kladno (dres Jaromíra Jágra,
vstupenky) a zejména Janu Veselému, řediteli firmy Stiga, za zapůjčení hokejů a vybavení, a za
věnování první ceny.
Žák, Maňas

