
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tisková zpráva 

 
V úterý 16.6. se slavnostně otevírá v Síni slávy českého hokeje nová výstavu nazvaná   

KOLÉBKY HOKEJE. 

Kmotry expozice se stali slavní „rybníkáři“ Gusta Havel, Vladimír Martinec a Filip Chytil. 

Tato výstava je oslavou všech nadšenců hokeje po celé naší zemi. Připomenutím, že bez široké 
základny a bez stovek dobrovolníků, trenérů, funkcionářů a oddaných rodičů i partnerek, kteří dál 
udržují sportovní život v mnoha hokejových klubech, nikdy nemůžeme zahlédnou tu špičku ledovce 
na kterou lze zavěsit medaile. Ukazuje místa, kde se rodili minulí šampióni a kde rostou i ti 

budoucí. Ukazuje místa, kde se hraje hokej jen pro radost a pro žízeň. To vše je český hokej. 

Objeli jsme celou republiku, všechny kraje a povedlo se nám za pár měsíců zmapovat více než 50 
klubů, sesbírat přes pět stovek exponátů: dresy, hokejky, trofeje, dokumenty, fotografie. Vyslechli 

jsme desítky příběhů, které vám chceme představit.  

Vzácností jsou dresy z 50. let minulého století, trofeje z turnajů z 2. světové války a spousta dalších 
rarit. Unikátem je film z roku 1949 o hokejovém týmu Holoubkova. Téměř šedesátiminutový 
naprosto unikátní film se podařilo zachránit, digitalizovat  a opatřit komentářem, díky hrstce 

místních pamětníků. 

Přijďte nalézt své dědy a táty, poznejte začátky budoucích mistrů na právě otevřené výstavě 
Kolébky hokeje v Síni slávy českého hokeje v Galerii Harfa v Praze. 

 

Kolébky hokeje jsou otevřenou výstavou, jejíž konečná velikost je neznámá. Je výzvou pro všechny 

hokejové fans, aby prohlédli svá alba, archivy, otevřeli obecní a klubové kroniky a našli své staré 
sportovní brašny. Vše zajímavé z historie se může díky Vám ocitnout zde, v Síni slávy českého 
hokeje. Naší ambicí je zmapovat veškeré hokejové kluby v České republice, a to včetně zaniklých. 

Se svým objevem se nám ozvěte na email info@sinslavycslh.cz, nebo telefon 702 168 925. 

Aktualizovaná je i expozice o NHL. Tato část nese nyní název Česká stopa v NHL. A jak je z názvu 
patrné, týká se českých hráčů působících v této nejprestižnější soutěži světa. K vidění jsou prsteny 

vítězů NHL, trofeje Dominika Haška a další exponáty včetně prvního dresu Patrika Eliáše. 



 

 

Samozřejmě, stále trvá expozice úspěchů československé a české reprezentace od prvních pohárů a 
medailí přes Nagano, zlatý hattrick až po poslední tituly v letech 2005 a 2010. 
 
V provozu jsou i oblíbené trenažéry, jediné svého druhu na světě. Návštěvníci mohou testovat 
hokejové dovednosti, sílu střely, schopnost komentovat v přímém přenosu, pískat jako hlavní 
rozhodčí, usednout v hokejové šatně, bruslit na umělém ledu a vyzkoušet mnoho dalších 

interaktivních činností. 

 

 

Kontakt pro novináře: v případě vašich dalších dotazů kontaktujte prosím paní Helenu Pinkavovou, 

tel. 603 714 299. 

 

 

V Praze dne 16.6.2020 

 

Otakar Černý 

manager Síně slávy českého hokeje 

Galerie Harfa, Českomoravská 

Praha 9 

 


