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Vážení ředitelé základních škol, 

vítejte ve světě Hoockey – stolního hokeje (nebo též „šprtce“).  

Budeme rádi, když věnujete několik chvil následujícím řádkům, které popisují náš projekt. 

Možná spolu nakonec vytvoříme originální sportovní svět! 

„Hoockey je obdoba ledního hokeje přenesená na dřevěnou hrací desku…“ 

Cílem našeho projektu je seznámit žáky základních škol se sportovní hrou, která má 

obrovský potenciál. Většina dětí ji ale prozatím nezná a základní školy jsou tím nejlepším 

místem, jak jim Hoockey – stolní hokej přiblížit. Školní kluby a družiny, kde již naše hrací stoly 

mají, jsou toho důkazem. Rádi bychom spolu s Vámi této nové sportovní hře vytvořili prostor 

a nabídli ji mladé generaci.  

Nyní Vám představíme Hoockey trochu blíže... 

Stolní hokej je vlastně obdoba ledního hokeje přenesená na dřevěný hrací stůl. Hrací 

deska má rozměry cca 120 x 60 cm a je ohraničena mantinely. Stejně jako ledová plocha, je 

rozdělena na poloviny a na třetiny, uprostřed je vyznačen středový kruh a na protilehlých 

stranách se nachází brankoviště s malými ocelovými brankami.  

Hoockey hrají vždy dva soupeři proti sobě. Pomocí malé plastové hokejky uvádí 

střídavě do pohybu malé kulaté hráče (dřevěné disky o průměru 3 cm) a snaží se trefit do 

puku (dřevěné kolečko o průměru 1,6 cm). Cílem hry je dostat puk do soupeřovy branky. 

Každý ze soupeřů má stejně jako v ledním hokeji k dispozici 5 hráčů a brankáře. Hoockey se 

hraje na čas, tj. na tři třetiny po šesti minutách bez přerušení v průběhu třetin a mezi 

třetinami je krátká pauza kdy si soupeři mění strany hracího stolu.  

Ukázka hry: https://www.youtube.com/watch?v=W3LSHSjlt9Q 

 

„Hoockey je kreativní hra plná nekonečných možností,  

bláznivých situací a nečekaných zvratů…“  
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Hoockey má léty prověřená pravidla a historie této ryze „československé“hry spadá 

až do dob Rakouska Uherska, kdy se ještě hrálo s knoflíky nebo drobnými mincemi. Při hře se 

setkáváme s fauly, trestným střílením, herní aktivitou, hrou brankáře a jinými situacemi. 

Oproti lednímu hokeji jsou pravidla odlišná a přizpůsobená herní desce stolu, ale o to jsou 

zábavnější. 

Díky pravidlům a časomíře se dají ve 

stolním hokeji pořádat skvělé soutěže a turnaje 

jednotlivců nebo celých družstev. 

Hoockey je kreativní hra plná nekonečných 

možností, bláznivých situací a nenadálých zvratů. 

A opravdu skvělé je na ní to, že Hoockey může hrát 

téměř každý. Nezáleží na věku, pohlaví nebo na 

tělesném hendikepu. 

A co je nejdůležitější, tato sportovní hra děti zaujme a baví! Hoockey dětem 

umožňuje přímou sociální interakci, nabízí zdravé soutěžní prostředí a také procvičuje 

jemnou motoriku, schopnost odhadu a budování strategie.  

Pokud Vás Hoockey zaujal, nabízíme Vám speciální balíček pro základní školy:  

Naší „vlajkovou lodí“ je hrací stůl s veškerým vybavením potřebným pro hru (branky, hráči, 

hokejky, puky), který je v našem e-shopu uveden pod názvem „sada BASIC“. 

Běžná cena 5 990,-Kč  

Akční ceny pro školy: 

odběr 1ks sady BASIC 5 390,-Kč/ks  sleva 10% 

odběr 2ks sady BASIC 4 790,-Kč/ks (2 x 4790,-Kč = 9 580,-Kč) sleva 20% 

odběr 3 a více ks sad BASIC 4 190,-Kč/ks   (3 x 4190,-Kč = 12 570,-Kč) sleva 30%  

V případě zájmu Vám zajistíme výuku stolního hokeje – Hoockey přímo ve škole! 

Rádi Vám také zodpovíme všechny Vaše dotazy na telefonním čísle 605 113 206, nebo 

písemně na mailu info@stolnihokej-shop.cz. Více informací také naleznete na webových 

stránkách www.stolnihokej-shop.cz. 

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na případnou spolupráci 

S přáním všeho dobrého 

Tomáš Polanský a Lukáš Fojt 

Hoockey sport original s.r.o. 
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