
Tomáš Kulich o škole: 
„Když jsem si vybíral střední školu, tak pro mě byla EDUCA 

volba číslo jedna. Kromě toho, že na této škole je fantastický 
učitelský sbor, je tu spousta příležitostí, jak se rozvíjet po celou dobu 
studia. Už s příchodem na střední jsem se naplno věnoval lednímu 
hokeji a především trenérství. Jelikož je na Educe obor přímo 
zaměřený na Sportovní management, byl jsem nadšený. Ačkoli jsem 
měl pravidelné tréninky a zameškával jsem části výuky, tak věřím, že 
to se mnou učitelé neměli jednoduché... :-) Po celé čtyři roky studia 
se mi ale přesto všechno učitelé věnovali i individuálně ve svém 
volném čase, za což jim patří obrovské díky. Už během školy jsem 
uplatňoval znalosti a začal působit v týmu HC Dynamo Pardubice 

jako trenér brankářů, kde jsem pomáhal s těmi nejmenšími. Postupně jsem působil i u starších 
ročníků až po dorost. 

 
Už v patnácti letech si mé snahy všiml zakladatel GAI 

Roman Višňák, který mě nabral do svého trenérského štábu, 
kde do té doby nebyl nikdo mladší. V tomto trenérském týmu 
byla i trenérská esa jako například Jiří Holeček, Peter Skrabejl 
a spousta dalších. Nutno podotknout, že pan Višňák přihlížel 
hodně na vzdělání a já díky svému plánovanému studiu 
dostal tuto šanci, a tak jsem vždy o prázdninách odjížděl na 
Goalie Academy International, kde jsem měl možnost 
trénovat brankáře z celého světa včetně několika 
reprezentantů a zároveň jsem měl možnost se učit novým 
tréninkovým metodám např z Finska, Švédska nebo USA. 
Tuto naši největší brankářskou školu navštěvuji dodnes a za 
největší úspěch považuji zvolení nejoblíbenějším trenérem 
GAI 2020, kde hlasovalo celkem 84 brankářů. 

 
Zhruba ve třetím ročníku jsem se začal věnovat individuální přípravě sportovců a je to 

dodnes moje hlavní práce. S mým spolužákem Filip Jiráskem jsme založili projekt IHT – 
Individuální hokejové tréninky, ve kterém se snažíme zdokonalovat jednotlivce.  

Filip je zaměřen na hráče a já na brankáře. Ze začátku jsem nečekal, že budeme mít 
takový úspěch a já díky tomu budu jezdit trénovat brankáře po celé České republice, ale i na 
Slovensko. V tomto projektu byl náš začátek ve fiktivní firmě, kdy jsme měli možnost si vše 
vyzkoušet už ve škole "nanečisto". 

Po zdárném ukončení studia jsem díky svému vzdělání dostal nabídku vést brankáře  
v klubu HC Chotěboř, kde působím dodnes na pozici hlavního trenéra. Necelý půlrok na to jsem 
obdržel nabídku i do klubu BK Havlíčkův Brod, kde mám na starost společně s hokejovou 
legendou Radovanem Bieglem brankáře od základny až po A-Tým.  

 
Když bych se na to měl ohlédnout zpětně, nikdy bych školu nezměnil... Mám díky 

studiu práci, která mě baví a naplňuje, kromě toho mám nejmíň milion krásných vzpomínek 
na střední, a to mi už nikdo nevezme. Takže pokud je někdo, kdo zvažuje tuto školu, můžu jí 
vřele doporučit!  
 


