INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ RESTARTU SEZONY 2020/2021
VÁŽENÍ RODIČE,

Dovoluji si touto cestou přenést k Vám informace ohledně restartu sezony 2020/2021 a zároveň
několik vět na vysvětlenou:
1) Vzhledem k tomu, že pro uzavření sportovišť stačí jen 3 dny zhoršené situace systému PES, je
i tak další osud sezony nejasný.
2) Vyrobit led na našem stadionu zvládneme s nasazením života za 4 dny.
3) Namražení ledu v Uničově není otázkou ekonomickou, ale otázkou spravedlivosti k přístupu
jednotlivých kategorií na led.
a. Na rozdíl od ministra zdravotnictví si myslím, že by všichni sportovci měli mít stejný
přístup na led bez rozdílu věku, pohlaví a svého statusu amatéra nebo profesionála.
b. Z toho vychází, že ve skupinkách po deseti (tedy 9 hráčů +1 trenér) nemáme
dostatek ledu k uspokojení všech potřeb našeho klubu. Máme přibližně 170
sportovců. Jednoduchou matematickou úvahou potřebujeme 30 ledů týdně, tj. 2 ledy
na osobu. (počítám led od 13:00-21:00 a soboty, neděle od 6:00)
c. O NOŠENÍ ROUŠEK SE SNAD ANI NEBUDU ZMIŇOVAT!
d. Jako předseda VŠECH hráčů nejsem schopen toto zajistit.
e. Udělat led bez možnosti trénování a pouze ho prodávat skupinkám movitých rodičů
kategoricky odmítám.
f. Ignorovat nařízení Vlády České republiky také kategoricky odmítám. Takových
ignorantů máme plné supermarkety a tržnice. (bohužel i sportoviště)
4) Hromadné tréninky jsou umožněny pouze ve venkovních prostorách pod vedením trenérů
bez možnosti využití šaten do doby, než toto bude umožněno ze strany Vlády České
republiky.
5) Účast na tréninkových jednotkách je povinná. Po dohodě s jednotlivými trenéry je možno
zvolit jinou variantu s ohledem na dojíždění z větší vzdálenosti a smysluplnosti takového
jednání.
6) Individuální účasti na ledě v jiných městech nesmí v žádném případě být na úkor účasti na
společných trénincích jednotlivých kategorií. V případě nedodržení těchto pravidel riskuje
hráč účast na zápasech v případě, že bude nutno vybírat z většího počtu hráčů.
7) Žádám Vás, Vážení rodiče, aby každá taková aktivita byla předem konzultována s trenérem.
V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT JAKOUKOLIV DALŠÍ INFORMACI, DOMLUVTE SI OSOBNÍ
KONZULTACI PŘÍMO SE MNOU NA TELEFONNÍM ČÍSLE 608 114 511

V UNIČOVĚ DNE 7.12.2020

Jaroslav Petřík-předseda spolku HC Uničov

