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Vážení rodiče, vážení hráči,
doufám, že tímto složitým obdobím procházíte ve zdraví a s pozitivní myslí. Žijeme v době, kdy nás sužuje
pandemie nemoci COVID-19, která krom jiného zcela ochromila také sportovní život v naší zemi. Dopady se
pochopitelně nevyhnuly ani našemu klubu, kdy byla zakázána skupinová tréninková, ale i soutěžní činnost.
S povděkem kvitujeme, že se i ve sportovním odvětví začínají rozvolňovat opatření a my se tak od 11.5.2020
můžeme vrátit k plnohodnotné tréninkové činnosti.
Jsme si vědomi, že v době, kdy platila karanténní opatření, neprobíhaly zápasové aktivity a tréninkový
proces byl značně omezen. Trenéři se i přes tato omezení zapojili a organizovali tréninky na dálku, a
„ordinovali“ tak hráčům individuální tréninkové plány a činnosti tak, aby výpadek a pokles výkonnosti byl co
nejmenší či vůbec žádný. Jak tyto své povinnosti a tréninkové dávky kdo plnil, už bylo jen na poctivosti
každého hráče.
Každý z Vás hradí určitou roční částku oddílových příspěvků, které jsou jedním ze zásadních příjmů
mládežnických družstev našeho klubu. Jsme si vědomi, že jsme Vám nebyli schopni, vzhledem k omezení,
která byla nařízena, poskytnout 100% servis a mnozí z Vás se jistě také ocitli ve složitější finanční a životní
situaci. Jsme připraveni Vám tedy poměrnou část příspěvků za dobu, kdy byla nařízena tato karanténní
opatření, refundovat. Ohledně postupu a jak to provést se, prosím, obracejte na Vašeho trenéra. Pokud se
však rozhodnete vše ponechat v původní výši a podpořit tak náš klub a především mládež, velice Vám
děkujeme za Vaši vstřícnost a podporu.
Nadále věříme, že sport, o to více sport mládežnický, má ve společnosti nezastupitelné místo a my Vám
děkujeme za Vaši podporu a děkujeme Všem těm, co poctivě pracovali s trenéry i v době karantény.
Těšíme se na další spolupráci a setkání v lepších časech.
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