Hokejový svátek v Ledči nad Sázavou
V neděli 24.9.2017 se koná od 15:00 akce v rámci týdne hokeje, která je určena dětem od
4 do 6 let a jejich rodičům. Zváni jsou všichni, kdo by si chtěli hokej vyzkoušet, poznat
atmosféru hokejového klubu. V současné době hraje za HC Ledeč 16 školáků ze Zruče nad
Sázavou a hokej je prostě baví.

Vezměte své dítě
ve věku 4 – 6 let
24.9.2017, 15:00
na zimní stadion
v Ledči nad Sázavou
ZÁBAVNÝ PROGRAM
NÁRODNÍ DRES JAKO DÁREK

Minulá akce, která proběhla v lednu tohoto roku se velice vydařila. Akce se zúčastnilo 33
dětí ve věku od 3 do 8 let, z nichž bylo 5 dívek. Sedm dětí bylo narozeno v roce 2010,
sedm v roce 2011, osm v roce 2012 a šest v roce 2013. Tři z těchto dětí byly vybaveny
přímo na místě hokejovou výzbrojí a staly se členy týmu přípravky, další minimálně čtyři
přislíbily nástup na následujícím tréninku.
Pro rodiče s dětmi byl uspořádán vzorový zápas
v minihokeji, kde byla rodičům dokladována
bezkontaktnost hry, role rozhodčího a vysvětleno
skupinové letmé střídání. Na další části ledové
plochy byly předváděny některé prvky naší
školičky bruslení, práce s nejmenšími dětmi a
případná možnost zapojení rodičů.
Po skončení této části se všechny děti zapojily do
zábavných her na ledě a to jak s hokejkami, tak
bez nich. Vyzkoušeli si dle své výkonnosti
odpovídající překážky a cviky s nimi,
kontakt s pukem a střelu na branku.
Rodičům, kterých bylo přes třicet byl
představen klub, hokej jako bezpečná a
zábavná hra, vhodnost a nevhodnost
různých typů bruslí, helem a rukavic pro
začínající bruslaře, finanční nenáročnost
hokeje vč. podpory ze strany klubu a
ČSLH. Po zodpovězení všech dotazů
proběhlo za hlasité produkce písně
„Pojďme hrát hokej“ závěrečné skupinové
foceními dětí na ledě.
Těší se na vás tým trenérů a funkcionářů HC Ledeč pod vedením hlavního trenéra mládeže,
hokejové legendy, Milana Chalupy.

