
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

my, příznivci ledního hokeje a hokejového klubu Lední medvědi v Pelhřimově –
trenéři,  hráči,  rodiče dětí  i  fanoušci  –  bychom vás všechny velmi  rádi  požádali  o  to,
abyste ještě jednou zvážili váš, z našeho pohledu poněkud nešťastný záměr, týkající se
ukončení  smlouvy  o  pronájmu  zimního  stadionu  se  současným  provozovatelem,  HC
Lední medvědi – muži s.r.o., a následné svěření do správy Technickým službám města
Pelhřimov.  Metaforicky  bychom  toto  rozhodnutí  celkem  výstižně  přirovnali
k hypotetické alternativě situace, kdy by např. z vedení školy odvolali ředitele a svěřili
tuto funkci školníkovi, který pečuje o její technický provoz. Školník nemá ponětí ani o
vedení školy, ale nemá ani pedagogické vzdělání či zkušenosti, ani přehled o prioritách,
financích, vyhláškách a samotná  práce s dětmi pro něho není, nebo nemusí být srdeční
záležitostí a vlastně za těchto podmínek nemůže vzbuzovat úctu ani respekt.

Proto se domníváme, že tímto vaším rozhodnutím by zcela jistě a nevyhnutelně
došlo když ne k úplnému rozpadu, tak zcela rozhodně k velkému úpadku ledního hokeje
v Pelhřimově.

V této souvislosti bychom rádi připomněli, že lední hokej má v Pelhřimově svoji
historii a dlouholetou tradici, kterou uctívají a vyznávají všichni ti, kteří jsou buď sami
bývalými hráči nebo trenéry, či lidé mající hokejového ducha a celý svůj život se kolem
pelhřimovského hokeje pohybují a proto má pro ně pelhřimovský klub zásadní význam.
Důkazem této skutečnosti je i fakt, že v současné době má mládežnický klub Ledních
medvědů registrováno 153 členů.

Lední  medvědi  dneška  nereprezentují  pouze  hokej,  ale  reprezentují  i  město
Pelhřimov samotné, čímž se zároveň podílejí  na jeho reklamě. A to proto,  že se zde
konají  soustředění,  kterých se  účastní  také zahraniční  hráči  –  z Německa,  Španělska,
Slovenska, Francie i USA. S těmito hráči do Pelhřimova přijíždějí také jejich rodiče, kteří
se zde ubytovávají,  aby kromě sportovních zařízení  využívali  i  kulturní  a mnohá další
v Pelhřimově, čímž také dochází k podpoře místních podnikatelů.

Lední  hokej  v Pelhřimově během těch mnoha let  své existence vychoval  řadu
vynikajících  hráčů,  kteří  se  prosadili  nejen  v nejvyšší  soutěži  v Čechách,  ale  také  v
samotné  reprezentaci  nebo  v zahraničí.  V  nedávné  době  klub  pořádal  na  zimním
stadionu v Pelhřimově školení trenérů licence „B“, kdy se zde na ledě sešli  olympijští
vítězové a mistři světa v ledním hokeji. To je skutečnost, o které si jiná města podobající
se velikostí a významem Pelhřimovu mohou nechat jen zdát.

Klub Ledních medvědů však nevychovává pouze výborné hráče, ale také nadějné
trenéry. Současný trenér, pan Jan Dvořák, je jediným zástupcem České republiky, který
byl  Českým  svazem  ledního  hokeje  vyslán  na  stáž  do  USA,  kde  bude  celou  sezónu
trénovat mladé hokejisty, aby sesbíral poznatky a zkušenosti, které pak bude předávat a
uplatňovat při trénování malých českých hokejistů právě v pelhřimovském klubu, jehož
duší  a  tahounem  v současné  době  je.  Bylo  by  paradoxem  a  špatnou  reklamou  pro
Pelhřimov, kdyby po svém návratu neměl kde a koho trénovat.

Chceme, abyste pochopili, že generální manažer klubu pan Aleš Kučera, zástupce



současného provozovatele ZS v Pelhřimově, je člověk, který naprosto přesně ví, jak se
má lední  hokej  provozovat,  má mnoho zajímavých kontaktů ze světa ledního hokeje
v Čechách i v zahraničí, je velmi schopný, aktivní a lední hokej je pro něho nejen srdeční
záležitostí, ale také životním stylem. Proto se z našeho pohledu jeví jako jediný správný
člověk  na  správném  místě,  s  nímž   má  lední  hokej  v Pelhřimově  zcela  jasnou
budoucnost…

Proto vás prosíme, abyste svým rozhodnutím nezničili něco, co se dlouhou dobu
budovalo, co se začíná slibně rozjíždět a fungovat a dejte nám šanci, abychom vám to
mohli dokázat.

Dovolte nám, abychom tímto dopisem současně vyjádřili  podporu stávajícímu
vedení seniorského i mládežnického hokeje HC Lední medvědi Pelhřimov.

Velice  děkujeme,  že  se  tímto  dopisem  budete  zabývat  a  při  konečném
rozhodování vezmete v úvahu náš pohled na celou věc.

S pozdravem

Hráči, trenéři, rodiče, příznivci a fanoušci Ledních medvědů v Pelhřimově


