
Vyjádření k současnému stavu a situaci v našem klubu 

 Naši gymnasté a rodičové 

Trenérská rada s mým vedením Drahomíra Špičková a.s poradními hlasy Moniky Langerové       

(pohybová průprava dětí předškolního věku), Martiny Bendové (gymnastické sportovky) a Gabriely 

Heiderové (Chyť si mne) jsme vytvořili NÁHRADNÍ PROGRAM, který je kompenzací za neodcvičené 

hodiny. Je třeba si uvědomit, že jsme přerušili cvičení ne našim přímým zaviněním. Důvodem je vyšší 

moc a rozhodnutí vlády, které bereme vážně. 

Snažili jsme se pro Vaše děti vytvořit adekvátní sportovní program NÁHRADNÍ HODINKY. 

Pokud budete pozorně číst, máte rok na to, aby jste si vybrali tři vstupy a to do 31. 7. 2021. 

Nebráníme se tomu, aby naši poctiví gymnasté se zájmem o gymnastiku přišli vícekrát. Záleží jen na 

Vás, jak budete prozíraví ve vybírání jednotlivých vstupů, které vám budeme postupně nabízet. 

 Dostáváme od Vás mnoho dotazů. Nejčastěji se ptáte, zda vám můžeme vrátit část platby     

za neodcvičené hodiny v základních a mateřských školách. Ne, vrátit peníze Vám v těchto dnech 

nemůžeme. Jsme všichni profesionální trenéři, zaměstnáni v klubu na hlavní pracovní poměr. V OC 

Žabka platíme celoroční nájem a od ledna 2020 budujeme novou gymnastickou halu v Opavě 

Kateřinkách. 

 Dalším dotazem je, zda můžeme převést školné na další pololetí. Nemůžeme, vůbec nevíme, 

kde od října (nejdříve) začneme cvičit, v jakých prostorech a časech. Zajímavé bude taky počet 

cvičenců ve skupině. A také nemůžeme slíbit, že budeme dojíždět právě do těch nejvzdálenějších 

vesnic v našem regionu.  

 Posledním, nejčastějším dotazem, přesněji Vašim výrokem pak bývá, že nesouhlasíte, aby 

Vaše děti cvičily s rouškou a v rukavičkách. Souhlasím s Vámi. To však neznamená, že roušku nemusí 

mít děti připravenou. Mám už malou zkušenost se závodnicemi našeho klubu. Dle potřeby v roušce i 

cvičí, ale jde tady především o výchovu. Díky rouškám se dnes nenacházíme v podobné situaci jako 

jsou Italové, Britové a Američané. Navíc děti se rády svou rouškou pochlubí. 

 NÁHRADNÍ HODINKY vnímám, a zkuste to přijmout, jako adekvátní náhradu. Věřím, že 

najdete čas a vůli přijet za námi do Opavy. A děti budou velmi spokojené. Tady je velký dar našich 

trenérů. Učit Vaše dětí hrou a s radostí. Je to jen třeba vyzkoušet! Pro ty vzdálenější gymnasty mám 

prosbu. Jezdíme k Vám už mnoho let, pomozte jednou také Vy nám. Máme připravená sportoviště, 

které Vám budeme postupně představovat na našich internetových stránkách.  

 A na závěr. Vše jsem konzultovala především s předsedkyní našeho klubu Evou Davidovou, 

která je jednoznačně pro náhradní hodinky, právničkou JUDr. Michalou Plachkou LL.M.,a i ona nám 

potvrdila správnost postupu. Přesto vnímám, že se najde rodina, kde bude situace velmi vážná. 

Někteří z nás přijdou o práci a to bude pro mne signál. V červnu na našich stánkách najdete tiskopis- 

„žádost o vrácení části školného“. Budu připravena 20 dětem s tímto důvodem poměrnou část 

školného vrátit a další rok tyto gymnasty podpořit s prominutím školného na symbolickou částku   

100 Kč. Seznam těchto vybraných dětí naleznete na našich stránkách 31. 8. 2020 



 Děkuji upřímně všem, kteří se rozhodli zbytek školného věnovat našemu klubu jako 

sponzorský dar. Přeji Vám všem pokojné dny ve VAŠICH RODINÁCH, sledujte naše internetové a 

facebook stránky, rezervační systém a těším se na viděnou. 

 

 

 

         Drahuška Špičková 


