
Vážení rodiče, 
  
rádi bychom Vám před začátkem soustředění poskytli podrobnější informace a pokyny k SML – 
soustředění Mostečtí Lvi 2022. 
   
V neděli 24. 07. 2022, při srazu a vybalení věcí, nám prosím doložte průkaz zdravotní pojišťovny nebo 
jeho kopii a léky s popisem medikace, pokud nějaké váš syn/dcera používá (bude předáno 

vychovatelkám dané skupiny). Dále nám v kabině podepíšete potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas 
zákonných zástupců. 
 
V kabině bude mít každý hráč připravený dres, sportovní set (triko, kraťasy) a drobný dárek v designu 
SML 2022. O každou skupiny se budou v průběhu soustředění starat vychovatelky a hlavní trenéři, 
kteří s nimi absolvují celý den. 
 
Jsme si vědomi aktuální situace ohledně virového infekčního onemocnění (COVID-19) a v 
průběhu soustředění budeme dodržovat a maximálně dbát na základní hygienické návyky. 
Vedoucí a trenéři budou dohlížet na dodržování hygienických pravidel všech účastníků SML 
2022, tak abychom se co nejvíc vynasnažili všemu předejít. Na stadionu bude přítomen po celý 
den zdravotník a uvnitř stadionu jsou rozmístěny dávkovače dezinfekce.  
 
Pokud by se v průběhu SML 2022 u vašeho syna/dcery objevily jakékoliv zdravotní problémy, 
prosíme Vás, abyste své děti nechali raději doma, než se zdravotní stav zlepší a neohrozili tím 
průběh soustředění a všechny ostatní účastníky SML 2022. Děkujeme.  
  
Na hokejové soustředění bude potřeba: 
-        kompletní hokejovou výstroj, 2x ribano, 2x ponožky 
-        2x hokejka 
-        2x ručník, mýdlo, pantofle do sprchy 
-        ramínka na rozvěšení věcí, láhev na pití 
-        sportovní obuv, tričko, kraťasy, trenky, ponožky, mikinu (bundu), kšiltovku 
-        plavky, ručník, pantofle do sprchy – v den kdy má daná skupina plavání 

  
Prosím o kontrolu celé výstroje včetně bruslí. Nabroušení bruslí bude případně možné zdarma 
v průběhu celého soustředění, ale nechte si brusle raději nabrousit dopředu.  
 
Děti budou přebírány každý den na zimním stadionu v Mostě, nabírat si je budete ihned po 
večeři u stravovacího zařízení (místo bude upřesněno). 
 


