Strašidelné úterý ve Škoda aréně, Halloweenské bruslení přilákalo
na šumperský led až sedmdesát dětí

V úterý 1. listopadu se na ledě šumperské Škoda arény konal Halloween na bruslích.
Tematické bruslení přilákalo mezi mantinely až sedmdesát dětí v doprovodu svých rodičů,
prarodičů i sourozenců. Děti se na ledě proháněly v nejrůznějších maskách, zúčastnily se
zábavných her, zlepšily si své bruslařské dovednosti a strávily odpoledne se svými
kamarády.
První listopadový den pořádal klub Mladých Draků tematické bruslení s názvem –
Halloween na ledě. Akce, která už loni přivedla do šumperské Škoda arény velký počet dětí,
letos nabyla ještě většího formátu. Během úterního odpoledne se na ledové ploše
prohánělo až sedmdesát dětí v nápaditých kostýmech. Halloweenu se účastnily děti od 4 do
8 let. Účastníci byli rozděleni do tří skupin dle věku a bruslařských schopností. Na své si přišli
začátečníci, ale i děti, které pravidelně navštěvují úterní Školičku bruslení či malí hokejisti a
hokejistky z přípravky.

Kostýmy byly nejrůznějšího charakteru. Na bruslích byli vidění superhrdinové, zvířata,
kouzelné postavy, strašidýlka či převleky různých povolání. S výrobou kostýmů dle dětí
nejčastěji pomáhali rodiče nebo prarodiče. V mnohých případech příbuzní, kteří dorazili na
Halloween jako doprovod měli sami nápadité převleky. Do kostýmů se oděli i trenéři. Akce se
zúčastnil Michal Peška, Dušan Bařica, Kamil Skoumal, Radomír Čížek a Peter Pútec. Trenéři si
pro děti připravili zábavný program, který se skládal z hravých cvičení zlepšující bruslařské
schopnosti a z tradičních i méně známých her. Na ledě se zároveň seznámily s novými
kamarády, či se setkaly s těmi, které pravidelně vídají na Školičce či trénincích přípravky.

Akce měla velký ohlas. Účastníci i jejich rodiče odcházeli s úsměvem na tváři plni
pozitivních dojmů. Událost hodnotil kladně i šéftrenér mládeže Michal Peška: „Jsme
neskutečné rádi, že si k nám našel cestu takový počet dětí. Také nás těší, že účastníci
dorazili v kostýmech a vzali to opravdu poctivě. Rovněž jsme rádi, že po několik úterních lekcí
Školičky spousta dětí bruslí bez podpory, zvládají to samy, baví je to a stadion opouští
s úsměvem. I pro nás je to hnacím motorem,“ popsal. Trenéři jsou dle Peškových slov rádi, že
mají pozitivní zpětnou vazbu, a i proto je akce baví a naplňují. „Jsme rádi, když jsou spokojeni
nejen účastníci, ale i rodiče. No a naprostou třešinkou na dortu je, když se akce povede tak,
jak se povedl letošní Halloween,“ shrnul šéftrenér mládeže.

Věříme, že spoustu z účastníků Hallowenu budeme potkávat ve Škoda aréně i
nadále. Každé úterý od 17:00 do 18:00 se koná Školička bruslení. Zároveň nás v druhé
polovině listopadu čeká Týden hokeje a akce Pojď hrát hokej, který se bude ve Škoda aréně
konat 22. listopadu rovněž od 17:00 do 18:00. Na Školičku i na akci Pojď hrát hokej se
zájemci mohou hlásit u pana Dušana Bařici na telefonním čísle +420 604 723 140.
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