ČESKÁ UNIE HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE
(Programové prohlášení)
Rok 2012 je rokem volební konference ČSLH, proto by měl být obdobím zvýšené diskuze
v hokejovém hnutí, která může, na rozdíl od let minulých, ledasco změnit. Změny jsou
nutné a záleží opravdu jen na členech hokejového svazu o čem a jak se bude na
konferenci hovořit.
Už dlouhou dobu cítíme, že je potřeba změnit v hokejovém prostředí atmosféru, narovnat
vztahy a zbavit hokej nedobrého jména především mezi těmi, které nejvíce hokej
potřebuje a bez jejichž přízně skončí na periférii nezájmu sportovního světa – mezi rodiči
malých a mladých hokejistů.
Proto bylo zaregistrováno nové občanské sdružení ČESKÁ UNIE HRÁČŮ LEDNÍHO
HOKEJE („CUHLH“). Nevzniklo ani náhodou ani bez příčiny. Zakládající – ať už členové
hokejového hnutí nebo jeho velcí a hodně zainteresovaní příznivci, využili právě stávající
situace před konferencí ČSLH.
Kdo jsme a co chceme?
Jsme především dobrovolné sdružení příznivců ledního hokeje, otevřené všem dalším
zájemcům, které plně respektuje nezastupitelnou roli Českého svazu ledního hokeje. Unie
ale bude nekompromisně usilovat o změny některých, za dlouhá léta pokřivených a
kupčení podřízených pravidel a řádů, které udělaly z ledního hokeje nedůstojné prostředí,
kde se manipuluje především s mladými lidmi, prostředí mnohdy prolezlé chamtivostí,
která nikdy neměla na zřeteli rozvoj sportu a všeho, co k tomu v normální demokratické
společnosti patří.
Proto je naším cílem především změnit současný Registrační řád a Přestupní řád. Nejde
nám o Extraligu dospělých, jde nám především o prostředí dětského a mládežnického
hokeje. Jsme připraveni předložit hnutí návrhy řádů, které budou postaveny především na
členství a příslušnosti k Českému svazu ledního hokeje.
Chceme také postupně narovnat všechny vztahy mezi takzvanými velkými a malými kluby
tak, aby i malé kluby, které dokáží vychovávat a hlavně objevovat a přivést ke sportu
budoucí kvalitní hokejisty, mohly díky těmto schopnostem zajišťovat podle jasných
pravidel svoji budoucnost.
To vše především za účasti a se souhlasem rodičů a zákonných zástupců nedospělých
hráčů.
Vedle toho chceme postupně nabízet služby dospělým hráčům, již zařazeným v
profesionálních a poloprofesionálních podmínkách hokeje.
Uvědomujeme si, že svým způsobem stojíme na obou protilehlých stranách hokejového
prostředí, ale jsme přesvědčeni, že nebude tak problematické tuto roli pochopit a
respektovat. Obě strany si musí uvědomit, že podmínky nazrály – už nejde donekonečna
zneužívat mocenské prostředí, zaštiťovat se nedemokratickými řády, už nejde vyhýbat se
zodpovědnosti z uzavřených smluv a dohod. Proto si myslíme, že všechny strany by mohly
respektovat naši roli a vydat se na novou cestu ledního hokeje v České republice.
Snad se nám tak i podaří výrazněji pomoci všem silám, které už dnes, například na poli
uplatňování nových metodických poznatků v přípravě právě mladých hokejistů, usilují o
pozitivní změny v prostředí českého ledního hokeje.
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