Prohlášení výboru oddílu
AC Sparta Praha Judo
k tréninkům dětí a mládeže.
Vážení přátelé,
vzhledem k situaci, která vznikla soukromou iniciativou pana ing. Romana Věřby, který organizuje ve
středu a v pátek pod svým vedením další tréninky dětí a mládeže, jsme na základě Vašich dotazů
zpracovali následující stanovisko:
1.

Výbor oddílu na své srpnové schůzi mimo jiné odsouhlasil tréninkový plán oddílu pro družstva dětí a
mládeže na období 2013/2014. Tréninky dětí rozdělil na dvě části: pondělí/středa pro mladší a
začínající a úterý/čtvrtek pro starší a pokročilé. Vedení družstev je sjednoceno pod hlavním trenérem.

2.

Jako hlavního trenéra dětí a mládeže ustanovil pana Tomáše Šimáčka, v jehož kompetenci je nyní jak
věcné tak i metodické řízení tréninkových jednotek a příprava dětí na soutěže.

3. Tréninky dětí, které nabízí a organizuje pan ing. Roman Veřba, nebyly projednány ani schváleny
vedením oddílu, jsou tedy jeho soukromou iniciativou, která nesouvisí s činností našeho oddílu.
Nájem tělocvičny není hrazen z oddílových zdrojů a na tyto tréninky se nevztahují členské příspěvky
našeho oddílu. Pokud by došlo k nějaké nehodě nebo zranění, odpovědnou osobou je organizátor
cvičení.
Přesto nikomu nebráníme účastnit se i dalších tréninků, jak zde, tak v jiných oddílech.
4. Technické stupně (pásky), které pan ing. Roman Věřba udělí v rámci své soukromé mimo-oddílové
činnosti je možné zavést do evidence ČSJu pouze u cvičenců, kteří už jsou registrováni v některém
oddílu a řádně tam platí příspěvky, v ostatních případech nebudou Českým svazem juda uznány.

Členské příspěvky našeho dětského oddílu je možné hradit pouze hotově na tréninku u hlavního trenéra
Tomáše Šimáčka nebo na účet oddílu 670 100 – 220 686 9886 / 6210
(do zprávy pro příjemce je potřeba uvést jméno cvičence a hrazené období).
Na peníze odeslané na účet AC Sparta Praha (tj. celé asociace a nikoliv oddílu judo) nemůžeme brát
zřetel, neboť k tomuto účtu nemáme dispoziční práva a nemáme dostatečný přehled o pohybech na něm,
ani o tom, kdo a kdy na něj co poslal.
Věříme, že tento text dává odpověď na většinu otázek, které si někteří z Vás možná kladli.
Pokud byste měli ještě nějaké dotazy, obraťte se na Martina Kopřivu, osobně nebo přes tel. 737 818 957.
Martin Kopřiva zodpovídá za stav financí oddílu a za zpracování povinných statistik členské základny
vůči AC a ČSJu (předává podklady vedení oddílu).

V Praze dne 9.10.2013

Za výbor oddílu:

Prohlášení je dostupné také na www.sparta-judo.cz

