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 Co bylo   
 

Tréninky o prázdninách 2011 
 




 

O prázdninách si mohli naši žáci VAKADO zdarma jako bonus opět zatrénovat na krásném umělém hřišti 
v ulici Jana Palacha v Kutné Hoře každý týden ve čtvrtek. Co nás nemile překvapilo, byl neskutečný 
nepořádek u laviček s přístřeškem, stejně jako přístup odpovědných lidí. O tom si můžete sami udělat 
představu z mého článku „Nepořádek na fotbalovém hřišti“ na našich internet. stránkách v sekci „Politika“. 
     

Na obrázcích: nahoře - Dospěláci Martin a Zdenda při tréninku, dole – ostudný nepořádek kolem hřiště stále trvá 




http://www.karatevakado.cz/


 Co bude   
 

Dočasně pokračujeme v ZŠ Kremnická 
 

Kdy se opět vrátíme do „naší“ ZŠ Jana Palacha mi 
neumí nikdo říci. Předpokládal se konec října, bohužel 
moje zkušenosti s neschopností státních a městských 
orgánů a tempo práce, které u školy pozoruji, mi říkají, 
že se to protáhne. Přitom se dá vše ošetřit kvalitním 
výběrovým řízením s jasnými požadavky termínu 
nástupu a termínu ukončení díla, včetně penalizace. 
Když jsem se před 21 lety rozhodl opustit tělovýchovnou 
jednotu (kde jsem vytvořil první oddíl karate v regionu) 
a založil jsem si vlastní soukromou školu karate, byla 

hlavním důvodem právě neschopnost funkcionářů, 
pomalost, neochota. Od té doby jde vše hladce, pokud 
ale nejsem závislý na někom, na něčem v režii někoho, 
třeba na tělocvičně. Prosím, obrňte se trpělivostí, na 
druhé straně jsem rád, že jsem vůbec sehnal v ZŠ 
Kremnická náhradní prostory. Potěšitelné je, že v ZŠ 
Jana Palacha dojde k rozšíření původního záměru. 
Bude prodloužen vstupní vestibul kolem celé velké 
tělocvičny. A celá škola bude hezčí a tepelně komfortní. 

 

 
 

Pomozte prosím při náborech 
 

Jako vždy před koncem prázdnin se naše členská základna 
zúžila. Zůstali nejlepší a vytrvalí. V září jako vždy je nábor 
nových členů. Tak Vás prosím, snažte se všichni přivést nové 
kamarády. Stále platí, že kdo přivede nového kamaráda do 
VAKADO, dostane prémii 200 Kč. Větší počet lidí v jedné 

skupině znamená více možností střídání při cvičení ve 
dvojících, možnost více skupin při cvičení, trénink je veselejší.  
Na obrázku: jeden ze dvou hromadných plakátů pro nábor 

2011. Dalších několik plakátů pro jednotlivé skupiny je 
připraveno. Budu je vydávat do oběhu postupně v měsíci říjnu.
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