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 Výzva 

Flash disk – doporučené a nutné vybavení
Doporučuji všem klientům VAKADO opatřit si
podepsaný flash disk. Budu i nadále pro Vás
pořizovat fotky z tréninků a jiných našich akcí.
Další jeho využití je získat ode mě výukové
materiály v multimediální podobě – např. mám
pro Vás připravena videa nového zkušebního
řádu ! Tato data jsou často větší, nežli je
možné poslat elektronickou poštou. Flash disk

můžete využít také obrácenou cestou, když
budete ochotni některá data poskytnout Vy mě:
videa a fotky z našich akcí, naskenovaná
vysvědčení, lékařská potvrzení, výkresy dětí
atd. Výukové materiály jsou součástí mých
služeb pro Vás. Ještě jednou bych chtěl
zdůraznit – nezapomeňte si Váš flash disk
podepsat. Je Vás hodně a může se zatoulat !

Obr. Zdařilé fotografie stojí úsilí, které se vyplatí. Zachycují nevratné vzácné okamžiky. Nikolka a Lucinka, 8 a 6 let.
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Známky nově elektronicky – od 2013
http://cubu.csfu.cz

Nejen ve zkušebním řádu nastala změna po několika
desítkách let. Další revoluční změna je ve známkách
svazu karate. Letos poprvé nejsou v papírové podobě
lepeny do průkazek, ale řešeny elektronicky přes
internet. Jak to probíhá? Na internetu jsou vytvořeny
webové stránky Administračního centra České Unie
Bojových Umění - viz obrázek výše. Součástí ČUBU je
také náš Český svaz karate. Každý vedoucí klubu
dostane od ČSKe e-mailem dva údaje: ID a heslo.
S jejich pomocí na internetu v databázi ČUBU
zaregistruje svůj oddíl a vytvoří si zde seznam členů. Na

seznamu zaškrtne, komu chce pořídit známku. Z tohoto
zaškrtnutého seznamu se vytvoří zálohová faktura a po
zaplacení se zobrazí jako účetní doklad se jmény členů
se zaplacenou 300 korunovou známkou. Současně se
oddíl a všichni členové se zaplacenou známkou veřejně
zobrazí na internetu. Aby se samotný název oddílu mohl
veřejně zobrazit v databázi, musí mít tedy zaplacenu
alespoň jednu známku. V případě závodů si tak jejich
pořadatel může dopředu zjistit, zda mají přihlášení
závodníci jakéhokoliv oddílu zaplaceny známky a již je
nemusí kontrolovat přímo na závodech.

Obr. Svaz karate a držitel hesla vidí na webu seznam držitelů známek (zátržítko) i ostatních členů
A co Vy, kteří jste si známku zaplatili a už ji nedostanete do průkazky? Jistě je to trochu škoda a budeme nostalgicky
vzpomínat na ty doby, kdy naši průkazku zdobily každý rok jinak zbarvené známky. Můžete si najít na internetu, že
máte známku zaplacenou, tento údaj si uložit, vytisknout. Seznamy platících členů budou archivovány u mě v tištěné
podobě, která je stále nejjistější. A do Vašich průkazek Vám zaplacení známky potvrdím podpisem a razítkem.

Obr. Veřejně přístupný na webu je pouze seznam oddílů a členů, kteří mají zaplacenou známku

