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Březnové zkoušky – 15 dalších pásů karate
Zkoušek se 27.3.2014 úspěšně zúčastnilo 15
kandidátů, z toho 9 na bílý, 1 na žlutý, 3 na zelený
a 2 na první fialový pás. U nových kandidátů si
musím postěžovat po formální stránce, pět z devíti
nemělo v průkazce vylepené foto. Formality kolem
zkoušek jsou především pro mě jako zkušebního
komisaře pracná záležitost, informace podávám

včas, tak prosím příště o lepší spolupráci. Naše
škola se tak při posledních zkouškách obohatila o
15 dalších technických stupňů. Zkoušky byly
27.03.2014, ale v průkazce máte datum 1.4.2014.
To proto, že jsem zkoušky zaevidovat do systému
o jeden den později v sedmidenní lhůtě. To jsou
nevýhody svázaných elektronických systémů.

Na obrázku: zkoušek se zúčastnilo 15 kandidátů různě pokročilých a všech věkových kategorií.

Příprava na zkoušky si vyžádala soukromé lekce navíc (I.)
Na obr: zvládnout přípravu kandidátů na zkoušky na 4 různé technické stupně je časově náročné. Proto
se všichni kandidáti mimo pravidelných tréninků zúčastnili také soukromých hodin přímo u mě doma.
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Příprava na zkoušky si vyžádala soukromé lekce navíc (II.)
Soukromých doučovacích lekcí se zúčastnili všichni kandidáti od nejmenších dětí, přes mládež až po
dříve narozené. Objem technik podle nového zkušebního řádu je značný a každé stupeň je zcela rozdílný.

Jak je to s potvrzením o zaplacení známky
http://cubu.csfu.cz/cesky-svaz-karate
O přechodu na elektronickou podobu také
známek karate jsem psal ve Zpravodaji VAKADO
v lednovém čísle 2014. Dříve to byl jednoduché
– zaplatili jste známku, dostali jste ji fyzicky a
vylepili jste si ji do průkazky. Dnes nikoliv. Pokud
si chcete ověřit, zda jste vedení jako držitel
známky, tedy že jsem já za vaše peníze známku
skutečně zaplatil na vaše jméno, postupujte
následovně. Podívejte se na internetu na stránky
ČUBU, to je Česká Unie Bojových Umění, viz
nadpis. Najděte naší „soukromou školu karate
VAKADO“ (pro urychlení zadejte „vakado“ do

vyhledavače). Všichni zobrazení v seznamu mají
zaplacenou známku pro daný kalendářní rok.
Další možnost je získat ode mě potvrzení. Jako
vedoucí oddílu znám login a heslo a mám tedy
přístup k dalším neveřejným informacím. Mohu
vám proto vytisknou hromadný doklad, kde je
seznam všech členů oddílu, kteří mají známku
evidovanou jako zaplacenou. V neposlední řadě
Vám já do průkazky místo dřívější známky
potvrdím do příslušné kolonky podpisem a
razítkem zaplacení známky pro daný kalendářní
rok. Změnu přinesla doba, názory máme různé.
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