ZPRAVODAJ
NÁBOR PŘÍPRAVEK 2022 A INFORMACE K ČLENSTVÍ
v AC Moravská Slavia Brno, spolek
TERMÍNY náborů:
1. termín:
2. termín:

pátek 10. 6.
středa 15. 6.

Sraz/prezentace cca 16:30, začátek náboru 17:00 hod.
Přihlašování proběhne přes elektronický formulář (https://mslavia.cz/nabor/)

Nábor se týká pouze přípravek, tj. ročníky 2012 – 2016
POPLATEK 80 Kč
Starší ročníky náboruje klub celoročně – kontakt: šéftrenér klubu Mgr. Jan Dvořák,
tel. 777 892 442, e-mail: dvorak.jan.sps@gmail.com

TRÉNINKOVÉ SKUPINY PŘÍPRAVEK NOVÁČKŮ:
Tréninky začínají v 16:00-17:00 a trvají 60 min.
• Skupina N1 (2014-2015) – středa (ZŠ Horní, v zimě tělocvična ZŠ Tuháčkova)
o Trenéři:
▪ Lenka Topinková: e-mail: lenkacoufalova@volny.cz, tel. 739 051 436
▪ Jiří Topinka: e-mail: topinka.jiri@dk-topinka.cz, tel. 603 806 978
• Skupina N2 (2013-2014) – čtvrtek (ZŠ Horní, v zimě tělocvična ZŠ Křídlovická)
o Trenéři:
▪ Zuzana Smejkalová: e-mail: zuzka.sme@seznam.cz, tel. 702 496 010
▪ Nela Havlíčková, e-mail: nelca.havlickova@seznam.cz, tel. 603 704 701
• Skupina N3 (2012-2013) – úterý (ZŠ Horní, v zimě tělocvična Gymnázium Vídeňská)
o Trenéři:
▪ Jakub Košťál: e-mail: kuba.kostal@email.cz, tel. 730 948 455
▪ Jiří Veselý: e-mail: jiri.ves1@email.cz
• Skupina F1 (2015-2016) – čtvrtek (ZŠ Horní, v zimě tělocvična Gymnázium Vídeňská)
o Trenéři:
▪ Monica Hladíková: e-mail: monica.hladikova@seznam.cz, tel. 607 776 444
▪ Katharina Schmid: e-mail: katharinaschmid03@gmail.com, tel. 723 971 355
• Skupina F2 (2014-2015) – čtvrtek (ZŠ Horní, v zimě tělocvična ZŠ Křídlovická)
o Trenéři:
▪ Zuzana Smejkalová: e-mail: zuzka.sme@seznam.cz, tel. 702 496 010
▪ Nela Havlíčková, e-mail: nelca.havlickova@seznam.cz, tel. 603 704 701
• Skupina F3 (2015-2016) – středa (ZŠ Horní, v zimě tělocvična Gymnázium Vídeňská)

o Trenéři:
▪ Vendula
Kamenická,
e-mail:
vendulakamenicka123@seznam.cz,
tel. 725 476 617
▪ Andrea Němcová, e-mail: amates253@gmail.com, tel. 605 013 186
• Skupina E1 (2012-2013) – čtvrtek (ZŠ Tuháčkova, v zimě tělocvična ZŠ Tuháčkova)
o Trenéři:
▪ Lenka Marčíková, e-mail: lenka.marcikova@seznam.cz, tel. 721 226 232
▪ Barbora Žalkovská, e-mail: b.zalkovska@centrum.cz, tel. 775 862 984
Kontakt na vedoucí atletických přípravek:
Lenka Marčíková, tel. 721226232, e-mail: lenka.marcikova@seznam.cz
*************************************************************************

INFORMACE K ČLENSTVÍ
Náš atletický klub je dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, spolek, který
jako samosprávný a dobrovolný svazek členů spolčuje fyzické osoby se zájmem o provozování
a podporu atletiky.
Rádi v našem klubu uvítáme všechny děti, které chtějí dělat atletiku, mají chuť trénovat
a reprezentovat náš klub na závodech a projdou řádně naším náborem. Upozorňujeme, že jsme
atletický klub, ne zájmový kroužek, proto předpokládáme, že všechny děti budou
navštěvovat tréninky za účelem přípravy k závodům v závodním období. Pokud tomu tak není,
rovnou zvažte prosím členství v našem atletickém klubu! Děti, které u nás budou PRAVIDELNĚ
A SYSTEMATICKY TRÉNOVAT, měly také závodit a nevnímat to jako stres, ale jako ověření
jejich výkonnosti a systematické práce na trénincích. Na konci školního roku hodnotíme účast dětí
na trénincích a závodech.
Jednou ze základních povinností člena našeho spolku je platit členské příspěvky ve výši
a termínech odsouhlasených valnou hromadou. Naše členské příspěvky nejsou kurzovné,
povinností našich členů je platit je VČAS. Pokud některý člen ve spolku ukončí členství, jeho
členský příspěvek ani poměrná část se mu nevrací.
Systém a výše členských příspěvků je schválen valnou hromadou AC Moravská Slavia Brno,
spolek. Členské příspěvky tvoří podstatnou část příjmů jednotlivých spolků a bez řádného
či pozdního uhrazení jsou spolky vystaveny nepříjemné finanční situaci.
Sportovci, kteří řádně a včas neuhradí členské příspěvky, nemohou se zúčastňovat tréninků
a nebudou moci nastoupit k soutěžím.
V této souvislosti informujeme, že Rozhodnutím valné hromady AC Moravská Slavia Brno, spolek,
konané dne 20. května 2021, se členské příspěvky od roku 2022 navyšují následovně:
Základní členský příspěvek (pro členy nezávodící za klub)…5 000,- Kč/rok, splatnost do 31. 3.,
Snížený členský příspěvek do 18 let věku (= členové, kteří do 31. 8. daného kalendářního roku
neoslaví 18 té narozeniny (pro registrované i neregistrované členy závodící za
klub)…………………………………………………………..……...3.000,-Kč/rok, splatnost do
31. 10.,
Snížený členský příspěvek nad 18 let (pro registrované členy závodící za klub)...2.000,-Kč/rok,
splatnost do 31. 3.

VŠICHNI NOVÁČCI z organizovaného náboru do klubu splatnost do 31. 8.!!!
Ostatní nováčci bezodkladně po rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za člena klubu.

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
VŠICHNI členové hradí členský příspěvek na účet klubu č. 202876/0300, VS datum narození.
Základní kontakty:
šéftrenér klubu: Mgr. Jan Dvořák: tel. 777 892 442, e-mail: dvorak.jan.sps@gmail.com
vedoucí atletických přípravek: Lenka Marčíková, tel. 721226232, lenka.marcikova@seznam.cz
Další informace na webových stránkách www.mslavia.cz, Facebooku AC Moravská Slavia Brno a
Instagramu mslavia_brno.

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Všichni členové klubu mají povinnost mít platnou lékařskou prohlídku, potvrzující, že jsou
zdravotně způsobilí k výkonnostnímu sportu, k tréninku a účasti na sportovních soutěžích.

