
POKYNY  A  ZÁKLADNÍ  INFORMACE PLACENÍ ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO  
RODIČE A  ČLENKY 

ODDÍLU MODERNÍ  GYMNASTIKY  IDEASTAV CHODOV 
PRO TRÉNINKOVÝ ROK 2014 

 
 

• Rozvrh hodin pro všechny členky bude stále vyvěšen na nástěnce oddílu Ideastav Chodov u 
vrátnice sportovního areálu a na webových stránkách oddílu MG. Všechny členky oddílu MG, Sps 
a SCM budou dodržovat rozvrh hodin tréninků! 

• Platby příspěvků probíhají během celého září. Částky se nemění, oddílové příspěvky jsme 
naposledy zvedali v roce 2012. 
 

 
• Placení oddílových příspěvků bude probíhat následovně: 

 
a) členky oddílu cvičící 1 x týdně – 7.500,- Kč (za kalendářní rok – leden 2013 – prosinec 2013) 
    termíny placení:   
   září 2014  částka:  3.750,- Kč 
 
 
b) členky oddílu cvičící 2 x týdně – 9.500,- Kč (za kalendářní rok – leden 2013 – prosinec 2013) 
    termíny placení:   
   září 2014  částka:  4.750,- Kč 
 
c) členky oddílu cvičící 3 x týdně – 10.500,- Kč (za kalendářní rok – leden 2013 – prosinec 2013) 
    pro předškolní dívky (cvičící 3x týdně) platí výše příspěvků jako u b) (9.500,- Kč/rok)  
    termíny placení:   
   září 2014  částka:  5.250,- Kč 
      
 
d) členky oddílu cvičící 4 x týdně – 12.000,- Kč (za kalendářní rok – leden 2013 – prosinec 2013) 
    termíny placení:   
   září 2014  částka:  6.000,- Kč 
    
 
e) členky oddílu cvičící 5 x týdně – 13.500,- Kč (za kalendářní rok – leden 2013 – prosinec 2013) 
    termíny placení:   
   září 2014  částka:  6.750,- Kč    
 

 
• Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali informace na nástěnce MG u vrátnice sportovní 

haly a webové stránky oddílu (www.tjjmchodov.cz/gymnastika), kde budou uváděny 
všechny potřebné informace o činnosti oddílu MG. 

 
 

• RODIČE NEMAJÍ PŘÍSTUP DO TĚLOCVIČNY! Jsou srdečně zváni na všechny 
závody v MG, exhibice, vystoupení, atd. Termíny budou včas oznámeny na webu (či na 
nástěnce). 

 



Upřesňující informace k bezhotovostním platbám oddílových příspěvků, KTERÉ 
UPŘEDNOSTŇUJEME: 
• Číslo účtu u bezhotovostní platby (i případné hotovostní platby na poště apod.) je         

2400 193 613, kód banky je 2010 (Fio banka, a.s.). 
 Variabilní symbol: rodné číslo závodnice 

 Zpráva pro příjemce: jméno závodnice 
- jméno závodnice nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést, abychom hned 
poznali, čí platba je 

 
!!!Každá nová závodnice či nově příchozí budoucí gymnastka se musí nejdříve zaregistrovat!!! 
Registrace se provádí v prvním patře hotelu Chodov v kanceláři paní Lokajové v administrativní 
části hotelu (vedle recepce) haly TJ JM Chodov Praha, Mírového Hnutí 2137. Registraci lze provést 
i telefonicky na čísle 603 425 966 nebo na pevné lince 267 915 030 (pí. Lokajová) – telefonickou 
registraci doporučujeme, zabere Vám maximálně 5 minut. 
Registrace se provádí z důvodu zaregistrování Vašeho dítěte jako člena TJ JM Chodov Praha – bez této 
registrace by Vaše dítě nemohlo závodit, nevztahovalo by se na něj případné pojištění proti zranění v hale 
apod. Každý sportovec, který aktivně sportuje ve sportovním klubu, musí být pod tímto klubem i veden. 
Každoroční členský příspěvek (rozlišujme ho od oddílového příspěvku) platí za své gymnastky oddíl MG. 
 
 

Povinnosti závodnic: 
 
 
1. Chodit do tělocvičny s upravenými vlasy 
2. Vlastnit a denně nosit na trénink všechny druhy náčiní 
3. Vlastnit a používat „ťapky“ na trénink i na závody 
4. Přicházet včas na trénink 

 
 

Povinnosti členek SCM a Sps: 
 

1. Zúčastňovat se tréninků ve stanovených ranních a odpoledních, sobotních a nedělních 
hodinách, baletní přípravy, srazů Sps, SCM, soustředění Sps, SCM. Při opakované neúčasti 
závodnic budou na základě kontroly docházky gymnastky vyřazeny z Sps, SCM. 

2. Při jednání s vedením ZŠ Květnového vítězství bylo dohodnuto, že závodnice zařazené do Sps 
a SCM mohou v případě potřeby (problémů) oslovit své vyučující a dohodnout si konzultace 
v daném předmětu. Gymnastky si mohou s vyučujícími domluvit vhodný termín pro zkoušení. 

 
S dotazy ohledně tréninkového procesu se obracejte na trenérky Ivanu Holou, Ivetu Šimůnkovou a 
Ludvíka Vidláka. 
S dotazy organizační a technické povahy se obracejte na předsedkyni oddílu MG Ivanu Holou a na 
ekonoma oddílu Daniela Holého. 
V případě jakýchkoliv Vašich problémů s placením oddílových příspěvků (pozdější platba apod.) 
se nebojte kontaktovat Daniela Holého na e-mailu bowser777@seznam.cz.  
 
Děkujeme všem rodičům za respektování těchto zásad a doufáme, že vzájemnou spoluprací 
dosáhneme kýžených výsledků. 
 
 
         Ivana Holá 
        hlavní trenérka TJ JM Chodov 
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