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Ahoj milí noví členové, zájemci a adepti, 

mám zde otázku, na jejímž základě vytvářím podrobné informace pro vstup do našeho klubu viz níže. 

 

Ahoj předsedo, mám otázku, podepsal jsem přihlášku do klubu nyní v prosinci, jak je to s příspěvky, musím zaplatit za 

tento rok i následující rok?  Pokud nezaplatím za tento rok a zaplatím až za rok 2021, můžu být 20. prosince 2020 

pokřtěn jako nový člen klubu v Jizeře? 

 

Ahoj milí adepte, o vstup do našeho klubu, 

vážím, si tvého záměru vstoupit do našeho klubu, ctít a šířit úžasné myšlenky otužování, dále hájit naše barvy a 

pravidla, podporovat náš klub, utvářet v něm prima atmosféru a třeba za něj i soutěžit v poháru Zimního plavání 

České republiky. 

Každý člen má povinnost při vstupu do klubu zaplatit členské příspěvky za aktuální rok v kterém vstoupil do klubu. 

Pokud jsi podepsal přihlášku těsně před koncem roku, nemusíš platit příspěvky za aktuální rok, jen je třeba za každou 

návštěvu klubovny zaplatit 50,-Kč do kasičky za tento rok. Je to fér, vůči ostatním. 

Určitě máš ale, povinnost zaplatit členské příspěvky vždy dopředu na nadcházející rok, a to do půlky prosince tohoto 

roku to znamená do 15. prosince 2020. Známku o zaplacení roku 2021 ti vylepím do tvé průkazky na některých 

tréninků. 

Přihlášku určitě co nejdříve vyplň a předej mně osobně, moc rád tě pokřtím ledovou vodou na našem křtu 20. 

prosince 2020. 

Další vysvětlení a příklad, jak je to s brigádou: 

Pokud aktivní člen za kalendářní rok 2020 udělá celkem 5 hodin brigády, má nárok zaplatit snížený členský příspěvek 

na rok 2021. Ten se platí vždy do 15. prosince roku 2020.  

Pokud v dalším roce 2021 neudělá člen 5 hodin brigády zaplatí na rok 2022 zase platí plný členský příspěvek.  

Brigádu a počet hodin na ní potvrzuji do 14 dní emailem a zapisuji do průkazky při nejbližší setkání (ne všichni chodí 

pravidelně na trénink), toto budu vyžadovat od roku 2021.  

První příspěvek nového člena se vždy platí v plné výši. 

Aktuální členský příspěvek je k dnešnímu datu stanoven na 1 000,-Kč, snížený příspěvek je 500,-Kč. 

Děti a studenti mají do 21 let naše členství zdarma! Pokud máš děti a ony si občas chodí zaplavat, moc rádi je 

uvítáme v našem klubu. Vyplň prosím za ně přihlášku! Budeme moc rádi, hlavně naše matka TJ Auto Škoda MB z.s., 

smyslem TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. je hlavně podporovat naši mládež - naší budoucnost. 

Brigáda není povinná, někdo nechce, nebo nemůže, a je to v pořádku, pomůže klubu tak vyšším příspěvkem. 

Naše příspěvky jsou minimální existenční, stejné jako mají naši kolegové v naší loděnici kanoisté, navíc u nás dělá 

velké náklady topení. V příspěvcích jsou placeny členské poplatky naší matce TJ Auto Škoda Mladá Boleslav z.s., 

kterou jsme vedeni. Dále registrace pod Českým svazem plaveckých sportů (pokud chceš můžeš soutěžit), pojištění a 

údržba klubovny a další náklady spojené s klubem. 

Pokud jsi se rozhodl být naším členem, dej mi to vědět, vyplň a předej mi tvoji přihlášku (jsou to TŘI formuláře, 

najdeš je v klubovně nebo na našich stránkách na stránce DOKUMENTY) a zaplať daný příspěvek. 

Náš účet TJ Auto Škoda pro platbu příspěvků: 1336363002/5500 variabilní symbol: 11 Poznámka: „příspěvky otužilci, 

Novák“, nebo hotově k mým rukám na tréninku, vystavím ti zde potvrzení o platbě hotově. 

Do tvého členského průkazu potřebuji fotografii, stačí jakákoliv mailem, já už ji oříznu a vytisknu. 



2 
 

Pokud máš nějaké otázky, či nejasnost neváhej mě kontaktovat, tak abych vylepšil tyto informace pro ostatní. 

Komunikace se mnou: 

Mám rád jasnou a přímou komunikaci, kdy se sdělují své pocity a potřeby, tak je to správné v každém vztahu. Mě 

můžeš kontaktovat na všech informačních kanálech, osobně, email, SMS, WhasApp, Messenger, i telefon.  Mimo 

obvyklou pracovní dobu, pokud je to potřeba mně zavolat prosím kontaktuj nejdříve písemně „Ahoj Jirko mohu ti teď 

večer, o víkendu zavolat?“ 

Někdy plavu u dolu na Krásnou louku a běžím zpět do klubovny, pokud budeš chtít se mnou komunikovat po té 

v klubovně, věz, že si věci co ti řeknu nemusím dobře pamatovat      . Je fajn, pokud jsou to důležité věci je ještě 

napsat mně do emailu.  

 

Komunikace v klubu: 

Vybraní klíčníci, tahouni, mají povinnost, pokud jdou do klubovny (využít naše klubové zázemí) a zaplavat si mimo 

trénink, toto oznamovat na VZKAZOVNÍCH na našich WWW stánkách, je to primární komunikační kanál v klubu, všem 

členům přijde kopie na jejich email. Ne všichni členové mají nebo chtějí využívat online komunikaci. VZKAZOVNÍK 

může využívat každý člen, na krátké a jasné vzkazy, tak, aby neobtěžovat ostatní. Příklad: Jdu si zaplavat v pátek ráno, 

kdo se přidá? Druhý může odpovědět já přijdu, dále se již domlouvají na jiném kanále, jestli pojedou spolu autem či 

na kole. 

Proč VZKAZOVNÍK?, ne všichni členové chtějí online komunikovat, někteří jsou i starší, též je fajn, že naše stránky 

oživuje občas i naše komunikace a energie není někde kdesi na Facebooku. 

Někteří členové klubu mají mezi sebou mají i další dobrovolné novodobé rychlé komunikační kanály, můžeš se pokud 

budeš chtít k nim přidat, jen měl na paměti, že se informace zde nedostanou ke všem členům klubu. 

 

Pravidelné tréninky: 

pondělí od 15:00 hodin, středa od 15:00 hodin, neděle od 10:00 hodin  

Vytvořil se i druhý tým, který nestihá chodit trénovat v týdnu od 15 hodin chodí později, vede ho Martina Tomanová, 

můžeš se k nim přidat, budeme moc rádi. 

 

Vybraná pravidla vyvěšená v klubovně: 

•  Vždy se zapiš do kroniky! 

•  Vypni všechny spotřebiče ze zásuvky, zhasni a zamkni. 

•  Dbejme na pořádek, listí, bláto a žádné jídlo ani v koši! (hlodavci) 

•  Pokud jdu plavat mimo pravidelné tréninky, vždy toto dávám vědět pro ostatní do VZKAZOVNÍKU. 

•  Adepti a návštěvy platí 50 Kč za trénink (do kasičky) 

 

Poznámky: 

Doplnit ještě, naše klubové akce… tvoje iniciativa … grilovačky … jak je to přes léto ? … 

 

Tyto informace budu postupně vylepšovat, vždy jej najdeš na našich stránkách: „DOKUMENTY“. 

 

Naše matka je TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. 

U stadionu 1322,  

Mladá Boleslav II,  
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293 01 Mladá Boleslav 

https://www.tjasmb.cz  

 

 

Vedení našeho klubu je:  
 

Jiří Škvrna, předseda  

Michael Štěpán, člen vedení 
Soňa Hemalová, člen vedení 

 

Zimě a zimní vodě zdar! 

 

Jiří Škvrna, předseda 

1. otužilecký klub TJ Auto Škoda, AšMB 

www.1okmb.cz 

tel: 606 675745 

 

V Mladé Boleslavi dne 7. 12. 2020. 

 

 

 

https://www.tjasmb.cz/
http://www.1okmb.cz/

