
Vážení členové, vážení rodiče, 

vzhledem ke koronavirové krizi je nutné provést finanční vyrovnání se členy našeho oddílu, protože nedošlo 

k plnění všech plánovaných tréninkových jednotek, dle plánu tréninků. 

Toto vyrovnání chceme udělat i přesto, že škola nám nebude vracet žádné peníze za pronájem tělocvičen.  

Se školou jsme se dohodli, že nevyčerpané hodiny budeme čerpat v příštím období na semináře 

a to především před zkouškami na technické stupně (pásky). 

Zde je mapa tréninků, kdy se netrénovalo: 

 

V 1. pololetí roku 2020 nebylo realizováno 21 tréninků z původně plánovaných 34 tréninků. 

V červnu se nám podařilo zajistit navíc pronájem ve větším rozsahu ve dnech 6.7.,  3.7. a 21.7., 

kdy se uskutečnily semináře i zkoušky a byly tím nahrazeny tréninky od 8.6. 

Pro ty členy, kteří se nezúčastnili seminářů a zkoušek budou náhradní zkoušky přibližně v říjnu (je nutný čas 

na přípravu na zkoušky), aby nebyli poškozeni a měli možnost i v tomto roce skládat zkoušky. 

V době koronavirové krize, kdy neprobíhaly standardní tréninky nicméně výkonný výbor a trenéři 

vykonávali v průběhu toho období tyto činnosti: 

 založení datové schránky (nyní povinné kvůli grantům) 

 uzavření účetnictví, převod do podvojného účetnictví 

 vytvoření a odevzdání daňového přiznání 

 vytvoření výroční zprávy včetně příloh (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, členská základna) 

 odevzdání výroční zprávy do Obchodního rejstříku 

 vyúčtování grantu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 

 odevzdání výroční zprávy pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 vyúčtování grantu pro Pražský svaz Taekwondo WT (výkaz pro Magistrát hl. m. Prahy) 

 příprava zkoušek 

 natočení přes 100 videí a tvorba webových stránek pro přípravu na zkoušky 

 stažení adres z Českého statistického úřadu pro celou Českou republiku a naprogramování aplikace 

na tvorbu databáze odpovídající RÚIAN  

 oprava adres u všech členů zpětně do roku 2001  

 aktualizace členské základny pro Pražskou tělovýchovnou unii 

 aktualizace členské základny pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 import databáze aktivních členů pro novou Národní sportovní agenturu 

 revize kompletní členské základy včetně osobních údajů, termínů všech zkoušek na technické stupně 

od roku 2001 vůči databázi Českého svazu Taekwondo WT  

 vytvoření protokolů a zaplacení členských známek Českému svazu Taekwondo WT 

 vytvoření žádostí o povolení zkoušek, provedení, zaplacení a vykázání zkoušek na svaz 

 příprava smluv na pronájmy tělocvičen na rok 2020/2021 

 příprava pro podání grantu na Prahu 3 

 aktualizace webových stránek pro akce z roku 2020  



Stanovujeme tedy, abyste si každý sám vybral jednu variantu vyrovnání: 

A. žádáme vrátit na účet, jehož číslo zašleme, částku 21 / 34 * (členský příspěvek – 150 Kč) 1) 2) 3) 4) 

B. žádáme odečíst z platby za další pololetí částku 21 / 34 * (členský příspěvek – 150 Kč) 1) 2) 3) 

C. nežádáme žádné finanční vyrovnání, činnost oddílu považujete za adekvátní dané situaci 5) 

Poznámka: 

1) 150 Kč je polovina hodnoty členské svazové známky v hodnotě 300 Kč, kterou jsme za vás zaplatili 
 
2) poměrnou částku chcete řešit bez ohledu na to, že oddíl i v průběhu krize řešil úkoly k zajištění 

chodu, zajistil složení zkoušek, řešil vykazování minulých grantů, řešil získávání nových grantů 

a plnil si své zákonné povinnosti 
 
3) částka bude zaokrouhlena směrem nahoru na celé desetikoruny 
 
4) musíte zaslat číslo účtu, na který chcete částku vrátit 
 
5) pro členy, kteří nedělali zkoušky, budou zkoušky přibližně v říjnu, všichni včetně nich budou využívat 

zdarma další semináře, jako náhradu za neuskutečněné tréninky 

Vybranou variantu nám, prosím, zašlete do 31.7.2020 na e-mail raptor@raptor.cz 

S pozdravem 

Raptor Dojang, z.s. 

  

mailto:raptor@raptor.cz


Dear members, dear parents, 

due to the coronavirus crisis, it is necessary to make a financial settlement with the members of our club, 

because not all planned training units were fulfilled, according to the training plan. 

We want to make this adjustment even though the school will not refund any money for renting the gyms. 

We agreed with the school that we will use the unused hours in the next period for seminars, especially 

before the exams for technical degrees (belts). 

Here is a map of non-training sessions: 

 

In the first half of 2020, 21 trainings were not implemented out of the originally planned 34 trainings. 

In June, we managed to secure an additional lease on a larger scale on 6.7., 3.7. and 21.7., when seminars 

and examinations took place and thus replaced the trainings from 8.6. 

For those members who did not attend the seminars and exams, there will be substitute exams in about 

October (time required to prepare for the exams) so that they are not harmed and have the opportunity 

to take the exams this year as well. 

However, at the time of the coronavirus crisis, when standard training was not taking place, the Executive 

Committee and trainers performed the following activities during that period: 

 creation of a data box (now mandatory due to grants) 
 closing of accounts, transfer to double-entry bookkeeping 
 creation and submission of a tax return 
 creation of an annual report including appendices (profit and loss statement, balance sheet, 

membership base) 
 submission of the annual report to the Commercial Register 
 statement of the grant of the Ministry of Education, Youth and Sports 
 submission of an annual report for the Ministry of Education, Youth and Sports 
 statement of the grant for the Prague Taekwondo Association  
 test preparation 
 creating over 100 videos and creating websites to prepare for exams 
 downloading addresses from the Czech Statistical Office for the whole of the Czech Republic and 

programming the application for creating a database corresponding to RÚIAN 
 correction of addresses for all members back to 2001 
 update of the membership base for the Prague Sports Union 
 updating the membership base for the Ministry of Education, Youth and Sports 
 import of a database of active members for the new National Sports Agency 
 revision of the complete membership basics, including personal data, dates of all examinations for 

technical degrees since 2001 against the database of the Czech Taekwondo WT Association 
 creation of protocols and payment of membership stamps to the Czech Taekwondo WT Association 
 creation of applications for testing permits, execution, payment and reporting of tests to the 

association 
 preparation of contracts for gym rentals for the year 2020/2021 
 preparation for submitting a grant to Prague 3 
 website update for 2020 events  



We therefore stipulate that you each choose one adjustment variant: 

A. we ask that you return the amount to the account whose number we send 

21 / 34 * (membership fee – 150 CZK) 1) 2) 3) 4) 
B. we request that the amount be deducted from your payment for the next school semester 

21 / 34 * (členský příspěvek – 150 CZK) 1) 2) 3) 

C. we do not ask for any financial compensation, you consider the activities of the section 

to be adequate for the given situation 5) 

Note: 

1) 150 CZK is half the value of the membership union stamp in the amount of 300 CZK, which we paid 

for you 
 
2) you want to solve the proportional amount regardless of the fact that even during the crisis, 

the department solved tasks to ensure the running, ensured the passing of exams, 

solved the reporting of past grants, solved the acquisition of new grants and fulfilled its legal 

obligations 
 
3) the amount will be rounded up to whole ten crowns 
 
4) you must send the account number to which you want to return the amount 
 
5) for members who have not taken the exams, the exams will be in about October, all of them, 

including them, will use other seminars free of charge, as a replacement for the missed trainings 

Please send us the selected variant till July 31, 2020 by e-mail raptor@raptor.cz 

Regards 

Raptor Dojang, z.s. 

 

mailto:raptor@raptor.cz


16.6.2020 

 

Dobrý den, 

 

Pouze pro DĚTI 

Zkoušky na technické stupně proběhnou v neděli 21.6.2020 od 9:00 do 10:00 opět na adrese: 

Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady. 

Sraz v 8:50 před budovou. 

Zkoušky jsou určeny pouze členům, kteří uhradili členské poplatky za období únor až červen 2020. 

Na zkoušky si vezměte dobok, pásek a členský průkaz (noví členové průkaz zatím nemají a dostanou na 

zkouškách od nás). 

  

S pozdravem 

Raptor Dojang, z.s. 

 

 

June 16, 2020 

Good day, 

 

For CHILDREN only 

Exams for technical levels will be on Sunday, 21st June 2020 from 9:00 to 10:00 again at adress: 

Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady. 

Meeting at 8:50 in front of the building. 

The exams are intended only for members who have paid membership fees for the period from February to 

June 2020. 

Take the dobok, belt and membership pass for the exams (new members, whose do not have a pass yet 

will receive it from us at the exams). 

 

Regards 

Raptor Dojang, z.s. 

  



10.6.2020 

 

Dobrý den, 

 

doplňující informace k sobotnímu tréninku 13.6.2020: 

Máme k dispozici šatny, můžete se převléknout až na místě. 

Do tělocvičny je možné vzít obuv na sálové sporty (kvalita podlahy je horší). 

 

S pozdravem 

Raptor Dojang, z.s. 

 

 

 

June 10, 2020 

Good day, 

 

additional information for Saturday's training June 13, 2020: 

 We have dressing rooms, you can change your sports dress in site. 

 It is possible to take indoor sports shoes to the gym (the quality of the floor is worse). 

 

Regards 

Raptor Dojang, z.s. 

  



29.5.2020 

 

PRAVIDLA PŘI POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE A ZKOUŠEK 

pro děti 

seminář 6.6. a 13.6. od 9:00 do 11:00 

 

!!! POZOR !!! - místem konání semináře je: 

 Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

 

Jsme vázáni určitými opatřeními a pravidly, které většinou vyplývají z usnesení Ministerstva zdravotnictví, 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či našich střešních organizací (Národní sportovní agentury, 

Česká unie sportu, apod.). Tyto nařízení musíme dodržovat, a proto bychom vás chtěli požádat o pochopení 

a také o součinnost v jejich dodržování.  

Také bychom vás chtěli požádat o vyplnění formuláře Čestné prohlášení a jeho odevzdání při prvním 

kontaktu s trenéry. 

 

Hygienická a jiná opatření:  

1. Chtěli bychom požádat, aby všichni chodili k T.J. SOKOL Praha (k hlavnímu vchodu) již přímo 

v tréninkovém oblečení (nemusí to být tobok, stačí tepláky, tričko, případně mikina, případně 

sálová obuv s hladkou podrážkou). Nicméně šatny k dispozici budou. WC a sprchy k dispozici budou 

také.  

2. Při vstupu do budovy musí mít všichni roušku. Tu si pak mohou v tělocvičně odložit (do vlastního 

připraveného igelitového sáčku), při trénincích skupinového organizovaného sportu není povinnost 

nosit roušky (vyjma trenérů). 

3. Do prostor tělocvičny a okolí (šatny, WC) nesmí vstupovat kromě sportovců a trenérů nikdo jiný, 

tedy přítomnost rodičů není dovolena. 

4. Žádáme rodiče, aby na trénink nepouštěli děti, které vykazují byť i jen malé známky nemoci (kašel, 

rýma, apod.). 

5. Vpuštění do budovy bude hromadné ve stanoveném čase 9:00. 

6. Akce budou také končit ve stanoveném čase 11:00. 

7. Při vstupu do budovy změříme každému teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud někdo bude 

mít teplotu, na trénink ho nepustíme. Dále si každý při vstupu do budovy a odchodu z ní 

vydesinfikuje ruce. 

8. V tělocvičně/šatně si odložíte nepotřebné věci podle pokynu trenérů a postavíte se na určené 

místo. 

9. Po každém použití WC musí proběhnout jeho desinfekce, to budou provádět a kontrolovat přímo 

trenéři. 

10. Nebudou možné pozdní příchody na akci. Žádáme tedy členy a rodiče, aby s tímto počítali. 

11. V případě, že člen nebude mít prohlášení, bude mít teplotu, nebude mít roušku, apod. nebude 

vpuštěn na trénink. Za nezletilé členy nenese oddíl zodpovědnost. S dětmi, které nejsou schopny se 

samy dopravit domů, bude rodič čekat, zda si ho po kontrole trenéři převezmou ke cvičení. 



29.5.2020 

 

Věříme, že zmiňovaná opatření pochopíte, ostatně jsou naší povinností. Jelikož tuto situaci zažíváme 

poprvé, tak je také o určitě zkušenosti, aby se vše vyladilo k optimálnímu fungování, žádáme vás tedy také o 

určitou míru tolerance.  

 

 

 

S pozdravem 

Raptor Dojang, z.s. 

  



May 29, 2020 

RULES FOR ORGANIZING SEMINARS AND TESTS 

for kids 

seminar Jun 6 and Jun 13 from 9:00 to 11:00 

 

!!! ATTENTION !!! - the place of the seminar is: 

 Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady, Polská 2400 / 1a, 120 00 Prague 2 - Vinohrady 

 

We are bound by certain measures and rules, which usually result from resolutions of the Ministry of 

Health, the Ministry of Education, Youth and Sports, or our umbrella organizations (National Sports Agency, 

Czech Sports Union, etc.). We must comply with these regulations, which is why we would like to ask for 

your understanding and cooperation in complying with them. 

We would also like to ask you to fill in the Čestné prohlášení and submit it at the first contact with the 

coaches. 

Hygiene and other measures: 

1. We would like to ask everyone to go to T.J. SOKOL Prague (to the main entrance) already directly in 

training clothes (it doesn't have to be a tobok, sweatpants, a T-shirt, or a sweatshirt, or indoor shoes with a 

smooth sole). However, changing rooms will be available. Toilets and showers will also be available. 

2. Everyone must wear a veil when entering the building. They can then put it away in the gym (in their own 

prepared plastic bag), during group organized sports training there is no obligation to wear veils (except for 

coaches). 

3. No one other than athletes and coaches may enter the gym and the surrounding area (locker rooms, 

toilets), ie the presence of parents is not allowed. 

4. We ask parents not to let children who show even small signs of illness (cough, runny nose, etc.) for 

training. 

5. Admission to the building will be mass in the scheduled time of 9:00. 

6. The events will also end at the scheduled time of 11:00. 

7. At the entrance to the building, we measure each temperature with a non-contact thermometer. If 

someone has a temperature, we will not let them train. Furthermore, everyone disinfects their hands when 

entering and leaving the building. 

8. In the gym / locker room, put away unnecessary things as instructed by the trainers and stand in the 

designated place. 

9. After each use of the toilet, it must be disinfected, this will be done and checked directly by the coaches. 

10. Late arrivals at the event will not be possible. So we ask members and parents to take this into account. 

11. If a member does not have a statement, will have a temperature, will not have a veil, etc. will not be 

admitted to training. The section is not responsible for minor members. With children who are unable to 

get home on their own, the parent will wait to see if the coaches will take him over for the exercise after 

the check-up. 



May 29, 2020 

 

We believe that you will understand the mentioned measures, after all, it is our duty. Since we are 

experiencing this situation for the first time, it is also about experience that everything is tuned to optimal 

functioning, so we also ask you for a certain degree of tolerance. 

 

 

 

Regards 
Raptor Dojang, z.s. 

  



 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

 

Jméno a příjmení člena:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Datum narození:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Trvalé bydliště:   ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného člena sportovního klubu Raptor Dojang, z. s. neprojevují a v posledních 

dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, 

dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu apod.). 

 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

 

 

V………………………………………………………..   dne………………………………………………… 

 

 

 

       ………………………………………. 

Podpis 

 u členů mladších 18ti let, podpis zákonného zástupce 

 

S dokumentem bude nakládáno podle aktuálních pravidel GDPR 

 

  



28.5.2020 

 

PRAVIDLA PŘI POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE A ZKOUŠEK 

pro dospělé členy 

trénink od 19:00 do 20:30 

 

Jsme vázáni určitými opatřeními a pravidly, které většinou vyplývají z usnesení Ministerstva zdravotnictví, 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či našich střešních organizací (Národní sportovní agentury, 

Česká unie sportu, apod.). Tyto nařízení musíme dodržovat, a proto bychom vás chtěli požádat o pochopení 

a také o součinnost v jejich dodržování.  

Také bychom vás chtěli požádat o vyplnění formuláře Čestného prohlášení a jeho odevzdání při prvním 

kontaktu s trenéry. 

 

Hygienická a jiná opatření:  

12. Chtěli bychom požádat, aby všichni přišli  ke škole na první trénink již přímo v tréninkovém oblečení 

(nemusí to být tobok, stačí tepláky, tričko, případně mikina, případně sálová obuv s hladkou 

podrážkou). Není zřejmé, jestli budeme využívat šatny a sprchy, naopak použití WC je povoleno.  

13. Při vstupu do budovy musí mít všichni roušku, protože půjdeme ve skupině. Tu si pak mohou v 

tělocvičně odložit (do vlastního připraveného igelitového sáčku), při trénincích skupinového 

organizovaného sportu není povinnost nosit roušky. 

14. Do budovy ZŠ nesmí vstupovat kromě sportovců a trenérů nikdo jiný. 

15. Žádáme členy, aby na trénink nechodili, pokud vykazují byť i jen malé známky nemoci (kašel, rýma, 

apod.). 

16. Vpuštění do budovy bude hromadné ve stanoveném čase 19:00 v pondělí nebo ve středu. 

17. Při vstupu do budovy změříme každému teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud někdo bude 

mít teplotu, na trénink ho nepustíme. Dále si každý při vstupu do budovy a odchodu z ní 

vydesinfikuje ruce. 

18. V tělocvičně si odložíte nepotřebné věci podle pokynu trenérů a postavíte se na určené místo. 

19. Po každém použití WC musí proběhnout jeho desinfekce. 

20. Nebudou možné pozdní příchody na akci. Žádáme tedy členy, aby s tímto počítali. 

21. V případě, že člen nebude mít prohlášení, bude mít teplotu, nebude mít roušku, apod. nebude 

vpuštěn na trénink.  

 

Věříme, že zmiňovaná opatření pochopíte, ostatně jsou naší povinností. Jelikož tuto situaci zažíváme 

poprvé, tak je také o určitě zkušenosti, aby se vše vyladilo k optimálnímu fungování, žádáme vás tedy také o 

určitou míru tolerance.  

S pozdravem 

Raptor Dojang, z.s. 

  



 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

 

Jméno a příjmení člena:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Datum narození:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Trvalé bydliště:   ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného člena sportovního klubu Raptor Dojang, z. s. neprojevují a v posledních 

dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, 

dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu apod.). 

 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

 

 

V………………………………………………………..   dne………………………………………………… 

 

 

 

       ………………………………………. 

Podpis 

 u členů mladších 18ti let, podpis zákonného zástupce 

 

S dokumentem bude nakládáno podle aktuálních pravidel GDPR 

  



25.5.2020 

Vážení členové, vážení rodiče, 

 

od 1. 6. 2020 škola umožnila vstup dospělým cvičencům při dodržení všech hygienických opatření 

(brzy vyvěsíme). Šatna, sprcha a WC budou pravděpodobně k dispozici. 

Dětem nebude vstup umožněn do začátku letních prázdnin. Jedná se o aktuální stanovisko. Se školou jsme 

stále v kontaktu, pokud se něco změní, budete informováni. Aktuálně hledáme vhodné místo pro víkendový 

seminář. V každém případě se připravujte na zkoušky podle zaslaných podkladů. Pokud je vám ve cvičení 

něco nejasné, napište nám nebo rovnou natočte video. 

ZKOUŠKY V ČERVNU PROBĚHNOU.  

Připomínáme uhrazení členských příspěvků (poplatek za členské známky, průkazy, zkoušky, tělocvičny 

platíme bez ohledu na COVID-19), v případě potřeby nás kontaktujte na emailu kovarik@raptor.cz 

 

 

May 25, 2020 

Dear members, dear parents,  

 

from 1st June 2020 the management of the school allowed the entry of adult exercisers in compliance with 

all hygienic orders (we will post it soon). A dressing room, shower and toilet are probably to be available. 

 Children will not be allowed till the beginning of the summer holidays. This is an up-to-date opinion. We 

are in touch with the management of the school, if something changes, you will be informed. We are 

currently looking for a suitable place for a weekend seminar. In any case, prepare for the examinations 

according to the submitted documents. If you are unclear about something in the exercise, write to us or 

make a video.  

THE EXAMINATIONS WILL BE IN JUNE. 

 We remind you of the payment of membership fees (fee for membership marks, ID card, exams, gyms we 

pay regardless of COVID-19), if necessary, contact us by email kovarik@raptor.cz 

  

mailto:kovarik@raptor.cz
mailto:kovarik@raptor.cz


18.5.2020 

Vážení rodiče, cvičenky a cvičenci, 

situaci, která nastala, nemohl nikdo předvídat. Nicméně ani my jsme si nemysleli, že po dvou měsících bude 

přetrvávat spousta nejasností týkající se možností pokračování v trénincích. Dovolujeme si upozornit, že 

tělocvičny v základní škole nejsou naším majetkem, jsme tam pouze v pronájmu, a proto se musíme řídit 

pokyny vedení školy. S vedením školy jsme v pravidelném kontaktu.  

Poslední informace jsou následující: 

„Oficiálně do 25. května jsou tělocvičny pro všechny děti uzavřeny, od 25. května jsou určitě uzavřeny pro 

žáky ze školy a mimoškolní aktivity pořádané školou. Tedy po 25. květnu se uvidí, jestli budou povoleny 

aktivity pro děti, které nejsou ze školy, tedy pro nás.“ 

Každopádně tím vzniká další odklad, na kterém už se nechceme podílet. Proto přicházíme s následujícím 

plánem činnosti oddílu do konce tohoto školního roku. Zaměříme se na zkoušky na technické stupně, které 

by v tuto dobu stejně probíhaly. Ať se omezení budou měnit, uvolňovat, toto je činnost, kterou bychom 

společně měli být schopni ve zbývajícím čase společným úsilím zvládnout.  

Na konci tohoto dopisu je uveden odkaz, který vás navede na webové stránky našeho oddílu, kde je 

uvedeno všechno, co potřebujete na zkoušky umět a znát ve formě videí. V případě nejasností s technikami, 

nás kontaktujte. Na stránce ZKOUŠKA je uvedeno jméno, abyste věděli, na jaký technický stupeň budete 

skládat zkoušky. 

V následujících týdnech se pokusíme zajistit tělocvičny pro jeden sobotní seminář a poté pro samotné 

zkoušky ve dnech a časech běžných tréninků. Seminář i zkoušky budou organizovány tak, aby byla dodržena 

v tu dobu požadovaná omezení. O všem vás budeme předem informovat na Facebooku oddílu https://cs-

cz.facebook.com/pg/RaptorDojang/ 

 Pokud by se stalo, že nebude možné tělocvičny využít, máme připraveno náhradní řešení ve formě 

vzdálených zkoušek elektronickou formou. Nemyslíme si, že by k tomu však došlo, protože seminář 

i zkoušky máme rozvrženy tak, že budeme bez problémů schopni dodržet platná omezení a nepoškodit tím 

školu, samozřejmě ani vás. 

Na zkoušky nebude potřeba nosit průkazku (technické stupně dopíšeme až v září), ani peníze. Ti z vás, kteří 

zaplatili toto pololetí již v poplatku uhradili členskou známku na rok 2020 a mají zaplacený i poplatek za 

zkoušky. Ti kteří nezaplatili, ať tak učiní bezodkladně, protože jinak zkoušky dělat nemohou. A zajištění 

členských známek a schválení zkoušek Českým svazem taekwondo není okamžité. 

Naopak na zkoušky přineste na jedné A4 popsáno, jakým způsobem jste taekwondo cvičili během 

karantény. Popis může být vytvořen v počítači, napsaný rukou, klidně i namalovaný nebo nakreslený. 

Nemějte obavy, že tato forma přípravy na zkoušky bude obtížná. Pokud se budete snažit a cvičení věnujete 

čas, je vše připraveno tak, abyste zkoušky úspěšně zvládli, a můžete nám posílat i videa, jak cvičíte, rádi se 

na ně podíváme a případně vám i poradíme, pokud by tam byly nějaké chyby. 

Jsme vázáni určitými opatřeními a pravidly, které většinou vyplývají z usnesení Ministerstva zdravotnictví, 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či našich střešních organizací (Národní sportovní agentury, 

Česká unie sportu, apod.). Tyto nařízení musíme dodržovat, a proto bychom vás chtěli požádat o pochopení 

a také o součinnost v jejich dodržování. 

www.raptor.cz/zkouska.php 

S pozdravem 
Raptor Dojang, z.s. 

https://cs-cz.facebook.com/pg/RaptorDojang/
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May 18, 2020 

Dear parents, exercisers, 

no one could have predicted the situation that had arisen. However, we did not think that after two months 

there will be a lot of ambiguity about the possibility of continuing training. We would like to point out that 

the gyms in the primary school are not our property, we are only rented there, and therefore we must 

follow the instructions of the school management. We are in regular contact with the school management. 

The latest information is as follows: 

"Officially, the gyms are closed to all children until May 25, and from May 25 they are definitely closed to 

students from school and extracurricular activities organized by the school. So after May 25, it will be seen 

whether activities will be allowed for children who are not from school, ie for us. " 

In any case, this creates another delay, in which we no longer want to participate. That is why we are 

coming up with the following plan of activities of the section by the end of this school year. We will focus 

on examinations for technical degrees, which would still take place at this time. Let the constraints change, 

loosen, this is an activity that together we should be able to do together with the rest of the effort. 

At the end of this letter, there is a link that will take you to the website of our section, which lists 

everything you need to know and know about the exams in the form of videos. If you have any questions 

about the techniques, please contact us. The TEST page lists the name so that you know the technical level 

for which you will be taking the exams. 

In the following weeks, we will try to arrange gyms for one Saturday seminar and then for the exams 

themselves on the days and times of regular training sessions. Both the seminar and the exams will be 

organized in such a way that the required restrictions are observed at that time. We will inform you about 

everything in advance on the Facebook section https://cs-cz.facebook.com/pg/RaptorDojang/ 

 If it happens that it will not be possible to use the gym, we have prepared an alternative solution in the 

form of remote tests in electronic form. However, we do not think that this will happen, because we have 

the seminar and exams arranged in such a way that we will be able to comply with the applicable 

restrictions without any problems and thus not harm the school, of course not even you. 

You will not need to carry a pass for the exams (we will finish the technical degrees in September), or 

money. Those of you who paid this semester have already paid the membership fee for 2020 in the fee and 

have also paid the exam fee. Those who have not paid should do so immediately, because otherwise they 

cannot take the exams. And securing membership marks and approval of exams by the Czech Taekwondo 

Association is not immediate. 

Instead, bring to the A4 on one A4 how you practiced taekwondo during quarantine. The description can be 

created on a computer, handwritten, even painted or drawn. 

Don't worry, this form of exam preparation will be difficult. If you try and spend time practicing, everything 

is ready to pass the exams, and you can also send us videos of how you practice, we will be happy to look at 

them and possibly advise you if there are any mistakes. 

We are bound by certain measures and rules, which usually result from resolutions of the Ministry of 

Health, the Ministry of Education, Youth and Sports, or our umbrella organizations (National Sports Agency, 

Czech Sports Union, etc.). We must comply with these regulations, which is why we would like to ask for 

your understanding and cooperation in complying with them. 

www.raptor.cz/zkouska.php 

Regards 
Raptor Dojang, z.s. 
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