Zpráva o činnosti cvičení rodičů s dětmi za rok 2015
Nejdříve bych se chtěla omluvit za svou nepřítomnost.
Cvičení R+D existuje pod TJ Sokol Březník 2. rokem. Za dobu své existence si našel 4
stabilní členy: Aničku Krčmovou, Barušku Trojanovou, Kačenku Fábryovou a
Vojtíška Prokopa.
Skupina je malá a věkově nesourodá, jen s obtížemi se hledá společné cvičení, které
zaujme jak starší, tak malého Vojtu.
Další cvičenci, jejichž počet se pohybuje v počtu 2-5 jsou spíše nahodilé návštěvy.
Důvody jejich nepravidelné docházky mohu pouze odhadovat, ale ne hodnotit.
(pozn.: Kdybych se k tomu přeci jen měla vyjádřit, vidím problém v nechuti rodičů
věnovat pravidelně dítěti hodinu týdně. Rodičům by vyhovovalo na cvičební hodinu dítě
do sokolovny „odložit“ ale už ne se s ním aktivně zapojit. Problém není v dětech, ale v nás
dospělých, v tom jaký vzor dětem dáváme.)
Tyto děti bychom chtěly oslovit a pevněji uchopit v příštím školním roce. Záměrem je
přibrat k R+D mladší děti (5-7let) a cvičební hodinu rozdělit pro tyto dvě věkové
skupiny. Riziko je v tom, že u R+D nám zůstanou pouze dvě děti: Vojtíšek a sporadicky
chodicí Baruška. Nicméně je předpoklad většího počtu cvičenců. (pozn.: neb to nebude
tak moc zatěžovat rodiče v aktivním přístupu)
Tím se dostávám k dalšímu problému… členství našich dětí. Je s podivem, že ani po
roce a půl od odevzdání přihlášek, děti nedostali průkazy členů jednoty. Tuto situaci
budu řešit s výborem.
Posledním bodem mé zprávy je upozornit na zacházení s cvičebním nářadím a
náčiním. Nářadí nemá pevně určené místo, každý si vytáhne to, co právě potřebuje a
pak zpět se to snaží napasovat už jen tam kde je místo. Spíše než udělat v tom nějaký
systém, jde spíš o to, uklidit vše z očí. O náčiní nemluvě, co není zamčené to
nenajdete. (pozn.: Opravdu si myslíte, že bez aktivního dohledu odpovědného trenéra,
děti- pubescenti uklidí věci na své místo? Byla jsem zde po jedné hodině školní Tv. Děti
přiběhli z venku, sokolovna sloužila jako převlékárna a občerstvení. Každému kde si

najde místo… V botech až na parkety, s jídlem, pitím. No kde to jsme? Snad je tu šatna a
v botech do tělocvičny nelezu!! Pitný režim je nutný i my jej ve cvičení dodržujeme, ale
dbáme na to, aby co si kdo donesl to si rovněž odnesl. Byla bych ráda, kdyby základní
pravidla dodržovali všichni. Paní uklizečka tu není od toho, aby po nás cvičencích
uklízela bordel ze svačin a prázdných obalů od nápojů, ale aby tu bylo co nejméně
prachu… A kdo jiný než pedagogický dozor na tato pravidla má dbát?
Je za trest mít cvičební hodinu v pondělí, když je o víkendech v sokolovně kulturní
akce. Dostat se k žíněnce pak znamená odtahat všechny ping-pongové stoly, lavičky,
koně, kozu, činku, trampolínu a kdoví co ještě. Provaz od kruhů je na zamčeném
balkóně… Cvičební hodina padne na tuto činnost… O funkční lékárničce nemluvě.
Dávám návrh:
1) Sehnat unimobuňku (inzeráty cca 6-12tis.), která by se postavila k bočnímu vchodu
do tělocvičny a sloužila rovněž na ukládání nářadí. Dát každé věci své místo, zajistit
zamčení obou těchto nářaďoven, tak aby se zamezilo jejich dalšímu ničení. Rovněž do
těchto míst umístit lékárničku dle předpisů jednoty.
Děkuji za váš čas a pozornost.

