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PRO ČLENY SVAZU                                                                                                                                  30. 10. 2021 

Vážení členové našeho Svazu mažoretek a twirlingu ČR, 

oslovuji Vás jménem celé výkonné rady a na základě učiněných rozhodnutí z jednání VR o problematice členství 

v našem Svazu. 

Členství ve Svazu má být pro členy inspirativní v jejich činnosti, a to nejenom účastí v soutěžích, ale i při rozvoji jejich 

kvalit a samozřejmě i vzdělávání jich samotných. 

Od členů se očekává aktivní účast na vzdělávacích programech nejen výkonných členů, mažoretek a twirlerů, ale i na 

seminářích pro trenéry, vedoucí, porotce a další dospělé spolupracovníky, kteří se v klubech zapojují do činnosti a 

práce s dětmi. Na tuto činnost se chceme hlavně zaměřit, výchova dětí a mládeže je pro celou výkonnou radu SMTČR 

prioritou. 

Již z minulých let přetrvává nešvar nebo neznalost vedoucích a trenérů, že členství je výhodou při snížení startovného 

na soutěžích. Z nynější praxe bohužel vyplývá, že děti do Svazu a jejich registraci provádějí trenéři až ve chvíli, kdy 

mají děti připravené v soutěžní skupině, a chtějí využít slevu na startovném. A tuto praxi a zakořeněné úvahy je třeba 

změnit!!! 

Náš Svaz funguje na základě velkého úsilí nejen členů výkonné rady, ale i dalších členů, kteří s velkým časovým 

vypětím a na úkor svého volného času pro vás připravují zajímavé vzdělávací semináře, soutěže, přehlídky a celkově 

se starají o chod Svazu - za minimální finanční ohodnocení. 

Svaz je financován z dotačních programů, a to především od Národní sportovní agentury. U všech dotací je jedním 

z hlavních kritérií ČLENSKÁ ZAKLADNA, její složení dle věku a činností. Dalším důležitým kritériem je KOMPLETNÍ 

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ, a dále ÚČAST V DOMÁCÍCH I ZAHRANIČNÍCH SOUTĚŽÍCH.  

Vzhledem k nepříznivé covidové situaci za posledního 1,5 roku jste odhlásili z našich řad dost členů a situace se stává 

docela závažnou. Proto jsme se jednomyslně rozhodli ve výkonné radě usnadnit Vám přihlášení nových členů tak, 

abychom zvýšili členskou základnu nejen ve svazu ale i ve Vašich klubech. V budoucnu budou i pro Vaše kluby 

rozhodující počty členů při získávání dotací a různých dalších podpor na Vaši činnost. 

Zásadní předpoklad pro vybírání členských příspěvků od dětí i dospělých je znalost, na co je příspěvek určen a že 

tento příspěvek platí dítě, resp. jeho zákonný zástupce - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ KLUB. Klub je pouze zprostředkovatel 

platby!!! Každé dítě, které dělá jakýkoliv sport, který je oficiálně uznaný a vedený v databázi sportů, se stává členem 

sportovního klubu a následně i celorepublikového svazu/asociace, a může tak získávat odborné znalosti a rozvíjet své 

schopnosti v daném sportu, nejen praktické, ale i teoretické. Dítě i dospělý je poté veden v celostátním registru 

sportovců, a měl by být hrdý na svoje členství v daném sportovním odvětví. To je úkolem pro všechny vedoucí, aby 

v dítěti zájem o daný sport a členství budovali a rozvíjeli. 

V našem Svazu máme řádné členství pro jednotlivce: 

1) Výkonní členové (Děti a mládež aktivně sportující) 

2) Trenéři, vedoucí (Ti, kdo děti a mládež vedou a trénují - do budoucna bude nutná trenérská licence) 

3) Doprovod (Dospělé osoby, které pomáhají s dětmi, většinou z řad rodičů. Neodpovídají za tréninky.) 
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ROZHODNUTÍ VÝKONNÉ RADY SMTČR: 

Od 1. 11. 2021 otvíráme členství pro ZAČÁTEČNÍKY, kteří již v klubech působí, učí se, trénují, ale dosud nejsou se 

svými dovednostmi a znalostmi připraveni na soutěže. Jedná se tedy o členství tzv. „na zkoušku“. Tito noví členové 

získají u našeho Svazu status „NOVÁČEK“. Pokud tento nováček nastoupí do soutěží a dalších přehlídek, stane se 

řádným členem, se všemi právy i povinnostmi (např. placení členských příspěvků). Do té doby bude členský 

příspěvek hradit pouze ve výši 1,-Kč za rok, ale bude moci využít výhody jako řádný člen hlavně při svém 

vzdělávání, což je prioritou našeho záměru. Status „nováček“ může daný sportovec čerpat maximálně 2 roky. 

Neváhejte proto, prosím, s aktualizací tabulky registrovaných členů – kterou posílám v příloze, dopište svoje 

„nováčky“. Budou registrovaní, ale nebudou mít zatím průkaz člena a členský příspěvek Svazu je 1,-Kč za rok.  

Pomůžete tak nejen svému Svazu, ale i svému klubu! 

 

S registrací v Rejstříku sportovců jsem Vám opět plně k dispozici, neváhejte mě tedy kontaktovat      

na e-mail: info@nbta.cz. Rejstřík je potřeba do konce roku aktualizovat!!! 

S pozdravem 

Pěva Vosátková 

člen výkonné rady SMTČR  
manažer členské základny 
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