
Nastavení nových podmínek Taekwon-do školy Velešín ITF 

 

Shodli jsme se, že doba kolem koronavirové pandemie nás ovlivnila nejen z hlediska fyzických 
tréninků, ale i v oblasti působení na naše mladé taekwondisty z pohledu filozofie TKD. Proto 
jsme se rozhodli, že opět začneme klást důraz právě i na chování našich svěřenců. V pondělí 
25.4.2022 jsme na tréninku tyto informace již říkali a budeme je opakovat a připomínat 
opakovaně. Veškeré informace a případné „postihy“ se tedy vztahují právě k datu 25.4.2022 
– to co bylo před nebudeme brát v potaz. 

1) Připomínáme dětem, že není cílem, aby uměly zásady taekwonda pouze vyjmenovat, 
ale aby se podle nich i chovaly (tzn. nejen v tělocvičně, ale i v šatně, před tělocvičnou, doma, 
ve škole, zkrátka kdekoliv). 

2) Pokud se bude chtít někdo z dětí účastnit našich akcí (závody, soustředění, tábor, hry, 
semináře atd.), tak se budeme informovat i o jejich chování doma a ve škole (trenér může 
zkontrolovat žákovskou knížku, doptat se rodičů, ve škole atd.) a v případě výrazných 
problémů (neprospěch, kázeňské přestupky – důtky, snížená známka z chování) se nebude 
moci daný svěřenec akce zúčastnit. 

3) A poslední nemilá informace – bohužel se mezi dětmi rozšířily tzv. lyfty (nikotinové žvýkací 
sáčky). Chceme se proti tomu postavit čelem a uvažujeme o náhodném testování dětí 
na našich akcích. 

Nechceme nikoho ze školy vylučovat nebo mu zakazovat chodit na tréninky – to je opravdu 
až ta nejhorší varianta, kterou, myslíme, nikdo z nás nechce. Chceme dětem předat to, co nás 
všechny spojuje – společně s jejich rodiči se podílet na tom, aby z nich vyrostli dobří lidé, kteří 
ctí určité hodnoty a zásady, ale hlavně si také chránili to, co je nejcennější, a to je jejich zdraví. 
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