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V Praze dne 17.6.2008 

        Program na bezpečnější sport

Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k zájmu ze  strany  oddílů  provozujících bojová  umění  vypisuje  i  letos  Česká unie 
bojových umění  další  a  to  již  6.  ročník programu,  který  by měl  zvýšit  bezpečnost  tréninků 
v bojových sportech.  Každý sport  má své  riziko a  naší  snahou je  tato  rizika  minimalizovat. 
V drtivé většině oddílů chybí tatami pro zajištění bezpečnosti při tréninku. 

     Cílem tohoto programu je finančně zpřístupnit nákup tatami a tím i výrazně rozšířit jeho 
používání při oddílových trénincích. Od roku 2002  tuto možnost využilo již cca 40 oddílů. Pro 
letošní rok jsme opět schopni garantovat prodej 4 kusů tatami a proto bude pořadník sestavován 
dle  data  přijetí  závazných  objednávek  došlých  do  15.7.2007.  Včetně  vyplněné   smlouvy  o 
smlouvě budoucí (viz příloha). Uhrazení 1. splátku ve výši 50% ceny a to do 30.7.2007 na účet 
ČUBU. Předpokládaný odběr tatami bude do konce září 2007.
 
     Zajistili jsme nákup tatami od firmy YATE za následujících podmínek. Jedná se o dvouvrstvé 
tatami  o  tloušťce  20  mm,  jedna  strana  je  v barvě  modré  a  druhá  v barvě  červené,  přičemž 
zámkové spojení je vyřešeno univerzálně a umožňuje otáčení desky tatami ve velikosti 1x1 m o 
180°, což umožňuje širokou variabilitu jeho použití. Cena za 10x10 m, tj. 100 kusů činí 69.000,- 
Kč s tím, že oddíl by uhradil v prvním roce pouze 50% ceny a ve druhém roce zbývajících 50%. 
Č.U.B.U. uzavřela smlouvu s výrobcem, kterému bude garantovat provádění splátek a zároveň 
zajistí  bezúročnou  překlenovací  půjčku  jednotlivým  žadatelům  (na  půjčku  se  ručí  pouze 
zakoupeným tatami a garanční podmínky zajišťuje Č.U.B.U.).

     Vzhledem  k omezenému  množství  finančních  prostředků  k poskytnutí  půjčky  a 
předpokládanému zájmu bude nákup tatami realizován dle výše uvedeného pořadníku. 

     Objednávky prosím zasílejte poštou na korespondenční adresu sekretariátu (Na Rozcestí 4, 
190 00  Praha 9) nebo e-mailem na výše uvedenou adresu. 
  

Se sportovním pozdravem

     ing. Karel Strnad
místopředseda Č.U.B.U.
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