Česká asociace aikidó
Kavaikikan Karlovy Vary
Karlovy Vary 12. 4. 2016
Vážení přátelé, po roce vás zdravíme z lázeňského města, kde se bude letos konat druhá a celkově

23. Letní škola aikidó ČAA
pod vedením pana Daniela

Vettera, ředitele Technické komise ČAA (6. dan Aikikai)
& jeho asistenta pana Miroslava Kodyma, sekretáře TK ČAA (6. dan Aikikai).

Proběhne tak podruhé na západě Čech v Karlových Varech a to v ZŠ Konečná 917/25.
Cvičit se bude jako obvykle ve dvou tělocvičnách a k dispozici bude i venkovní hřiště.
V dopise naleznete informace: platby stážovného, možnosti ubytování a poprvé i stravování.

I.

Stážovné LŠ ČAA 2016
Dospělí
Děti do 15 let

1 cvičení

celá LŠ

250 Kč
125 Kč

2 500 Kč
1 250 Kč

Rezervace vstupenek předem není nutná, účastníci se mohou hlásit k evidenci a vyzvednout si
vstupenky u vstupu do obou tělocvičen na ZŠ počínaje dnem začátku LŠ od 13:30 a dále pak
před každým cvičením. Upozorňujeme, že vracení finančních částek v průběhu nebo po
ukončení LŠ těm, kteří si zaplatili za celou LŠ, ale nezúčastnili se pak všech cvičení, může
provést pokladník ČAA se souhlasem Rady ČAA a jen ze závažných důvodů (např. zdravotních
nebo rodinných).

II.

Ubytování

K dispozici je více druhů ubytováni: stany, ubytovny, penziony v okolí a poprvé i možnost pro
skupinu odvážných, tj. spaní ve vlastním spacáku na tatami v třetí tělocvičně na ZŠ Konečná.

Ubytování ve stanech není třeba rezervovat dopředu (vše až osobně na místě u pořadatele),
v penzionech v okolí (kontakty viz dále) je věcí individuálního jednání a samostatné rezervace.
1. Hotel Hestia: www.karlovyvary.cz/cs/penzion-hestia
Jedná se o internát, který je přes prázdniny využíván jako ubytovna. Jsou zde tří a čtyř lůžkové
pokoje. Sprchy a sociálky jsou společné na patře. Cena za osobu je 250 Kč/noc. Pokud bude
zájem a do úterý 31. května 2016 závazná objednávka, bude možné zajistit množstevní slevu.

2. Domov mládeže: http://www.dmkv.cz
Opět se jedná se o internát s třílůžkovými pokoji bez příslušenství za 250 Kč/noc za osobu nebo
pár pokojů s příslušenstvím za 420 Kč/noc za osobu.
3. Penziony v okolí: odkazy na individuální řešení http://penzion-anna-kv.hotel.cz/
http://europension.hotel.cz/ ; http://hotel-adria.hotel.cz/ ; http://hotel-derby.hotel.cz/
http://restaurace-a-penzion-u-kastanu.hotel.cz/ ; http://ubytovani-u-hvezdy.hotel.cz/
4. Ubytování ve škole na tatami: v třetí tělocvičně na tatami, sprchy a sociálky jsou
u velkých tělocvičen o 2 patra výš. Cena za osobu je 70 Kč/noc.
5. Ubytování ve vlastních stanech: stany je možno mít v oploceném areálu školy.
Sociálky jsou venku u hřiště, kde bude možnost postavit stany. Omezená kapacita, prosím
rezervaci do úterý 31. května 2017. Cena za stan je 100 Kč/stan.
6. Možnost stravování: opět máte možnost společného stravování přímo ve školní
jídelně, kam firma přiveze a vydá denní menu, tj. polévka a hlavní chod v ceně 110 Kč/osoba.
V případě zájmu prosíme o závaznou rezervaci a zaplacení zálohy do úterý 31. května 2017.
Jako druhá varianta možnosti skupinového stravování je restaurace cca 5 minut od školy.
7. Cvičení ve dvou tělocvičnách ZŠ: budou probíhat současně pod vedením obou
učitelů ve velké tělocvičně pro cca 100 lidí a ve stejně velké druhé tělocvičně. Za dobrého
počasí je k dispozici venkovní hřiště.
Předpokládaný program LŠ ČAA 2017 bude vycházet ze zkušeností z předchozích LŠ ČAA
Pondělí 17. července 2017:
prezentace účastníků v hale od 13:30 do 15:30
zahájení odpoledního cvičení od 16:00
Úterý 18. až sobota 22. 7.:
2x denně cvičení (2 – 3 hodiny)
1 odpoledne volné (čtvrtek), společný večer (pátek)
HOJO:
po dohodě s D. Vetterem hodinová cvičení (ráno)
Zkoušky na stupně kyu:
v průběhu celého týdne počínaje úterkem od 12:30
Zkoušky na dan Aikikai:
v sobotu 22. 7. od 18:00
Neděle 23. července 2017:
pouze dopolední cvičení / ukončení LŠ ČAA ve 12:00
Definitivní program bude k dispozici při zahájení LŠ ČAA, změny programu
a organizace zkoušek jsou vyhrazeny po konzultaci organizátorů s ředitelem TK ČAA.
Za organizátory LŠ ČAA 2017
Martina Kohoutová – tisková mluvčí Kavaikikan Karlovy Vary
Email: martina.kohoutova@gmail.com, GSM + 420 608 775 555

Pavel Skalický – prezident ČAA, v.r.

Jan Materna – pokladník ČAA, v.r.

