
                                                                                                                                                     

         Aikido Štítina ve spolupráci s Aikido 

      ČR Vás srdečně zve na zimní školu Aikido  

                 pod vedením technické komise                            

                                        
     Zimní škola v pantoflích 

 
    Zimní škola bude probíhat v Areálu dobré pohody na severní Moravě v Žimrovicích u Hradce nad Moravicí pod   

vedením technické komise Aikido ČR  

Termín konání : od 4.2.2023  do  5.2.2023 
Cena zimní školy pro členy Aikido ČR 700,- Kč.                   Cena zimní školy  pro nečleny  800,- Kč 

V případě zájmu se registrujte Zimní škola 2023 v Žimrovicích - Formuláře Google 

Podrobné informace jsou uvedené v příloze tohoto letáku. 
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      Vážení přátelé, 

srdečně vás zveme na  AIKIDO Zimní školu Aikido Česká republika, která se  

uskuteční v malebném Areálu Dobré Pohody v obci Žimrovice na severní Moravě. Organizaci 

zimní školy zajišťuje Aikido Štítina ve spolupráci s Aikido ČR . 

Níže naleznete informace o čase konání, místu zimní školy, ubytování a stravování. 

 

TERMÍN KONÁNÍ: 4. – 5. února 2023 (sobota - neděle) 

 

Zahájení: Pondělí 4. února 2023, prezentace bude probíhat od 8:15 hod. do 9:15 hod. 

 

Tréninky : 4. února 2023 bude probíhat od 10:00 hod. do 12:00 hod., odpoledne od 17:00 hod. do 19:00 hod. 

                5. února 2023 bude probíhat od 10:00 hod. do 12:00 hod. 

 

Ubytování:  je možné již od 3. února na dvou a čtyřlůžkových pokojích se sociálním zázemím. 

                     Kapacita ubytování v areálu je maximálně 70 osob na pokojích. 

                     Na tatami maximálně 16 osob. Ubytování bude zajištěno dle časového pořadí registrovaných (kdo dřív přijde, ten 

dřív mele). 

 

 

 

 

Stravování :                  

plná penze   sobota - snídaně, oběd, večeře. 

                    neděle - snídaně, oběd. 

 

Večerní program:  

večerní program s hudbou a s překvapením bude zahájen 20:30 hod. 

                                

CENA ZIMNÍ ŠKOLY: 

Cena pro členy Aikido Česká republika činí za celou zimní školu 700,- Kč. 

Cena pro členy Aikido Česká republika činí za jeden trénink 350,- Kč. 

Cena pro nečleny Aikido Česká republika činí za celou zimní školu 800,- Kč. 

Cena pro nečleny Aikido Česká republika činí za jeden trénink 400,- Kč 

Registraci proveďte nejpozději do 25. 2. 2023. 

 

 

Registraci na soustředění je nutné odeslat na registrační formulář Zimní škola 2023 v Žimrovicích 

- Formuláře Google 
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PLATBY : 

Poplatky za seminář budou hrazeny nejpozději do 25. 1. 2023 převodem na účet Aikido Štítina č. ú. 6389711309/0800  

IBAN: CZ10 0800 0000 0063 8971 1309  

BIC: GIBACZPX 

 s pozn. Jméno a Příjmení 

+ také možnost vystavení faktury. 

ORGANIZACE A KONTAKTY: 

Lubomír Pásztor  – vedoucí dojo Aikido Štítina 

e-mail: plubomir697@gmail.com, nebo kamila.pasztor@gmail.com 

GSM: +420 734 783 016 Lubomír Pásztor 

           +420 604 625 201 Kamila Pásztor Kolaříková                          

 

TĚŠÍME SE NA VAŚÍ ÚČAST  

 

 



 

 
 


