
                                                                                                                                                     

         Aikido Štítina ve spolupráci s Aikido 

      ČR Vás srdečně zve na dětskou letní školu Aikido             

                                       
        Téma: život Samuraje  

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

Termín konání : od 17.7.2023  do  22.7.2023 
Cena letní školy 6.500,- Kč 

V případě zájmu se registrujte na mail plubomir697@gmail.com  

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

srdečně vás zveme na  AIKIDO Letní školu dětí a mládeže, která se  

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

letní školy zajišťuje Aikido Štítina ve spolupráci s Aikido ČR . 

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

TERMÍN KONÁNÍ: 17. – 22. července 2023 (pondělí - sobota) 

Zahájení: Pondělí 17. července 2023, prezentace bude probíhat od 15:00 hod. – 16:00 hod. 

Každý den : tréninky 3× denně, různé soutěže, hry a zdravověda 

Průběžně: plnění jednotlivých úkolů, celotáborová hra, koupání... 

Pátek 21. 7. 2023: společný večerní program – táborák, zpěv, hry 

Sobota 22. 7. 2023: ukončení obědem ve 12:00 hod. a cca 13:00 hod. odjezd s doprovodem 

Soustředění se bude konat v Areálu Dobré Pohody v obci Žimrovice. Pro 

trénink budeme využívat tělocvičnu s tatami, plus venkovní travnatou plochu.  

Letní škola je vzdálena cca 6 km od Hradce nad Moravicí. 

UBYTOVÁNÍ: na dvou a čtyřlůžkových pokojích s sociálním zázemím. 

 

 

 

 

STRAVOVÁNÍ:  

Stravování je zajištěno 5x denně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře (popř. 2. večeře). Po 

celou dobu soustředění bude zajištěn pitný režim - k dispozici budou permanentně 

doplňované nádoby na vodu či čaj apod. 

 

CENA SOUSTŘEDĚNÍ: 

zahrnuje ubytování a komplet stravu (5x denně) na 6 dní + Aikido tréninky po celý 6ti denní soustředění + komplet pitný 

režim. 

Cena KOMPLET: 6.500,- Kč 

Záloha na soustředění (splatná v únoru): 3.500,- Kč 

Registraci: Do 10. 2. 2023 

Registraci na soustředění je nutné odeslat na mail – s poznámkou Aikido letní škola  

dětí a mládeže 2023 – a musí obsahovat jméno+příjmení zájemce a klub. Registraci může zaslat 

každý individuálně nebo vedoucí klubu hromadně za více zájemců – vždy na mail 

plubomir697@gmail.com 
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letní škola je určena pro - děti a mládež od 6-18 let (nemusí být členem Aikido klubů- 

např. další člen rodiny apod.), instruktoři věk neomezen, asistenti 15let+ 

 

PLATBY: 

V převodem na účet Aikido Štítina č.ú. 233208179/0600 s pozn. Jméno a Příjmení 

+ také možnost vystavení faktury pro 

zaměstnavatele (placení z různých fondů). 

ORGANIZACE A KONTAKTY: 

Lubomír Pásztor  – vedoucí dojo Aikido Štítina 

e-mail: plubomir697@gmail.com, GSM: +420 734 783 016 

 

TĚŠÍME SE NA VAŚÍ ÚČAST  

 

 



 

 
 


