
 

 

FEDERACE JU-JITSU ČESKÁ REPUBLIKA 
a 

INTERNATIONAL  BUDO AKADEMIE MARTIAL ARTS CZ 
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• MÍSTO: Střední odborná škola vina řská (mapa), Sobotní 116, Valtice 691 42 , www.svisv.cz   
 

• POŘADATELÉ : FEDERACE JU-JITSU ČESKÁ REPUBLIKA, http://jujitsu.jank.cz  
    I.B.A.M.A. CZ, www.otokodate.com/akademie.php  
 

● VEDENÍ SOUSTŘEDĚNÍ:   
RNDr.Ivan Gibala, Tyršova 33/661, 682 01 Vyškov, mobil +420603784104,  e-mail: IvanGibala@seznam.cz   
RNDr.Zdeněk Minařík, Tylova 9, 612 00 Brno, mobil +420604740881,  e-mail: minarik.z@volny.cz 
Libor Palásek, Drnovice 675, 683 04 okr. Vyškov,  mobil +420724109599,  e-mail: jamajka@centrum.cz  
MUDr.Michal Škarabela, Absolonova 16, 624 00 Brno, mobil +420 603 163606, e-mail: mskarab@quick.cz 
 

● TERMÍN:    19.8.2007 - 25.8.2007 
DEN PŘÍJEZDU:   neděle 19.8.2007, ubytování od 14,00 hod., oficiální zahájení soustředění při večeři  
UKONČENÍ:   sobota 25.8.2007 snídaní  
 

● UČITELÉ:  
Franz Strauss shihan   9. DAN JU-JITSU, 10. DAN JUDO DO  Rakousko 
Johny Lenskens shihan  8. DAN HAKKORYU JUJUTSU     Be lgie                
Csaba Harsányi   5. DAN JU-JITSU, 2. DAN JUDO     Slo vensko 
Prof. Wolfgang Linert  4. DAN AIKIDO     Rakousko 
RNDr.Ivan Gibala  4. DAN JU-JITSU    Česká republika 
RNDr.Zden ěk Mina řík  3. DAN HAKKORYU JUJUTSU   Česká republika 
+ instrukto ři Federace ju-jitsu Česká republika a I.B.A.M.A. CZ, nositelé 4., 3., 2.  a 1. DANu  
 

● PŘIHLÁŠKY:  e-mailem ( fjjcr@seznam.cz , otokodate@email.cz ) do 30.6.2007 za sníženou cenu !  
V přihlášce vždy uve ďte jméno a p říjmení, datum narození, kontakt na vás, druh bojového 
umění a technický stupe ň, zda budete na soust ředění cvi čit nebo ne, s kým chcete být 
ubytovaní na pokoji, a jakou stravu preferujete (vegetariánskou nebo norm ální) !  Pokud potřebné 
údaje o vegetariánské stravě neuvedete, budete mít objednánu automaticky stravu normální. V příp. hromadné 
přihlášky klubů vypište seznam účastníků s uvedením potřebných údajů, zejména ubytování a vegetariánskou 
stravu !  
CENA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ceně je zahrnuto  - ● ubytování v internátu školy v pokojových buňkách; každá buňka je složená ze dvou 
třílůžkových pokojů se společnou chodbičkou s vestavěnými skříněmi, WC a koupelnou (na patře je společná 
kuchyňka a klubovna s TV) ● plná penze (možnost vegetariánské stravy – nutno uvést v přihlášce!), ● poplatek za 
cvičení včetně možnosti volného tréninku a využívání školního zařízení (posilovna) 
● Platby prosím prove ďte v českých korunách (cizinci mohou platit i v EURO, ale je nutno 
počítat s bankovními poplatky). Pro urychlení a zp řehledn ění prosíme ú častníky, aby platby 
provád ěli (hotov ě na pokladn ě, složenkou, p řevodem) p římo na konto FJJ ČR v Komer ční 
bance č. 191097720227/0100, uveďte vždy variabilní symbol 19250807 a do zprávy pro p říjemce 
jméno ú častníka soust ředění. PŘI PŘÍJEZDU NA MÍSTO SOUSTŘEDĚNÍ NUTNO PROKÁZAT 
POŘADATELŮM ÚHRADU ÚČASTNICKÉHO POPLATKU!  
● STORNO: při zrušení ú časti do 15.7.2007 v četně, prokazatelným zp ůsobem  - 50% ceny;  do 30.7.2007 
včetně,  prokazatelným zp ůsobem - 80% ceny;  ostatní - 100% ceny. 
 

● MOŽNOST ZKOUŠEK: pro členy FJJČR a I.B.A.M.A. jen s písemným doporučením svého instruktora,pro zahraniční 
účastníky jen s písemným doporučením národní zkušební komise - písemné přihlášky do 1.7.2007 na adresu DAN kolegia 
FJJČR nebo Yudanshakai Otokodate dojo. 
 
 
 
 
 
 

                CENY 
 

ÚČASTNÍCI 

cena (včetně 
platby na míst ě) 

cena p ři 
platb ě do 
30.6.2005 

jednodenní cena 
včetně plné penze, 
cvi čení a ubytování 

jednodenní cena 
(pouze cvi čení) 

cvi čící 4.300,- Kč  4.000,- Kč 750,- Kč 500,- Kč dosp ělý 
účastník  necvi čící 3.400,- Kč 3.100,- Kč 550,- Kč - 

cvi čící 3.900,- Kč 3.600,- Kč 600,- Kč 400,- Kč děti 6-10 
let  necvi čící 3.000,- Kč 2.700,- Kč 400,- Kč - 
děti do 5 let v ěku 700,- Kč 



 

 

 


