
 

 

 

 

 Brno, Tylova 9, www.otokodate.com, otokodate@email.cz, IČ: 265 49 921 
 

pořádá 
 

OTEVŘENÉ SOUSTŘEDĚNÍ  
HAKKORYU JUJUTSU a TENSHIN SHODEN KATORI SHINTORYU    

HARU GASSHUKU ZUBŘÍ 2007    
8. - 10.6.2007    

 

POŘADATEL :  OTOKODATE DOJO, www.otokodate.com , otokodate@email.cz  
   

ČAS : od 8.6.2007  (pátek, příjezd od 18,00-20,00 hod., začátek večeří) 
do 10.6.2007  (neděle, odjezd po obědě) 

MÍSTO :  rekrea ční st ředisko Ž ďas v Zub ří u Nového M ěsta na Morav ě, PSČ 592 31 (u Zuberského 
rybníka),  http://www.oskovo.cz/Rekreace/zubri.htm , MAPA 

   

instrukto ři:  
RNDr. Zdeněk Mina řík SANDAN HAKKORYU JUJUTSU 
Petr Kope ček MOKUROKU SHODEN, SANDAN TENSHIN SHODEN KATORI SHINTORYU 
Mgr. Michal Čoupek NIDAN HAKKORYU JUJUTSU 

 

DOPRAVA :    individuální (jezdí vlak Brno-Nové Město na Moravě, od zastávky Olešná na Moravě je to cca 2 km), 
parkoviště pro osobní vozidla  v areálu tábora 

PROGRAM :  především celodenní CVI ČENÍ HAKKORYU JUJUTSU, v p řípadě projeveného zájmu ve černí povídání 
o bojových um ěních, filozofii a o boji jako takovém, zkoušky na t echnické stupn ě ?, relaxace 

VYBAVENÍ TÁBORA:    společná centrální jídelna, kde se i cvičí při nepřízni počasí, bar s krbem, hřiště na fotbal, kurt na 
volejbal, stolní tenis, lodičky a šlapadla na rybníku 

S SEBOU :      GI (kimono - od ěv na cvi čení, příp. i venku), p řezůvky do jídelny, HANBO, TANTO, TESSEN, BOKEN, 
chráni če na kolena (budeme cvi čit bez tatami; suwari waza bez chráni čů je docela existenciální 
zážitek) , hygienické pot řeby, plavky (možnost koupání v rybníku) a ostatní d le vlastního uvážení 

PŘIHLÁŠKY :  do 20.5.2007 na adresu po řadatele  (e-mailem na otokodate@email.cz  nebo osobně na cvičení v dojo) - 
Možná účast i rodinných p říslušník ů a nečlenů klubu; je zde krásné prost ředí pro relaxaci a 
možnost p říjemně stráveného víkendu! -  POZOR - PŘIHLASTE SE VČAS! 

CENA :  1) 920,- Kč (zahrnuje ubytování v třílůžkových pokojích (sprcha a WC) v nových zděných chatkách, 
stravu formou plné penze a cvičení a nezbytnou režii) 
2) 670,- Kč (zahrnuje ubytování v desetilůžkových pokojích ve starých velkých dřevěných chatkách 
(centrální sprchy a WC pro celý tábor), stravu formou plné penze a cvičení a nezbytnou režii) 
3) V případě nepřihlášení se p ředem do 20.5.2007 se cena navyšuje o 100,-K č. 
4) POPLATEK JE SPLATNÝ P ŘI PŘÍJEZDU NA MÍSTĚ SOUSTŘEDĚNÍ  

DALŠÍ INFORMACE :  RNDr.Zdeněk Mina řík,  mobil +420 604 740881,  minarik.z@volny.cz   
   Mgr. Michal Čoupek,  mobil +420 606 792201,  coupek@iol.cz     

zde odd ělte  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

        
příjmení, jméno, titul :  datum narození:  

adresa (v č.PSČ) :  kontakt  
(mobil, e-mail)  

chci být ubytovaný ve : staré chatce (10 l ůžek)  
- cena 670,-Kč  /���� 

nové chatce (t řílůžkové pokoje) 
 - cena 920,- Kč  /���� 

na pokoji chci bydlet s :  
(jména a příjmení) 

 
 

PŘIHLAŠUJI SE TÍMTO ZÁVAZNĚ NA OTEVŘENÉ SOUSTŘEDĚNÍ HARU GASSHUKU ZUBŘÍ 2007 
V TERMÍNU 8.6.-10.6.2007, ZÚČASTNÍM SE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A SVÝM PODPISEM STVRZUJI SVŮJ 

SOUHLAS S PODMÍNKAMI POŘADATELŮ UVEDENÝMI V PROPOZICÍCH SOUSTŘEDĚNÍ. 
datum :  podpis :  

u mladších 18 let podpis zákonného zástupce :  

(���� vybrané zaškrtn ěte) 



 

 

 


