
 

 

 

 

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

 

společně s RYUSHINKAN DOJO (Tenshin shoden katori shintoryu) a SAM IL DOJANG (Taekwondo ITF) 
pořádá 

 
 

OTEVŘENÉ SOUSTŘEDĚNÍ AKI GASSHUKU ZUBŘÍ 2009  
(HAKKORYU JUJUTSU - TENSHIN SHODEN KATORI SHINTORYU – TAEKWONDO ITF – MUSO JIKIDEN EISHIN RYU IAIJUTSU)    

25. - 28.9.2009    
 
 

POŘADATEL :   OTOKODATE DOJO, www.otokodate.com , otokodate@email.cz  
ČAS :  od 25.9.2009  (pátek, začátek večeří v 18,00 hod.) 

do 28.9.2009  (pondělí, 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), 

MAPA (viz také níže) 
 

Vedoucí instrukto ři :  

RNDr. Zdeněk Mina řík YONDAN HAKKORYU JUJUTSU 
Mgr. Michal Čoupek SANDAN HAKKORYU JUJUTSU 
Petr Kope ček MOKUROKU SHODEN ( SANDAN) TENSHIN SHODEN KATORI SHINTORYU 
Pavel Cigá ň 2. DAN TAEKWONDO ITF 
Pawel Slawatycki SHIBUCHO MUSO JIKIDEN EISHIN RYU IAIJUTSU pro ČR 

 

DOPRAVA :    individuální  - jezdí vlak Brno-Nové M ěsto na Morav ě a od zastávky Olešná na Morav ě je to cca 2 km  
   - parkovišt ě pro osobní vozidla  v areálu tábora 
 

PROGRAM :  především celodenní CVI ČENÍ HAKKORYU JUJUTSU (hlavn ě v přírodě) a MUSO JIKIDEN EISHIN RYU IAIJUTSU, v p řípadě 
projeveného zájmu ve černí povídání o bojových um ěních, Japonsku, filosofii a o boji jako takovém, re laxace 

 
VYBAVENÍ TÁBORA:    spole čná centrální jídelna, kde se i cvi čí při nep řízni po časí, bar s krbem, h řišt ě na fotbal, kurt na volejbal, stolní tenis, lodi čky 

a šlapadla na rybníku 
 

S SEBOU :      GI (kimono - od ěv na cvi čení i venku), p řezůvky do jídelny, HANBO, TANTO, TESSEN, BOKKEN, chráni če na kolena (budeme 
cvi čit bez tatami a suwari waza bez chráni čů je docela existenciální zážitek) , hygienické pot řeby, plavky (možnost koupání 
v rybníku) a další dle vlastního uvážení. Doporu čujeme s sebou BOKKEN, protože se Aki gasshuku zú častní také mistr MUSO 
JIKIDEN EISHIN RYU IAIJUTSU, který povede cvi čení základ ů boje s me čem IAIJUTSU pro členy našeho dojo. 

 

PŘIHLÁŠKY :  do 17.9.2009 na adresu po řadatele  (e-mailem na otokodate@email.cz  nebo osobn ě u instruktor ů na cvi čení 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) 1.500,- Kč - zahrnuje ubytování (3x) v t řílůžkových pokojích (sprcha a WC) v nových zd ěných chatách, stravu formou plné 

penze (3x) a cvi čení 
 2) 1.100,- Kč (zahrnuje ubytování v desetil ůžkových pokojích ve starších velkých d řevěných chatkách (centrální sprchy a WC 

pro celý tábor), stravu formou plné penze a cvi čení), musí být ale obsazena nejmén ě 5 - 6 osobami !!!  

 3) POPLATEK JE SPLATNÝ P ŘI PŘÍJEZDU NA MÍSTĚ SOUSTŘEDĚNÍ, AVŠAK V PŘÍPADĚ 
NEPŘIHLÁŠENÍ SE PŘEDEM DO 17.9.2009 SE CENA NAVYŠUJE O 200,-K Č. 

DALŠÍ INFORMACE :  RNDr. Zdeněk Mina řík  mobil +420 604 740881  otokodate@email.cz    
 

 


