Česká asociace aikidó
Aikido Vary
Karlovy Vary, 13. června 2021
Vážení přátelé, zdravíme vás po loňské pandemické odmlce z lázeňského města,
kde se bude letos konat pátá a celkově

26. Letní škola aikidó ČAA
pod vedením šihana Daniela Vettera, ředitele Technické komise ČAA (7. dan Aikikai)
a jeho asistenta šihana Miroslava Kodyma, sekretáře TK ČAA (6. dan Aikikai)
Proběhne tak na západě Čech v Karlových Varech a to v ZŠ Konečná 917/25.
Cvičit se bude jako obvykle ve dvou tělocvičnách a k dispozici bude i venkovní hřiště.
V dopise naleznete informace: platby stážovného, možnosti ubytování a tréninky dětí.

I.

Stážovné LŠ ČAA 2021

1 cvičení
celá LŠ
Dospělí
250 Kč
2 500 Kč / 2 000 Kč
Děti do 15 let
125 Kč
1 250 Kč / 1 000 Kč
V souladu s rozhodnutím Rady ČAA máte možnost zaplatit stážovné na LŠ ČAA 2021 se slevou
hromadně za členy klubu ČAA prostřednictvím vedoucího svého klubu či jím pověřeného
zástupce – poštovní poukázkou nebo jednorázovým příkazem pouze na bankovní účet ČAA u FIO
banky - číslo účtu = 2700815234 / 2010 a to s datem odeslání hromadné platby za členy klubu
ČAA, i kdyby to byl jen jeden, nejpozději do 30. června 2021.
Nutným doplňkem k rozlišení a evidenci plateb jednotlivých plátců je tabulka k platbám
stážovného se slevou a rezervací ubytování, kterou dostáváte jako samostatnou přílohu tohoto
dopisu. Pro zasílání veškerých dokladů k LŠ ČAA, není-li požadováno písemně jinak, je závazná
pouze kontaktní e-mailová adresa pokladníka ČAA Jana Materny (jan.materna@seznam.cz).
Při odesílání tabulek dávejte do kopie i organizátory LŠ 2021 – Martinu Kohoutovou
(martina.kohoutova@gmail.com) a zástupce Rady ČAA – Pavla Rochlu (respirateur@seznam.cz)
a Pavla Skalického (skalicky@aikikai.cz).
Uplatnění nároku na slevu je vázáno:
1. členstvím v ČAA - případný vstup nových členů do ČAA je limitován registrací v ISCAA
a současně zaplacením členského příspěvku nejpozději do 30. června 2021,
2. odesláním tabulky a současně i platby nejpozději do 30. června 2021.
Platby členských příspěvků ČAA a za LŠ ČAA nelze slučovat a je nutno posílat odděleně!
Pouze ten (resp. celá skupina prostřednictvím vedoucí klubu ČAA), kdo splní tyto požadavky, má
možnost zaplatit za celou LŠ ČAA 2021 částku 2 000 Kč a děti do 15 let částku 1 000 Kč. Členové
jiných organizací aikidó a dále i ti členové ČAA, kteří platí stážovné na místě individuálně nebo
za jednotlivá cvičení, nemají na slevu nárok.
Dále je možnost slevy ve výši 500 Kč pro ty dospělé členy ČAA, kteří zaplatili plný členský
poplatek v roce 2020 i v roce 2021. Pro děti je sleva stanovena za stejných podmínek (tj. členství

1

v ČAA v 2020 i 2021) podle výše jejich členských příspěvků ČAA (tj. 300 nebo 400 Kč). Tato sleva
může být uplatněna na celou LŠ ČAA (cena tak může klesnout např. až na 1 500 Kč) nebo na
jednotlivá cvičení, která budou placena na místě a kontrolována proti aktuálnímu seznamu.
Seznam členů, splňujících podmínky této slevy, dostanou zástupci klubů ČAA v průběhu června,
aby mohli následně vyplnit tabulky vč. avizované slevy.
Součástí LŠ 2021 budou i bezplatné 60 minutové tréninky pro mladší děti (členy ČAA), které
budou probíhat pod vedením učitelů dětských oddílů ČAA od úterka do neděle.
Účastníci se mohou hlásit k evidenci a vyzvednout si vstupenky u vstupu do obou tělocvičen
počínaje dnem začátku LŠ ČAA 2021 od 13:30 a dále pak před každým cvičením. Upozorňujeme,
že vracení finančních částek v průběhu nebo po ukončení LŠ těm, kteří si zaplatili za celou LŠ, ale
nezúčastnili se pak všech cvičení, může provést pokladník ČAA se souhlasem Rady ČAA a jen ze
závažných důvodů (např. zdravotních nebo rodinných).

II.

Ubytování

K dispozici je více druhů ubytováni: stany, penziony v okolí a také možnost pro skupinu
odvážných, tj. spaní ve vlastním spacáku na tatami na ZŠ Konečná.

1. Penziony v okolí: odkazy na individuální řešení a samostatné rezervace
http://penzion-anna-kv.hotel.cz/, http://ubytovani-u-hvezdy.hotel.cz/,
http://europension.hotel.cz/, http://hotel-adria.hotel.cz/, http://hotel-derby.hotel.cz/,
http://restaurace-a-penzion-u-kastanu.hotel.cz/
2. Ubytování ve škole na tatami: sprchy a sociálky jsou u velkých tělocvičen . Cena za
osobu je 70 Kč/noc.
3. Ubytování ve vlastních stanech: stany je možno mít v oploceném areálu školy.
Sociálky jsou venku u hřiště, kde bude možnost postavit stany. Omezená kapacita, prosíme
o rezervaci do 30. června 2021. Cena za stan je 100 Kč.
Pokud si plánujete zajistit ubytování samostatně, nenechávejte to vzhledem ke konání
filmového festivalu ve stejném termínu na poslední chvíli!

III.

Cvičení ve dvou tělocvičnách ZŠ
Cvičení budou probíhat pod vedením obou učitelů ve velké
tělocvičně (cca 100 lidí) a ve stejně velké druhé. Za dobrého počasí
je k dispozici venkovní hřiště.
Předpokládaný program LŠ ČAA 2021 bude vycházet ze zkušeností
z předchozích LŠ ČAA.
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Pondělí 23. 8.:

prezentace účastníků v hale od 13:30 do 15:30 – lístky za platby
předem bude vyzvedávat odpovědný zástupce za celý oddíl
zahájení odpoledního cvičení od 16:00

Úterý 24. až sobota 28. 8.: 2x denně cvičení (2 – 3 hodiny)
1 odpoledne volné (čtvrtek), společný večer (pátek)
HOJO:

po dohodě s D. Vetterem hodinová cvičení (ráno)

Tréninky dětí:

od úterý do neděle hodinové cvičení (ráno)

Zkoušky na stupně kyu ani dan Aikikai se v průběhu této LŠ konat nebudou!
Neděle 29. 8.:

pouze dopolední cvičení / ukončení LŠ ve 12:00

Definitivní program bude k dispozici při zahájení LŠ ČAA, změny programu a organizace
zkoušek jsou vyhrazeny po konzultaci organizátorů s ředitelem TK ČAA.
Za organizátory LŠ ČAA 2021
Martina Kohoutová – Aikido Vary
e-mail: martina.kohoutova@gmail.com, mobil: (+420) 608 775 555
Pavel Skalický – prezident ČAA, v.r.

Jan Materna – pokladník ČAA, v.r.
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