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Aikido
Aikido je japonské bojové umní, které prostednictvím cviení peván obranných
technik rozvíjí mnoství lidských kvalit. Trénink aikido poskytuje:





zajímavé a zdravé tlesné cviení,
rozvoj osobnosti,
spolenost pátelských a otevených lidí a
sebeobranu.

Studenti aikido zlepují nejen svoje pohybové a bojové schopnosti, ale zárove se uí,
jak si najít svoje místo v prostoru, udret rovnováhu, projevit zámr, vnímat svoje
tlo nebo komunikovat s lidmi. A to nejen v technikách, ale také v bném ivot.
Aikido tak me být nejenom fyzickým cviením, ale i celoivotní, nekonen
inspirující cestou.

Poslání klubu
Aikido Vinohrady Praha, o.s. podporuje a rozvíjí aikido, které je fyzickou, duevní i
duchovní disciplínou, vytvoenou Moriheiem Ueshibou z rzných tradiních japonských
bojových umní a jeho vlastního duchovního poznání.
Klub zprostedkovává veejnosti aikido jako nástroj vestranného rozvoje:
 organizuje a zabezpeuje trénink a vzdlávání v aikido formou pravidelných
trénink a seminá,
 organizuje a zabezpeuje vyuování disciplín, které souvisejí s aikido, zejména
takové, které svojí náplní pesahují fyzický rámec a plní i irí výchovné cíle,
 vytvá í uební materiály pro poteby své innosti,
 spolupracuje s jednotlivci a organizacemi v eské republice i ve svt, které
mají obdobné cíle,
 propaguje aikido a související disciplíny prostednictvím ukázek, pednáek
nebo propaganích materiál.
Cílová skupina klubu je mláde od 15 let a dosplí.
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innost klubu
Hlavní innost klubu
Výuka japonského bojového umní aikido pro mláde a dosplé, která probíhá formou
pravidelných trénink.

Poznámka: V první polovin roku 2008 probíhali 2 krát týdn i tréninky pro dti od
10 do 14 let, ale od kolního roku 2008/2009 jsme je museli zruit kvli
nevyhovujícím asm, které nám mohl poskytnout pronajímatel tlocviny.

Vedlejí innost klubu


Organizování víkendových seminá aikido a týdenních letních kol



Spolené výjezdy na víkendové semináe v jiných mstech, pípadn krajinách
(hlavn Slovensko, Nmecko a Francie)



Výuka japonské masáe shiatsu jako doplnk a regenerace pro aikido.



Akce pro dti i dosplé: vánoní besídky, výlety do pírody



Propagace aikido formou veejných ukázek, ukázkových hodin a propaganích
materiál
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Aikido Vinohrady Praha v roce 2008
lenská základna
Za rok 2008 pelo klubem piblin 120 cvienc. Ke dni 25.11.2008 má klub 60
aktivních len, mu i en. Jejich vkové rozloení je následující:


15-20 let: 10 len



20-30 let: 35 len



30 let a více: 15 len

lenové klubu jsou stedokoltí i vysokokoltí studenti a pracující rzných profesí.
Prmrný vk len klubu je piblin 25 let.
Do ervna 2008 patilo mezi leny klubu také asi 20 dtí mezi 10 a 14 lety.

Pravidelná výuka
Titm práce v klubu je pravidelná výuka aikido pro mláde a dosplé. Vichni
lenové cvií spolu, protoe v aikido není rozdlení na vkové ani výkonnostní tídy.
V roce 2008 mla výuka týdenní rozsah 9 hodin (4 veerní a 2 ranní tréninkové
jednotky), v zkrácené verzi tohoto rozvrhu jsme cviili i pes letní prázdniny.
A na malé výjimky tuto výuku zabezpeovali hlavní uitelé klubu Martin vihla a
Vanda vihlová.

Nepravidelné aktivity
V roce 2008 organizoval klub 5 seminá (dva mezinárodní a ti klubové), 5 zkouek
technické vysplosti, 4 ukázky pro veejnost, 1 výlet do pírody pro dti a nkolik
spolených výjezd na aikido semináe i na obyejné výlety. Fotky k vtin tchto
akcí naleznete na stránkách http://www.aikidovinohrady.cz/

Seminá: Ondej Malina a Michal Baas v únoru 2008
První únorovou sobotu jsme poádali spolený seminá dvou praských uitel 
Ondeje Maliny a Michala Baase. Uitelé se o hodiny dlili rovným dílem a v dódó se
seli áci ze tí praských klub  Karlína, Lublaské a Vinohrad, ím vzniknul
vynikající aikido koktejl.

Ukázky aikido na veletrhu EastLog 2008
Uitelé z naeho klubu dlali 9. a 10. dubna 2008 ukázky bojových umní na
konferenci EastLog 2008 v Top Hotelu Praha.

Výlet s dtmi do Tebuína
Na 1. kvtna 2008 jsme s naimi nejmladími aikidisty vyrazili na výlet za komi. Z
Masarykova nádraí vlak odvezl 6 dtí a 8 dosplých (jako dozor). Vystoupili jsme v
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Ploskovicích a do cíle jsme to mli asi 5 kilometr pky rozkvetlou pírodou.
Kon i jejich majitelé nás ekali na rani 3V v Tebuín, dti pomohly pipravit kon a
mohli jsme vyrazit na hodinovou projíku.
Po návratu na ran jsme jet trochu jezdili ve výbhu, opékali pekáky a hráli hry,
na veer jsme se vak museli vrátit  rodie nás netrpliv ekali na holeovickém
nádraí.
ást náklad pro dti nám pomohl uhradit Svaz Klub Mládee, kterého jsme lenem.

Seminá: Zdenko Reguli u nás
V sobotu 24. kvtna 2008 jsme v naem vinohradském dódó hostili uitele aikido
Zdenka Reguliho z Brna. Seminá to byl klubový (tj. komorní) a velmi hezký.

Ukázka ve Stromovce
Ná aikido klub dlal 12. ervna 2008 ukázky aikido v rámci akce Bezpené
prázdniny na Praze 7. Ukázek se úastnili uitelé z klubu a 6 starích ák, vichni
spolen jsme pedvedli bné cviení ve dvojicích, obranu proti neozbrojenému
útoníkovi, útoníkovi s noem, práci s víc útoníky a erm s japonským meem.
Výlet na seminá Francka Noela do Boskovic
Do Boskovic u Brna jsme vyrazili u v pátek, i kdy seminá zaínal a v sobotu ráno.
Pátení veer jsme tak strávili piknikem v zámeckém parku a na druhý den jsme vstali
na trénink odpoatí.
Oba dny víkendu byly vyplnné intenzivním cviením, sobotní veer byla párty
v nedalekém westernovém msteku.
ást náklad nám pomohl uhradit Svaz Klub Mládee, kterého jsme lenem.

Letní koly aikido
lenové klubu se úastnili nkolika týdenních letních kol s tuzemskými i zahraniními
uiteli.

Spolený víkend na chat
ást len klubu strávila 9.-10. srpna píjemný spolený víkend na chat v pírod.
Hlavní bod programu nebylo cviení, ale výlety do okolí, ping-pong a jídlo.

Ukázky pro veejnost
11. záí a 8. íjna jsme dlali v rámci náboru ukázky aikido pímo v naem klubu,
hlavn tu první shlédlo pekvapiv hodn lidí.

Mezinárodní seminá s Franckem Noelem (7. dan)
Franck Noel je významný uitel aikido z Francie, který má u pes 10 let technický
dohled nad eskou Federací Aikido a do ech jezdí pravideln 2× ron.
Seminá probíhal 18. a 19. íjna v jednom z velkých sál vinohradského Sokola, ji
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podruhé ho organizoval klub Aikido Vinohrady Praha ve spolupráci s eskou Federací
Aikido.
Semináe se zúastnilo pes 80 aikidist z celé eské republiky, pijeli vak i hosté ze
Slovenska, Nmecka a Francie.

Mezinárodní seminá se Stefanem Stenuddem (6. dan)
Stefan Stenudd je védský uitel aikido, který do eské republiky jezdí pravideln od
roku 1991. Aikido Vinohrady Praha poádalo jeho praský seminá ve dnech 14.-16.
listopadu, této akce se vak úastnili cvienci z celé republiky.

Seminá: Zdenko Reguli v prosinci
V sobotu 13. prosince 2008 se u nás uskutenil dalí klubový seminá se Zdenkem
Regulim z Brna.

Vánoní veírek
Ji tradiní pedvánoní setkání len klubu se konalo 11.12. v kaván Bio Zahrada.
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Dalí innost
Výjezdy na semináe
Krom seminá organizovaných naím klubem se nai lenové úastní i dalích
seminá blízkém okolí i v zahranií.

Propagace aikido


V první polovin roku jsme vystupovali s ukázkou aikido na dvou veejných
akcích, jednu organizovala Mstská ást Praha 8 a druhou soukromý subjekt.



V lét jsme si navrhli a udlali klubová trika pro nae leny.



V záí 2008 probhl v klubu úspný nábor, v rámci kterého jsme uspoádali 2
ukázky aikido pro irokou veejnost.



V prosinci 2008 vyla v nakladatelství Argo kníka Aikido  mírumilovné bojové
umní od védského uitele Stefana Stenudda, kterou peloili a pipravili do
tisku uitelé klubu.



Na veejné webové stránky klubu neustále pidáváme aktuální materiály o dní
v klubu a také na nich zveejujeme upoutávky na aikido semináe v irokém
okolí.

Výukové materiály
Klub pro své leny tvoí a publikuje rzné výukové materiály:


Aikido slabiká pro nejmení studenty



Soukromé klubové webové stránky s mnostvím materiál o aikido

Spolupracující organizace
Aikido Vinohrady Praha, o.s. je lenem následujících organizací:


eská Federace Aikido (www.cfai.cz) - zasteuje ná klub po technické
stránce, garantuje zkouky technické vysplosti a spolupracuje s námi pi
organizaci seminá.



Svaz Klub Mládee (www.skm-cz.net)  podporuje rzné nae klubové akce
(výlet dtí, výjezd na seminá) a ásten nám pomáhá s náklady na nájem.

V roce 2008 jsme také nadvázali spolupráci s M Praha 2 a Praha 7 a ji tradin
dobré vztahy máme s TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, v jeho areálu cviíme.
Vem tmto organizacím, stejn jako dalím partnerm, dkujeme za jejich podporu.
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Shrnutí roku 2008
V lednu 2008 se klub stal obanským sdruením s názvem Aikido Vinohrady Praha,
o.s. V prbhu roku dolo k rozíení lenské základny klubu i k technickému rstu
starích len (co dokládají jejich úspné zkouky na technické stupn). Bohuel
dolo v ervnu 2008 k zruení dtských trénink, poet i skladba trénink pro mláde
a dosplé vak zstaly zachovány.
Klub organizoval nejenom akce pro svoje leny, ale také velké semináe s mezinárodní
úastí a mnoství aktivit, které slouí k propagaci i rozvoji aikido.

Plány na rok 2009
Hlavní prioritou pro rok 2009 udret nebo lehce zvýit poet len klubu a postupn
zvyovat jejich technickou úrove a tedy kvalitu klubu. Uvaujeme i o rozíení potu
trénink, to vak závisí od finanních a personálních moností klubu.
I nadále chceme organizovat pravidelné klubové a mezinárodní semináe a dalí aikido
akce a roziovat spolupráci nejenom v eské republice, ale i v zahranií.
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Kontakt
Webové stránky:
http://www.aikidovinohrady.cz

Místo cviení
Aikido Vinohrady Praha
T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Polská 1/2400 (Riegrovy sady)
120 00 Praha 2

Kontakt pro informace
Martin vihla
mobil: +420 737 848627
e-mail: martin@aikidovinohrady.cz

Údaje obanského sdruení
Název:
Sídlo:
I:
DI:
íslo útu:

Aikido Vinohrady Praha, o.s.
ernokostelecká 2792/42, Praha 10  Stranice, PS 10000
22689338
CZ22689338
2700020028/2010
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