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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 svou náplní pesahují fyzický rámec a plní i irí výchovné cíle,
 vytváí 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.

Vedlejí innost klubu


Organizování víkendových seminá aikido a týdenních letních kol.



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



Aktivity pro leny klubu: spolené výlety do pírody, kulturní, spoleenské
i vzdlávací akce.



Propagace aikido formou veejných ukázek, ukázkových hodin a propaganích
materiál.



Obasná výuka japonské masáe shiatsu jako doplnk a regenerace pro aikido.

Uitelé klubu
Hlavní uitelé klubu jsou manelé Martin a Vanda vihlovi.

Martin vihla (4. dan, trenér aikido 1. tídy)
Bojová umní cvií od roku 1988, kolem roku 1997 zaal uit aikido pro dti i dosplé.
Krátce poté dokonil trenérské studium na FTV Univerzity Komenského v Bratislav
závrenou prací o výchov dtí pomocí aikido. Absolvoval také tíleté studium
japonské masáe shiatsu.
V roce 2007 získal doktorát z Informatiky a výpoetní techniky na VUT v Praze.
V souasnosti je na volné noze  uí aikido a shiatsu, vede semináe osobního rozvoje
(nap. na téma konstruktivní eení konflikt) a pracuje na nkolika vlastních
internetových projektech.

Vanda vihlová (2. dan)
Aikido cvií od 1997, má zkuenosti i z jiných pohybových technik a práce s hlasem.
Vystudovala historii, hloubji se zajímá také o gastronomii. V souasnosti vede svoji
kavárnu Bio Zahrada na praských Vinohradech.
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Aikido Vinohrady Praha v roce 2010

lenská základna
Za rok 2010 prolo klubem pes 100 cvienc. Momentáln má klub piblin 70
aktivních len, mu i en, ve vku 15 a 45 let. Prmrný vk len klubu je 27 let.
lenové klubu jsou stedokoltí i vysokokoltí studenti a pracující rzných profesí.
Vzhledem k tomu, e výuka probíhá i v anglitin, je hodn len ze zahranií  máme
studenty ze Anglie, Francie, panlska, Portugalska, Itálie, USA i zemí bývalého
Sovtského bloku.
Klub stále nemá dtský oddíl (ml malý oddíl v sezón 20082009), protoe
v aktuálním nájmu v TJ Sokol Královské Vinohrady nememe získat vhodné asy pro
cviení dtí.

Pravidelná výuka
Titm práce v klubu je pravidelná výuka aikido pro mláde a dosplé. V roce 2010
byl objem pravidelné výuky 10 hodin cviení týdn (6 veerních a 2 ranní tréninkové
jednotky).
Hodiny jsou rozdleny na cviení základ (v pondlí a ve stedu), trénink pro
pokroilejí (45 minut v úterý veer) a tréninky pro vechny úrovn. Krom tréninku
pro pokroilejí (od technického stupn 4. kyu) se hodin mou úastnit vichni
studenti bez rozdílu pokroilosti.
Ve zkrácené verzi tohoto rozvrhu jsme cviili i pes letní prázdniny. Prázdninový rozvrh
ml 5 hodin ve tech trénincích za týden na tatami a jednu hodinu cviení se zbranmi
na venkovním stadionu.
A na malé výjimky tuto výuku zabezpeovali hlavní uitelé klubu Martin vihla
a Vanda vihlová.

Nepravidelné aktivity
V roce 2010 organizoval klub osm seminá (tyi mezinárodní, ti klubové a jednu
týdenní letní kolu), 5 zkouek technické vysplosti a piblin deset rzných akcí pro
svoje leny. Tímto potem akcí se adíme mezi nejaktivnjí eské aikido kluby.
Mezinárodní semináe organizujeme ve spolupráci s eskou federací aikido.
Seznam poádaných seminá následuje, pod ním jsou krátké profily jednotlivých
uitel. Fotky k mnohým z tchto akcí naleznete na stránkách
http://www.aikidovinohrady.cz/.

•

Leden 2010  víkendový mezinárodní seminá  Stefan Stenudd (védsko, 6. dan)

•

Duben 2010  víkendové cviení a práce na venkov v Tchonicích

•

Kvten 2010  jednodenní klubový seminá  Zdenko Reguli (4. dan)

•

erven 2010  víkendový mezinárodní seminá  Franck Noël (Francie, 7. dan)
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•

Srpen 2010  týdenní letní kola v Teti u Jihlavy  Martin vihla (4. dan)

•

íjen 2010  víkendový mezinárodní seminá  Franck Noël (Francie, 7. dan)

•

Listopad 2010  víkendový mezinárodní seminá  Stefan Stenudd (védsko, 6. dan)

•

Prosinec 2010  jednodenní klubový seminá  Zdenko Reguli (4. dan)

Profily uitel poádaných seminá
Franck Noël (Francie, 7. dan)
Francouzský uitel Franck Noël je jedním z nejvýznamnjích evropských uitel aikido
v souasnosti. Víc ne dvacet let byl technickým prezidentem francouzské organizace
FFAAA, která má kolem 30.000 len, dlá semináe po celém svt.
Od roku 1994 jezdí pravideln dvakrát za rok do eské republiky, kde je technickým
garantem eské federace aikido.
Více na http://www.aikido-noel.com/
Stefan Stenudd (védsko, 6. dan)
Stefan Stenudd je védský uitel aikidó, spisovatel, noviná a vydavatel. Od roku 1991
mívá pravidelné semináe v eské republice, na kterých pravideln cvií vichni starí
pedstavitelé tuzemského aikido.
Je viceprezidentem International Aikido Federation (IAF) a prezidentem védské Budo
federace.
Napsal nkolik knih o aikido, mimo jiné Aikido  mírumilovné bojové umní, která
nedávno vyla v etin (peloili ji uitelé naeho klubu).
Více na http://www.stenudd.com/aikido/

Zdenko Reguli (Slovensko, 5. dan)
Zdenko Reguli patí mezi nejstarí uitele aikido v echách a na Slovensku, je také
trenérem judo. Momentáln ije v Brn, kde psobí jako vedoucí katedry úpol na
Fakult sportovních studií Masarykovy univerzity. Vydal nkolik odborných
i populárních lánk a knih na téma aikido.

Aikido Vinohrady Praha, o.s.  výroní zpráva za rok 2010

6/10

Dalí innost
kolení trenéru 3. tídy
V beznu 2010 se v Praze uskutenilo kolení trenér 3. tídy, které pravideln
organizuje eská federace aikido. Jedním z lektor byl Martin vihla, úastnili se ho
také 3 starí áci z Aikido Vinohrady.
Výjezdy na semináe
Krom seminá organizovaných naím klubem se lenové úastní i dalích seminá
blízkém okolí i v zahranií. Mnohé z tchto výlet jsou i píjemné spoleenské akce,
které utuují vztahy v klubu.
V dubnu 2010 jsme napíklad strávili víkend v Tchonicích cviením venku
a zemdlskou prací pro o.s. Vaváky.
Prázdninové tréninky se zbranmi venku
Bhem letních prázdnin jsme poprvé v historii klubu cviili pravideln i venku na
stadionu  jeden trénink se zbranmi týdn.
Propagace aikido


V únoru a záí 2010 probhly v klubu úspné nábory nových len.



Na veejných webových stránkách http://www.aikidovinohrady.cz vznikla nová
sekce Aikido texty, do které pidáváme rzné lánky týkající se naeho klubu 
rozhovory s uiteli, ukázky z vydaných kníek, peklady zahraniních text
a podobn.



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
Pro své leny i irokou veejnost vytváíme a publikujeme rzné výukové materiály:


V nakladatelství Argo jsme pomohli vydat kníku Aikido  mírumilovné bojové
umní od védského uitele Stefana Stenudda, který pravideln navtvuje ná
klub.



Aikido slabiká pro nejmení studenty a zaáteníky.



Soukromé klubové webové stránky s mnostvím materiál o aikido.

Aikido Vinohrady Praha, o.s.  výroní zpráva za rok 2010

7/10

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 mezinárodních seminá.



Svaz klub mládee (www.skm-cz.net)  podporuje rzné nae klubové akce
a ásten nám pomáhá s náklady na nájem.

Ji tradin dobré vztahy máme s TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, v jeho
areálu cviíme, spolupracujeme také se Sokolským domem v Teti u Jihlavy
a tamním oddílem aikido.
Vem tmto organizacím, stejn jako dalím partnerm, dkujeme za jejich podporu.
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Shrnutí roku 2010
V prbhu roku dolo k rozíení lenské základny klubu i k pirozenému technickému
rstu starích len (co dokládají jejich úspné zkouky na technické stupn).
Zorganizovali jsme 7 víkendových seminá (4 mezinárodní a 3 klubové) a jednu
týdenní letní kolu.
Tímto a také návtvami seminá v jiných mstech a zemích se klub pomalu dostává
do povdomí irí aikidistické veejnosti. Potem len i úrovní organizovaných akcí se
adíme k významnjím klubm aikido v eské republice.

Plány na rok 2011
Hlavní prioritou pro rok 2011 je udret pirozený rst úrovn stávajících len klubu,
který umoní i dalí roziování lenské základny.
Hledáme také cesty, jak rozíit poet a sloení trénink, pípadn obohatit innost
klubu o dalí aktivity (tréninky pro dti, pravidelná výuka shiatsu ).
I nadále chceme organizovat pravidelné klubové a mezinárodní semináe a dalí aikido
akce a roziovat spolupráci nejenom v eské republice, ale i v zahranií. U máme
pro rok 2011 naplánované 3 mezinárodní a 2 klubové semináe a letní kolu.
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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: +420 737 848 627
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 100 00
22689338
CZ22689338
2700020028/2010
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