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Aikido
Aikido je japonské bojové um ní, které prost ednictvím cvi ení p evážn obranných
technik rozvíjí množství lidských kvalit. Trénink aikido poskytuje:
zajímavé a zdravé t lesné cvi ení,
rozvoj osobnosti,
spole nost p átelských a otev ených lidí a
sebeobranu.
Studenti aikido zlepšují nejen svoje pohybové a bojové schopnosti, ale zárove se u í,
jak si najít svoje místo v prostoru, udržet rovnováhu, projevit zám r, vnímat svoje t lo
nebo komunikovat s lidmi. A to nejen v technikách, ale také v b žném život . Aikido
tak m že být nejenom fyzickým cvi ením, ale i celoživotní, nekone n inspirující
cestou.

Poslání klubu
Aikido Vinohrady Praha, o.s. podporuje a rozvíjí aikido, které je fyzickou, duševní
i duchovní disciplínou, vytvo enou Moriheiem Ueshibou z r zných tradi ních
japonských bojových um ní a jeho vlastního duchovního poznání.
Klub zprost edkovává ve ejnosti aikido jako nástroj všestranného rozvoje:
organizuje a zabezpe uje trénink a vzd lávání v aikido formou pravidelných
trénink a seminá ,
organizuje a zabezpe uje vyu ování disciplín, které souvisejí s aikido, zejména
takové, které svou náplní p esahují fyzický rámec a plní i širší výchovné cíle,
vytvá í u ební materiály pro pot eby své innosti,
spolupracuje s jednotlivci a organizacemi v eské republice i ve sv t , které
mají obdobné cíle,
propaguje aikido a související disciplíny prost ednictvím ukázek, p ednášek nebo
propaga ních materiál .
Cílová skupina klubu je mládež od 15 let a dosp lí.
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innost klubu
Hlavní innost klubu
Výuka japonského bojového um ní aikido pro mládež a dosp lé, která probíhá formou
pravidelných trénink .

Vedlejší innost klubu
Organizování víkendových seminá

aikido a týdenních letních škol.

Spole né výjezdy na víkendové seminá e v jiných m stech, p ípadn zemích
(hlavn Slovensko, N mecko a Francie).
Aktivity pro leny klubu: spole né výlety do p írody, kulturní, spole enské
i vzd lávací akce.
Propagace aikido formou ve ejných ukázek, ukázkových hodin a propaga ních
materiál .
Ob asná výuka japonské masáže shiatsu jako dopln k a regenerace pro aikido.

U itelé klubu
Hlavní u itelé klubu jsou manželé Martin a Vanda Švihlovi.

Martin Švihla (4. dan, trenér aikido 1. t ídy)
Bojová um ní cvi í od roku 1988, kolem roku 1997 za al u it aikido pro d ti i dosp lé.
Krátce poté dokon il trenérské studium na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislav
záv re nou prací o výchov d tí pomocí aikido. Absolvoval také t íleté studium
japonské masáže shiatsu.
V roce 2007 získal doktorát z Informatiky a výpo etní techniky na

VUT v Praze.

V sou asnosti je na volné noze – u í aikido a shiatsu, vede seminá e osobního rozvoje
(nap . na téma konstruktivní ešení konflikt ) a pracuje na n kolika vlastních
internetových projektech.

Vanda Švihlová (2. dan)
Aikido cvi í od 1997, má zkušenosti i z jiných pohybových technik a práce s hlasem.
Vystudovala historii, hloub ji se zajímá také o gastronomii. V sou asnosti vede svoji
kavárnu Bio Zahrada na pražských Vinohradech.
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Aikido Vinohrady Praha v roce 2010

lenská základna
Za rok 2010 prošlo klubem p es 100 cvi enc . Momentáln má klub p ibližn 70
aktivních len , muž i žen, ve v ku 15 až 45 let. Pr m rný v k len klubu je 27 let.
lenové klubu jsou st edoškolští i vysokoškolští studenti a pracující r zných profesí.
Vzhledem k tomu, že výuka probíhá i v angli tin , je hodn len ze zahrani í – máme
studenty ze Anglie, Francie, Špan lska, Portugalska, Itálie, USA i zemí bývalého
Sov tského bloku.
Klub stále nemá d tský oddíl (m l malý oddíl v sezón 2008–2009), protože
v aktuálním nájmu v TJ Sokol Královské Vinohrady nem žeme získat vhodné asy pro
cvi ení d tí.

Pravidelná výuka
T žišt m práce v klubu je pravidelná výuka aikido pro mládež a dosp lé. V roce 2010
byl objem pravidelné výuky 10 hodin cvi ení týdn (6 ve erních a 2 ranní tréninkové
jednotky).
Hodiny jsou rozd leny na cvi ení základ (v pond lí a ve st edu), trénink pro
pokro ilejší (45 minut v úterý ve er) a tréninky pro všechny úrovn . Krom tréninku
pro pokro ilejší (od technického stupn 4. kyu) se hodin m žou ú astnit všichni
studenti bez rozdílu pokro ilosti.
Ve zkrácené verzi tohoto rozvrhu jsme cvi ili i p es letní prázdniny. Prázdninový rozvrh
m l 5 hodin ve t ech trénincích za týden na tatami a jednu hodinu cvi ení se zbran mi
na venkovním stadionu.
Až na malé výjimky tuto výuku zabezpe ovali hlavní u itelé klubu Martin Švihla
a Vanda Švihlová.

Nepravidelné aktivity
V roce 2010 organizoval klub osm seminá ( ty i mezinárodní, t i klubové a jednu
týdenní letní školu), 5 zkoušek technické vysp losti a p ibližn deset r zných akcí pro
svoje leny. Tímto po tem akcí se adíme mezi nejaktivn jší eské aikido kluby.
Mezinárodní seminá e organizujeme ve spolupráci s eskou federací aikido.
Seznam po ádaných seminá následuje, pod ním jsou krátké profily jednotlivých
u itel . Fotky k mnohým z t chto akcí naleznete na stránkách
http://www.aikidovinohrady.cz/.

•

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

•

Duben 2010 – víkendové cvi ení a práce na venkov v T chonicích

•

Kv ten 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 škola v T ešti u Jihlavy – Martin Švihla (4. dan)
íjen 2010 – víkendový mezinárodní seminá – Franck Noël (Francie, 7. dan)

•

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

•

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

Profily u itel

po ádaných seminá

Franck Noël (Francie, 7. dan)
Francouzský u itel Franck Noël je jedním z nejvýznamn jších evropských u itel aikido
v sou asnosti. Víc než dvacet let byl technickým prezidentem francouzské organizace
FFAAA, která má kolem 30.000 len , d lá seminá e po celém sv t .
Od roku 1994 jezdí pravideln dvakrát za rok do
garantem eské federace aikido.

eské republiky, kde je technickým

Více na http://www.aikido-noel.com/
Stefan Stenudd (Švédsko, 6. dan)
Stefan Stenudd je švédský u itel aikidó, spisovatel, noviná a vydavatel. Od roku 1991
mívá pravidelné seminá e v eské republice, na kterých pravideln cvi í všichni starší
p edstavitelé tuzemského aikido.
Je viceprezidentem International Aikido Federation (IAF) a prezidentem švédské Budo
federace.
Napsal n kolik knih o aikido, mimo jiné Aikido – mírumilovné bojové um ní, která
nedávno vyšla v eštin (p eložili ji u itelé našeho klubu).
Více na http://www.stenudd.com/aikido/

Zdenko Reguli (Slovensko, 5. dan)
Zdenko Reguli pat í mezi nejstarší u itele aikido v echách a na Slovensku, je také
trenérem judo. Momentáln žije v Brn , kde p sobí jako vedoucí katedry úpol na
Fakult sportovních studií Masarykovy univerzity. Vydal n kolik odborných
i populárních lánk a knih na téma aikido.
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Další innost
Školení trenéru 3. t ídy
V b eznu 2010 se v Praze uskute nilo školení trenér 3. t ídy, které pravideln
organizuje eská federace aikido. Jedním z lektor byl Martin Švihla, ú astnili se ho
také 3 starší žáci z Aikido Vinohrady.
Výjezdy na seminá e
Krom seminá organizovaných naším klubem se lenové ú astní i dalších seminá
blízkém okolí i v zahrani í. Mnohé z t chto výlet jsou i p íjemné spole enské akce,
které utužují vztahy v klubu.
V dubnu 2010 jsme nap íklad strávili víkend v T chonicích cvi ením venku
a zem d lskou prací pro o.s. Vaváky.
Prázdninové tréninky se zbran mi venku
B hem letních prázdnin jsme poprvé v historii klubu cvi ili pravideln i venku na
stadionu – jeden trénink se zbran mi týdn .
Propagace aikido
V únoru a zá í 2010 prob hly v klubu úsp šné nábory nových len .
Na ve ejných webových stránkách http://www.aikidovinohrady.cz vznikla nová
sekce Aikido texty, do které p idáváme r zné lánky týkající se našeho klubu –
rozhovory s u iteli, ukázky z vydaných knížek, p eklady zahrani ních text
a podobn .
Na ve ejné webové stránky klubu neustále p idáváme aktuální materiály o d ní
v klubu, a také na nich zve ej ujeme upoutávky na aikido seminá e v širokém
okolí.
Výukové materiály
Pro své leny i širokou ve ejnost vytvá íme a publikujeme r zné výukové materiály:
V nakladatelství Argo jsme pomohli vydat knížku Aikido – mírumilovné bojové
um ní od švédského u itele Stefana Stenudda, který pravideln navšt vuje náš
klub.
Aikido slabiká pro nejmenší studenty a za áte níky.
Soukromé klubové webové stránky s množstvím materiál o aikido.
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Spolupracující organizace
Aikido Vinohrady Praha, o.s. je lenem následujících organizací:
eská federace aikido (www.cfai.cz) – zast ešuje náš klub po technické
stránce, garantuje zkoušky technické vysp losti a spolupracuje s námi p i
organizaci mezinárodních seminá .
Svaz klub mládeže (www.skm-cz.net) – podporuje r zné naše klubové akce
a áste n nám pomáhá s náklady na nájem.
Již tradi n dobré vztahy máme s TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, v jehož
areálu cvi íme, spolupracujeme také se Sokolským domem v T ešti u Jihlavy
a tamním oddílem aikido.
Všem t mto organizacím, stejn jako dalším partner m, d kujeme za jejich podporu.
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Shrnutí roku 2010
V pr b hu roku došlo k rozší ení lenské základny klubu i k p irozenému technickému
r stu starších len (což dokládají jejich úsp šné zkoušky na technické stupn ).
Zorganizovali jsme 7 víkendových seminá (4 mezinárodní a 3 klubové) a jednu
týdenní letní školu.
Tímto a také návšt vami seminá v jiných m stech a zemích se klub pomalu dostává
do pov domí širší aikidistické ve ejnosti. Po tem len i úrovní organizovaných akcí se
adíme k významn jším klub m aikido v eské republice.

Plány na rok 2011
Hlavní prioritou pro rok 2011 je udržet p irozený r st úrovn stávajících len klubu,
který umožní i další rozši ování lenské základny.
Hledáme také cesty, jak rozší it po et a složení trénink , p ípadn obohatit innost
klubu o další aktivity (tréninky pro d ti, pravidelná výuka shiatsu…).
I nadále chceme organizovat pravidelné klubové a mezinárodní seminá e a další aikido
akce a rozši ovat spolupráci nejenom v eské republice, ale i v zahrani í. Už máme
pro rok 2011 naplánované 3 mezinárodní a 2 klubové seminá e a letní školu.
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Kontakt
Webové stránky:
http://www.aikidovinohrady.cz
Místo cvi ení
Aikido Vinohrady Praha
T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Polská 1/2400 (Riegrovy sady)
120 00 Praha 2
Kontakt pro informace
Martin Švihla
mobil: +420 737 848 627
e-mail: martin@aikidovinohrady.cz
Údaje ob anského sdružení
Název:
Sídlo:
I :
DI :
íslo ú tu:

Aikido Vinohrady Praha, o.s.
ernokostelecká 2792/42, Praha 10 – Strašnice, PS 100 00
22689338
CZ22689338
2700020028/2010
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