Mezinárodní seminář Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo
International seminar of Okinawa Shorin-ryu Karate & Okinawa Kobudo
2.-3.června 2012, Havl. Brod, Česká republika
2nd - 3rd June 2012, Havlíčkův Brod, Czech republic

POŘADATEL / ORGANIZER
Česká federace Okinawa Karate a Kobudo – oddíl Okinawa Karate a Kobudo při TJ Jiskra Havl. Brod
Czech federation Okinawa Karate Kobudo (Oshu-Kai Czech republic) - Club Okinawa Karate and
Kobudo Havlíckuv Brod.
Pořadatel / Organizer: Jan Kopecký, tel.: +420 608 764 647, email: jk@shuri-te.cz
Jednatel / Secretary: Igor Vakoš, tel.: +421 903 759 212, email: info@shuri-te.cz

Sensei Kenyu CHINEN
(9.dan Okinawa Shorin-ryu Karate, 9.dan Okinawa Kobudo)

Hanchi Kenyu CHINEN (1944-….) je pokračovatelem a žákem okinawských mistrů Shuri-te: Shoshin
Chibana (1885-1969), Katsuya Miyahira (1918-2010), Shuguro Nakazato (1920-.…) a Okinawa Kobudo
rodiny Matayoshi: Shinpo Matayoshi (1923-1997) u kterého jako jediný člověk studoval dlouhodobě a to
cca 20 let a byl jeho žákem „číslo jedna“. Mnoho cvičení, které v Okinawa Kobudo vytvořil Kenyu
Chinen včetně znaku Okinawa Kobudo, pak Shinpo Matayoshi oficiálně zahrnul do svého systému. Je
zakladatel, prezident a hlavní instruktor mezinárodní organizace World Oshu-kai Dento Okinawa Shorinryu Karate Kobudo Federation, která má zastoupení v cca 30ti zemích na světě. Více informací na
www.oshukai.com nebo www.shuri-te.cz
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PROGRAM
Informace k tréninku Okinawa Shorin-ryu Karate (Shuri-te)
Určeno nejen pro členy WOF a ČFOKK, ale i pro karatisty a stoupence bojových umění, kteří by rádi
poznali několik staletí starou tradiční formu nesportovního okinawského stylu "Shuri-Te" později
přejmenovaného na "Okinawa Shorin-ryu Karate", jehož hlavním účelem je sebeobrana a ze kterého
vznikla většina dnešních novodobých a moderních stylů karate.
Trenink: Kitae Kata, Kihon Waza, Kata, Kata Kumiwaza, Kata Bunkai, Dojo Kumite

Informace k tréninku Okinawa Kobudo (Matayoshi Kobudo)
Určeno nejen pro členy WOF a ČFOKK, ale i pro Kobudo-ka jiných stylů, karatisty a stoupence bojových
umění, kteří by rádi poznali tradiční formu okinawského stylu boje vyvíjený několik generací v rodině
Matayoshi s tradičními okinawskými zbraněmi vzniklými z nástrojů denního užívání a obohatili a
zdokonalli tak svůj trénink cvičením se zbraněmi postavený na základech a principech Karate.
Zbraně: BO, SAI, TONKUWA, NUNCHAKU - Hojo Undo, Kata, Kata Kumiwaza, Kata Bunkai

MÍSTO / PLACE
Sportovní hala / Sports Hall - TJ Jiskra Havl. Brod, Ledečská ul. 3028, 580 01 Havlíčkův Brod,
Česká republika / Czech republic
Město Havlíčkův Brod je geografický střed ČR / Town Havlickuv Brod is geografic centre of CZ
GPS: 49°36'19.959"N, 15°34'13.277"E

CENA SEMINÁŘE / PRICE OF SEMINAR
Celý seminář (4 treninky) / the whole seminar (4 trainings): 1000kč / 40 € (v ceně účastnický diplom)
Jeden trenink / one training: 300kč / 15 €

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
INFORMATIONS AND APPLICATIONS
Web: www.shuri-te.cz, email: info@shuri-te.cz, tel./phone: +420 608 764 647 nebo +421 903 759 212
Závazné přihlášky a veškeré dotazy posílejte na info@shuri-te.cz
Yours applications and every question send to info@shuri-te.cz
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HARMONOGRAM
Pátek / Friday 1.6.2012
● Příjezd + ubytování / arrival + accomodation

Sobota / Saturday 2.6.2012
● registrace / registration
● zahájení semináře / opening of seminar
● trénink / training Shorin-ryu Karate
● trénink / training Okinawa Kobudo
● společná párty / common party

09:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 13:00
16:00 – 18:00
19:00 - ???

Neděle / Sunday 3.6.2012
● trénink / training Shorin-ryu Karate
● trénink / training Okinawa Kobudo
● ukončení semináře / finishing seminar

10:00 – 11:30
12:00 – 13:30
13:30 – ???

Pondělí / Monday 4.6.2012
● přesun do Prahy / removing to Prague
● krátká prohlídka historické části Prahy
sightseeing tour throught historical part of Prague
● Středověká krčma / Medival restaurant

Úterý / Tuesday 5.6.2012
● Pravěká restaurace / Prehistoric restaurant
● podle domluvy zájemců / after decision participantes

Středa / Wednesday 6.6.2012
● podle rozhodnutí zájemců / after decision participantes

Čtvrtek / Thursday 7.6.2012
Individuální program / individual program

Pátek / Friday 8.6.2012
Individuální program / individual program

10:00 – 12:00
odpoledne
afternoon
19:00 – 22:00
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UBYTOVÁNÍ / ACCOMODATION
Hlavní ubytování /Main accomodation:
Hotel SLUNCE
● www adresa / www address:
● adresa / address:
● vzdalenost do dojo / distance to dojo:
● cena za osobu / price per person:
● ubytování / accomodation:
● GPS:
● rezervace a výběr pokojů
/ registration and choice of room:
● termín / deadline:

www.hotelslunce.com
hotel Slunce, Jihlavská 1985, Havlíčkův Brod
700m
550kč / 25 € (placení u pořadatele / paying to organizer)
(sleva pro účastníky semináře / discount for seminar)
2lůžkové a 3lůžkové pokoje / double rooms or triple rooms
49°36'12.746"N, 15°34'40.92"E
2 nebo 3 lůžkové pokoje / 2 – 3 rooms
email: recepce@hotelslunce.com –
předmět / subject „okinawa karate kobudo“
do 10.5.2012 / to 10th May 2012 !!!

Ostatní možnosti ubytování / Others possibilities accomodation:
Penzion STARR
● www adresa / www address:
● adresa / address:
● vzdalenost do dojo / distance to dojo:
● GPS:

www.starr.cz
Penzion Starr, Žižkova 3070, Havlíčkův Brod
1400m
49°36'12.746"N, 15°34'40.92"E

Hotel BRIXEN
● www adresa / www address:
● adresa / address:
● vzdalenost do dojo / distance to dojo:
● GPS:

www.brixen.cz
Hotel Brixen, Jiráskova 906, Havlíčkův Brod
1200m
49°35'56.569"N, 15°34'48.569"E

Hotel U ZLATÉHO LVA
● www adresa / www address:
● adresa / address:
● vzdalenost do dojo / distance to dojo:
● GPS:

www.hoteluzlateholva.cz
Hotel U Zlatého Lva, Havlíčkovo nám. 176, Havlíčkův Brod
900m
49°36'27.303"N, 15°34'46.766"E

Penzion JANTAR
● www adresa / www address:
● adresa / address:
● vzdalenost do dojo / distance to dojo:
● GPS:

www.penzion-jantar.cz
Penzion Jantar, Bezručova 143, Havlíčkův Brod
800m
49°36'5.825"N, 15°34'49.588"E
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STRAVOVÁNÍ / CATERING
Zajištěno v Hotelu Slunce (hlavní ubytování) / Ensured in Hotel Slunce (main accomodation).
● adresa / address:
hotel Slunce, Jihlavská 1985, Havlíčkův Brod
● vzdalenost od dojo / distance from dojo: 700m
● platba / paying:
placení u pořadatele / paying to organizer
(sleva pro účastníky semináře / discount for seminar)
snídaně / breakfast
cena / price:
pro ubytováné zdarma (v ceně ubytování)
B & B (for guest of hotel free - included in price of accomodation)
zahrnuje / include: bufet - švédské stoly / buffet - smorgasbord
obědy / lunches
zahrnuje / include:
výběr / menu:
cena / price:

polévka, hlavní jídlo, nealko nápoj / soup, main course, soft drink
výběr z dvou chodů / choice from two courses
pro účastníky semináře 130kč / for participants of seminar 6 €

večeře / dinners
zahrnuje / include:
výběr / menu:
cena / price:

hlavní chod / main course
výběr z dvou chodů / choice from two courses
pro účastníky semináře 130kč / for participants of seminar 6 €

párty / party
Neobjednávat večeři – místo sobotní večeře / Don´t order dinner - instead of dinner on Saturday evening!
kdy / when:
sobota 2.6.2012 od 19:00 hodin / saturday 2.6.2012 from 7 p.m.
kde / where:
hotel Slunce (hlavní ubytování) / hotel Slunce (main accomodation)
zahrnuje / include: raut – neomezené množství + hudba atd./ reception – unlimited courses + music etc.
cena / price:
max. 600 kč / 25 €
objednávky / reservations !!!
nejpozději do 20.5.2012 / deadline to 20th May 2012 !!!
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DOPRAVA (letiště Praha ↔ hotel Havlíčkův Brod)
TRANSPORT (airport Prague ↔ hotel Havlíčkův Brod)

Přeprava z letiště Praha – Ruzyně do hotelu Havlíčkův Brod a/nebo z hotelu Havlíčkův Brod do Prahy
(cca 140km).
Mikrobus (pro 7 osob) = 2800 kč (7 x 400 kč/os.).
Nutno uvést do přihlášky datum a čas příletu a odletu!
Kontaktní osoba na letišti: bude dopřesněno několik dní předem.
Transport from airport Prague – Ruzyně to hotel Havlíčkův Brod and/or from Havlíčkův Brod to Prague
(about 140km).
Microbus (for 7 people) = 140 € (7 x 20€/person).
It is necessary to write date and time arrival and departure to application!
Contact person on airport: It will be sent information a few days before.
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VÝLET PRAHA / TRIP AND HOLIDAY IN PRAGUE

Určeno zejména pro zahraniční účastníky / Mainly for foreign visitors

Ubytování v Praze / Accomodation in Prague
hotel Krystal

www.krystal-praha-6.rs-hotel.net
(blízsko letiště / near airport)

hotel Braník

www.hotelbranik.cz

hotel Globus

www.hotel-globus.cz

hotel Imos

www.hotel.imos.cz

hotel Diplomat

www.diplomathotel.cz
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Program v Praze / Program in Prague
Návštěva historického centra Prahy / Visite sightseeing tour throught the historical part of Prague
● možnost libovolného rozsahu / it is possibility any extent
Japonská ambasáda / Japanese embasy
● bude upřesněno později na základě jednání / it will be specify according to dealing.
!!! Středověká krčma (s programem) / Medival restaurant (with medival program)
● www.krcmabrabant.cz
● pro Oshu-Kai rezevace v pondělí 4.6.2012 od 19h
for Oshu-Kai it is reserved on Monday 4.6.2012 at 7 p.m.
● zájemci - doplňte k přihlášce / candidates – write note at the registration document !!!
Pravěká restaurace / Prehistory restaurant
● www.pravek.cz/inpage/pravek-doba-kamenna
● podle rozhodnutí zájemců / after decision participantes
Muzea / Museums:
http://www.abchistory.cz/muzea/praha-kraj-prague.htm
Examples:
a) Letecké muzeum / Aviation museum
● adresa / address: ul. Mladoboleslavská, Praha 9 - Kbely
● www.vhu.cz
● úterý – neděle / thursday – sunday, 10 – 18 h.
● Cena / Price: zdarma / free
b) Národní technické muzeum / National Technical museum
● Adresa / address: Praha 7 – Kostelní 42
● úterý – pátek / thuesday – Friday 9 – 17 h
● www.ntm.cz
● Cena / Price: 170 kč / 8 €
c) Vojenské historické muzeum / Military historical museum
● Adresa / address: Praha 3 – Žižkov
● úterý – neděle / thursday – sunday, 10 – 18 h.
● www.vhu.cz
● Cena / Price: zdarma / free

