
Organizace závěru roku 2014 – Shotokan karate klub Český Krumlov 
 

Vážení a milí karatekové. 

V prosinci 2014 nás čekají tyto akce: 

13. 12.  – Jihočeský turnaj mládeže – máme hotové propozice a předběžnou nominaci závodníků. 

14. 12. – Zimní seminář se zkouškami STV kyu + MISOGI 

Připomínky k jednotlivým akcím: 

6. 12. – přípravný trénink kata týmů – zúčastní se pouze ty děti, které jsou držiteli technických stupňů, popř. již spolu 

cvičily na předchozích soutěžích. Trénink proběhne v sobotu od 14.00 do 15.00 a bude zaměřen čistě na cvičení 

týmů. 

13. 12. – Turnaj mládeže – jedná se o poslední ze třech turnajů, rád bych, aby se starší karatekové zapojili do 

organizace (koučování, fotografování, balení dětí do šerp, vypisování diplomů) a hlavně naše milé maminky pak do 

organizace bufetu. Nakoupil jsem kávu, čaje, dokoupím vody a šťávy, chybí nějaká ta bábovka…. Nechám to na Vás, 

určitě se s tím poperete se ctí. Bude to hlavně pohoštění pro děti, ale nikoli formou rautu, možná na základě 

stravenek, které by trenéři obdrželi při placení startovného a na základě kterých by se pak drobné pohoštění 

vydávalo. Pokud by se snad pečiva nedostávalo, zajeli bychom k Nodesovi vyloupit pekárnu. Trenérům zajistím dovoz 

pizzy, bude to rychlé a efektní. 

Stavba kulis (tatami, stolky, příprava tělocvičny) by proběhla v pátek 12. 12. po tréninku dospělých. Zbytek bychom 

zvládli v sobotu ráno. 

14. 12. – Seminář je už tradiční akcí, tady prosím o vyplnění návratek, abych mohl objednat obědy v restauraci (asi 

Teniscentrum). Všichni si vezměte s sebou budopasy! Propozice visí na webu, jsou tam i poplatky za zkoušky STV. Po 

zkouškách STV bude vyhodnocení a společné misogi, neboli rozloučení s DOJO a očištění DOJO od všeho nečistého a 

zlého.  

Poslední tréninky proběhnou v pondělí 15. a úterý 16. 12., budou velmi pohodové a relaxační. Ve čtvrtek 18. 12. 

máme volno a budeme se těšit na Vánoce. 

Na závěr Vám chci všem poděkovat za tréninkové úsilí, dobrou docházku a popřát Vám na cestě karate-dó jen vše 

dobré.             

Oss. V úctě Roman Kneifl    

…………………………………………………………………………zde odstřihnout……………………………………………………………………………. 

 

Jméno, příjmení - …………………………………………………………………………………………(rodina klidně dohromady) 

se zúčastní zimního semináře a společného oběda klubu. 

 

V: …………………………………………………….. dne……………………………….  Podpis ………………………………………………….. 

                (rodič, zákonný zástupce) 


