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Allkampf-Jitsu Česká republika 
Vás zve na  

 Licenční školení 
 vedoucích škol AKJ 

27. – 28. ledna 2007, Chomutov 
 

Časový program a témata jednání: 
sobota 27. ledna 

9.45    hod.          prezentace (prosím přijeďte všichni včas) 
10.00 - 10.30 hod.        Hodnocení rozvoje AKJ v ČR za rok 2006 - prezident 
10.30 – 12.00 hod.       Zprávy o činnosti jednotlivých škol – vedoucí jednotlivých škol  
12.00 - 13.00 hod.        Oběd  
13.00 - 14.00 hod.        11. MČR – organizace a úprava pravidel , 6. mistrovství Fighting 
14.00 – 15.00 hod.       Pracovní skupiny, sekce – návrhy členů  
15.00 - 16.00 hod.        Trénink  v dojo – změny zkušebního řádu 
16.00 – 17.00 hod        Marketing, nové přístupy k reklamě, možnosti šíření škol 
17.00 - 18.00 hod.        Diskuze – návrhy pro rozvoj a šíření škol  
18.00 a 19.30 hod.        Večere  
19.30 a 20.30 hod.        Diskuze o probraných tématech 
20.30 a dále                 promítání fotek Japonsko (Kolerus, Kohoutek, Guzek, Petřík) 
                                           neděle 28. ledna 
9.00 – 10.00 hod.       příprava trenérských seminářů a školení rozhodčích Fighting 
10.00 – 11.00 hod.     úprava směrnic, shrnutí a stanovení úkolů  rozvoje 
11.00 – 12.00 hod.     plán akcí na rok 2007   

 
 

Místo konání: 
Tiger Relax club Chomutov, Pod Břízami 5597,430 04 Chomutov, spát můžete v dojo 30,- Kč/noc, nebo 

penzion Áčko cca 150,- Kč/noc – 10 min. chůze od TRC. 
 

Účastníci: 
Školení se smí zúčastnit pouze vedoucí škol AKJ s jedním zástupcem a žadatelé o získání licence o novou 

školu AKJ 
 

Cena roční licence školy: 
1 500,- Kč 

Licence bude u udělena pouze žadateli, který do 26.1. 2007 zašle předepsané dokumenty viz níže a bude mít 
zaplacenu roční licenci na účet nebo hotově nejpozději v den konání tohoto semináře (č.ú.: 

7698810217/0100)  
!!!!!V p řípadě nedodání předepsaných formulářů nebo nezaplacení poplatku nebude licence udělena!!!!!  

 
Do 26.1.2007 zašlete elektronicky nebo poštou 

• vyplněnou evidenci licencí škol Allkampf-Jitsu 
• seznam žáků Vaší školy s kontakty + e-mail 
• přihlášky Vámi určených instruktorů na licenční trenérské školení 
• žádosti o připuštění ke zkoušce na Dan na červnový termín  
• závazné objednávky časopisu Zen Sen 
• zprávu o provedení aktualizace stránky svého klubu na webu AKJ. 
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S sebou si připravte: 
• zprávu o činnosti školy AKJ za rok 2006 ( v elektronické podobě předáte Redakční radě 

ZS) 
• připomínky ke kalendáři akcí na rok 2007 
• finanční obnos předplatného Zen Sen za žáky vaší školy na rok 2007, vyplněné dotazníky 

spokojenosti 
• návrhy k rozvoji AKJ pro rok 2007 na základě bodů ze směrnice S 04 Strategie … 
• možnosti na pořádání reklamních seminářů v jiných školách, městech, krajích za účelem 

rozšíření Allkampf-Jitsu. 
• předběžný návrh do české reprezentace za vaší školu, pro jednotlivé kategorie Fighting 
• návrh lidí ze své školy do pracovních skupin 

 
Přílohy: 

• evidence škol AKJ 
• seznam žáků školy 
• přihláška na Dan 
• přihláška na trenérský seminář 
• trenérské licence pro rok 2006 
• dotazník spokojenost s časopisem Zen Sen, přihláška předplatného 
• návrh revize směrnice S 12 Program seminářů a zkoušek na rok 2005 
• směrnice S 04 Strategie rozvoje AKJ, rev. 2 
• návrh do české reprezentace – kategorie 
• návrh revize Zkušebního řádu 
• návrh revize pravidel MČR 
• návrh nové směrnice Pravidla Fighting 
• návrh pracovních skupin - sekcí 

 
Další případné informace: 

Martin Matouš mobil: 606 736 616, email: Martin.Matous@allkampf-jitsu.cz 
 

Rozvoj Allkampf-Jitsu závisí pouze na Vás a  
letos toho máme opravdu hodně na programu! 


