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Tradiční letní sportovní soustředění Allkampf-Jitsu, kterého se pravidelně zúčastňuje 
kolem 130 sportovců z většiny škol AKJ ČR. Letos poprvé je soustředění otevřeno pro 
děti od 6ti let, které budou mít zvláštní celodenní program. Přátelská atmosféra, 
kvalitní výuka a cvičení v nádherné přírodě udělá každému radost.  

Výcvik probíhá třikrát denně a je zaměřen na systém Allkampf-Jitsu. Vyučují se 
kombinace, kata, randori, tameši vari, jednotlivé chvatové techniky, taktika a strategie 
sebeobrany, relaxační a meditační cvičení. V závěru proběhnou zkoušky na STV AKJ. 
Děti kategorie 6 – 12 let, budou mít 2x denně 1,5 hodinový trénink AKJ, ostatní čas 
bude vyplněn táborovými hrami a dalšími sportovními aktivitami. Výchovný a 
zdravotní dozor je zajištěn. Soustředění má přesný tréninkový a relaxační denní režim. 

Rekreační objekt Brdy leží uprostřed brdských lesů 2 km od Věšína, nejbližší město je 
Rožmitál pod Třemšínem (Příbram 20 km). Ubytování je v čtyřmístných chatkách 
s teplou vodou. Sociální zařízení jsou společná a jsou rozmístěna tak, aby byla dostupná 
v celém objektu. Součástí objektu je bazén, volejbalové hřiště a několik kluboven. 

 



 
Na letním soustředění vyučují následující instruktoři: 

Martin Matouš 4. Dan Allkampf-Jitsu 
Pavel Hirsch 3. Dan Allkampf-Jitsu 

Martin Hermann 3. Dan Allkampf-Jitsu 
Tomáš Hrnčál 2. Dan Allkampf-Jitsu  
Petr Gabriel 2. Dan Allkampf Jitsu 

Jan Rychnovský 1. Dan Allkampf-Jitsu 
Jan Pařík 1. Dan Allkampf-Jitsu 

Pavel Mráz 1. Dan Allkampf-Jitsu 
Jaroslav Hudák1. Dan Allkampf-Jitsu 

Jan Michanek 2. Dan Karate 
Pozvaní hosté: 

Vladimír Hotovec – 3. Dan Iaido 
Matěj Novák – 3. Dan Ju Jutsu 

Hannes Hintermayr – 5. Dan Taekwondo 
 

Buddhistické meditace Diamantové cesty 
Účastníci našeho soustředění mají jedinečnou příležitost navštívit buddhistické meditační 

centrum v nedalekých Těnovicích, vyslechnout pro nás připravenou přednášku a zažít meditaci. 
Zahájení a ukončení 

V sobotu 28. července 2007 zahajujeme odpoledním tréninkem. Příjezd doporučujeme mezi 13 
až 14 hodinou. Ukončení je v sobotu 4. srpna snídaní, odvoz si zajistěte mezi 9 až 10 hodinou. 

Ubytování a strava 
Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatičkách. Sociální zařízení je společné.  

Strava je zajištěna 4x denně (jedna svačina) v jídelně areálu. 
Účastníci 

Přednostně je letní soustředění určeno pro členy licenčních škol AKJ ČR. 
Ceny letního soustředění při platbě do 30. 6. 2007 

Pro účastníky do 15ti let 2 400,- Kč (cena obsahuje ubytování, stravu 4x denně, zdravotní dozor, výcvik) 
Pro ostatní nad 15 let 2 500,- Kč (cena obsahuje ubytování, stravu 4x denně, zdravotní dozor, výcvik) 

Ceny letního soustředění při zpožděné platbě po 30. 6. 2007 
Pro účastníky do 15ti let 2 600,- Kč  

Pro ostatní nad 15 let 2 700,- Kč  
Přihlášení a zaplacení 

Přihlášení proveďte pouze na předepsaných formulářích prostřednictvím vedoucích škol AKJ ČR 
nejpozději do 3. 6. 2007. Přihlášky zašlete na adresu Martin Matouš, Mládežnická 1642, 431 11 
Jirkov, k přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení !!! 
Zaplacení poplatku proveďte nejpozději do 30.6. 2007, výhradně na účet 7698810217/0100 
u KB, a.s. Chomutov, var. symbol: rodné číslo, adresa účtu: Martin Matouš, Mládežnická 
1642, 431 11 Jirkov. !!!Peníze neposílejte poštou na adresu!!! 
V případě platby z FKSP vašeho zaměstnavatele vystavíme řádnou fakturu. Dodejte včas 
správné fakturační údaje zaměstnavatele. 
 
Počet účastníků soustředění je limitován, zařazení mezi účastníky je dáno pořadím zaplacení 
poplatku. Ti co nejsou organizováni ve školách AKJ se přihlašují sami. V případě odhlášení ze 
soustředění do 30.6.07 je účtován stornopoplatek  100,- Kč, v případě odhlášení v období po 
30.6.07 do zahájení soustředění je účtován stornopoplatek ve výši 30 % ze zaplacené částky. 
 
Další případné informace 
Martin Matouš, mobil: 606 736 616, 724 701 942 
Přihlášení obdrží 14 dní před zahájením podrobné pokyny k účasti na letním soustředění. 
Přihlášky a další formuláře získáte také na www.allkampf-jitsu.cz v sekci Kaledář akcí. 


