Kalendář akcí VAKADO na rok 2018
Hlavní náplní kalendáře jsou: 1. semináře pro zkoušky – celé 3 hodiny se probírá celý průběh zkoušky
pro daný stupeň / 2. semináře kata – probírá se podrobně jedna či dvě kata včetně aplikací / 3. zkoušky
na STV – probíhá vlastní zkouška na daný technický stupeň tedy pásek / 4. Závody – vybírám dostupné
vzdáleností a náročností / 5. externí semináře s význačnými osobnostmi. Cena mých seminářů pro
zkoušky je 200 Kč za tři hodiny, při menším počtu lidí (je potřeba zaplatit halu) takto: 4 lidi po 250 Kč, 3
lidi po 340, 2 lidi po 500 Kč. Pokud není uvedeno jinak, akce probíhají jako obvykle v naší tělocvičně v ZŠ
Jana Palacha v Kutné Hoře.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Březen
So 24. seminář pro zkoušky na 6.kyu - 10:00 – 13:00 hod
Ne 25. seminář pro zkoušky na 7.kyu - 10:00 – 13:00 hod
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duben
So 7. seminář pro zkoušky na 5.kyu - 10:00 – 13:00
Ne 8. první ze dvou seminářů pro nováčky pro zkoušky na první pás = 8.kyu - 10:00 – 13:00
Čt 10. zkoušky na 7. a 6. kyu 18:00 – 19:00 zkouší trenér, 200 Kč, 250 Kč
So 14. závody Vamberský Lvíček – pro děti 7 – 13 let, vhodné pro celou přípravku KHP2 - Vamberk
So 28. seminář pro zkoušky na 4.kyu - 10:00 – 13:00
Ne 29. druhý ze dvou seminářů pro zkoušky na 8.kyu - 10:00 – 13:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Květen
So 12. seminář kata heian shodan (na 8.kyu) - 10:00 – 12:00
Ne 13. seminář kata heian-yondan a heian-godan - 10:00 – 13:00
Čt 17. zkoušky na 5.kyu, 4.kyu 18:00 – 19:00, dle pásku 200 Kč, 300 Kč, nebo 350 Kč
Ne 20. Závody Milovice – Májový pohár – pro začátečníky, děti do 13 let, bez pásku a do 6.kyu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Červen
Čt 17. Zkoušky na 8. a 7. kyu 17:30 – 18:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Září
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