Zpravodaj
2 / 2012

KARATE VAKADO

Vydává soukromá škola „VALIŠ – KARATE – DO“, 284 01 Kutná Hora, 17. listopadu 108,  317 471 108, 603 794 316
Ing. Jan Vališ, 2.Dan, trenér 1.třídy - karatevakado@seznam.cz - www.karatevakado.cz - Kolín, Kutná Hora, Čáslav

hlavní partner VAKADO -

ALFA FOOD s.r.o. výrobce potravinářských příměsí - www.alfa-food.cz
 Co bylo 

Marian ženatý !
Blahopřejeme !
Srdečně blahopřeji - a jistě se
přidávají také všichni kamarádi
z VAKADO - našemu kamarádovi,
snaživému studentovi karate - Do,
sympaťákovi Marianu Šlesingrovi
k jeho velevýznamnému životnímu
mezníku, kdy se v únoru 2012 ve
Vlašském dvoře v Kutné Hoře
oženil. Měl jsem tu čest zúčastnit
se obřadu. Přeji novomanželům
hodně štěstí a zdraví a Marianovi
aby vytrval celý život na cestě
karate - Do i na cestě společného
života s manželkou. Podle toho jak
ho znám v karate, tak mu věřím.

Nejmladší přípravka po půl roce opět běží
Nejmladší přípravka 6-9 let se podle plánu od února rozeběhla. Po usilovném náboru - viz článek v minulém čísle –
zde cvičí 10 nových dětí a věřím, že se ještě několik dětí přidá. Na obr. - gymnastika, které bude hodně celé pololetí.

Přijďte podepsat nové Podmínky výuky
Všichni klienti, u dětí jejich zákonní zástupci, nechť se u mě postupně hlásí k převzetí „Podmínek výuky ve škole
VAKADO“, které převezmou a podepíší. Některé formality je nutné po čase aktualizovat. „Podmínky“ jsou i na Webu.

Ekologická kimona pro všechny
Na vysoké škole FTVS UK Praha by
z nás měli radost, stejně jako všichni
ekologové. Když jsem studoval na
trenéra karate1.třídy, měli jsme asi 20
předmětů a jeden z nich byl „Sport
a životní prostředí“. Téměř všechny
děti v přípravce se mi podařilo obléci
do použitých kimon. Je to proto, že si
vedu léta pečlivé seznamy výstroje
a výzbroje všech klientů, které jsem
vybavil a kontakty na ně. Navíc jsem
udělal radost všem těm, kteří s karate

skončili a kimona zela nevyužita ve skříních, stejně tak
rodičům nových děti, kteří ušetřili polovinu peněz. Je to
jistě milá služba pro žáky VAKADO. Pokud si pořídíte
nové kimono, platím za Vás poštovné a máte velkou
naději, že později Vám za kimono zaplatím cca polovinu
pořizovací ceny. Hodně ušetříte a budete mít dobrý pocit
jako já, že jsme ekologičtí. Některá kimona projdou
i přes 3 klienty, některá dávám i zdarma. Protože
nakupuji výhradně originální značky, jsou i použitá
kimona stále kvalitní a pěkná. Když se Vám sepere
pásek, nebo zesílíte, použité bílé pásky měním zdarma.

 Co bude 

Zkoušky budou 17.4. a 19.6.2012
Toto pololetí bude zaměřeno pro všechny skupiny
kromě KHP1 na zkoušky. Z hlediska minimálních
čekacích dob mohou být zkoušky pro všechny nejdříve
13.3.2012. Protože máme Jarní a Velikonoční
prázdniny, vyhlašuji zkoušky s dostatečným předstihem
pro 8.kyu, 7.kyu, 6.kyu, 5.kyu a 4.kyu na 17.4.2012.
Další zkoušky, nebo opravné zkoušky pro ty, kteří
neuspějí v dubnu vyhlašuji s dostatečným předstihem na
19.6.2012. Pokud by se z různých důvodů (nemoc,

pobyt mimo město v termínu zkoušek…) nemohl
zájemce o zkoušky ani jednoho z vyhlášených termínů
zúčastnit, mohu udělat jiný termín za příplatek 1000 Kč
za účasti svědků, takže nejlépe v části hodiny nějakého
tréninku. V rámci přípravy na zkoušky, budou některé
individuální hodiny navíc u mě doma pro snaživé
kandidáty zdarma. Rozpis tréninků zaměřené pro
zkoušky včetně v tělocvičně i u mě doma zveřejním do
6.3.2012 na internetu nebo v březnovém zpravodaji.

Velké změny na „www.karatevakado.cz“
Naše internetové stránky
prodělávají nemalé změny.
Postupně se již vzhledově
sjednocují, upravuje se též
vnitřní struktura (to vidět
sice není, avšak zrychluje
to prováděné změny), jsou
přehlednější, roste i počet
informací a značně počet
fotografií. Vrcholem potom
budou kromě fotek i krátká
videa. Protože jsem jedna
z prvních soukromých škol
v ČR a mám proto některé
materiály, které nikdo mít
nemůže a naše činnost
byla v minulosti také mimo tréninky bohatá, věřím, že vybuduji s dobrým týmem jedny z nejhezčích a nejbohatších
internetových stránek ve světě. To je moje ambice. Rád si vyslechnu Vaše návrhy a připomínky. Můžete pomoci i Vy
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