
Návrhy oddílu Aikido Plzeň (AP) na VH BA, plánovanou na 19.3.2016 
 
Návrh vyplývá z poslední VH AP. 

 
I. Změna struktury BA – Rada BA bude tvořena zástupci (co oddíl, to 1 zástupce) 

jednotlivých řádných oddílů BA a řízena bude prezidentem BA. Tím se oddíly aktivně 
zapojí do fungování BA, vytvoří se informační tok vertikální i horizontální, zlepší se 
komunikace napříč BA, možnost sdílení úspěchů i know how, efektivnější plánování 
seminářů a rozvoje. Vedle Rady BA bude administrátor/administrátoři, kteří se budou 
starat o administrativní běh BA, jako je členská základna, webové stránky, prezentaci 
na soc. sítích, atd. Tito administrátoři budou úzce spolupracovat s Radou BA. 
Paralelně budou upraveny práva a povinnosti titulů Fukushidoin, Shidoin a zk. 
komisař. 
S touto změnou bude nutná změna Stanov BA a změna všech Prováděcích předpisů. 
Prováděcí předpisy budou vytvořeny znova s použitím inspirace stávajících, avšak 
s minimem výjimek a v co nejjednodušším a nejjasnějším znění. Změny jsou nutné 
vzhledem k současné situaci BA.  
BA se dostala do pasivního období omezujícího se na pořádání 2-3 seminářů ročně 
s Shihanem BA, vybírání čl. poplatků a zprostředkování zkoušek na technické stupně. 
Tento stav je nedostačující i oproti stávajícím Stanovám BA. Také se obecně úroveň 
posunula v rámci BA a ČR oproti období, ve kterém BA vznikla a ve kterém vznikly 
Stanovy a Prováděcí předpisy BA.  

 

II. Semináře 
a) BA by měla v ČR aktivně podněcovat jednotlivé oddíly BA k pořádání pravidelných 

seminářů aikido vedených učiteli z různých oddílů BA 
b) Aktualizace seznamu doporučených učitelů již od 1.Danu 
c) Propagace seminářů pořádaných BA: 

• pro zlepšení propagace seminářů BA nabízí členka AP Radka Pavlíková své PR 
zkušenosti 

• BA by měla propagovat semináře BA nejméně 2 měsíce předem, inzerce na 
semináře Shishiya senseie jsou opožděné oproti informacím ze zahraničí (ze 
Švédska, Ukrajiny, apod.) 

• Vytvořit či aktualizovat oficiální stránky BA na sociální síti Facebook a 
distribuovat aktualizované informace o BA a seminářích z těchto stránek 

• na probíhajícím semináři BA by měl být plakátek na další podobný seminář BA 
 

III. Zkoušky: 
a) zkoušky na nižší technické stupně (5. až 3. kyu) nemusí zkoušet zkušební 

komisaři se 4. nebo 5. Danem, ale stačil by např. s 2. Danem = dvouúrovňový 
systém zkušebních komisařů 

b) zkušební komisaři se 4. a 5.  Danem by jako garanti vedli zkušební komisaře 
s nižšími Dany 

c) zkoušky na 5. až 3. kyu = pořádat i v rámci oddílu (zkouškový trénink), má-li oddíl 
zkušební komisaře BA, pokud nemá, kooperuje s vybraným zk. komisařem či 
sousedním oddílem se zk. komisařem 

d) zkoušky na 2. Kyu = pořádat i v rámci oddílu (zkouškový trénink), ale vždy za 
přítomnosti zkušebního komisaře BA z jiného oddílu BA 

e) zkoušky na 1. Kyu  a vyšší jako dosud = na seminářích Shishiya Shihana 
f) vytvořit návodná videa technik pro zkoušky na nižší technické stupně (5. až 2. Kyu) 

z důvodu sjednocení požadavků na zkoušky 
g) upravit stávající požadavky na zk. 3.-1.kyu u vybraných technik ve variantách ken 

a jo no tebiki – zodpovědní zk. komisaři 
 

IV. Aiki Toho Iai: 
a) více podporovat rozvoj cvičení souboru kata Aiki Toho Iai = semináře zaměřené na 

Toho 



b) vyjasnit spolupráci s mezinárodní organizací ENATO, zvážit zkoušky před 
shodanem v rámci BA (např. 1.kyu), atd., v tomto případě ustanovit v rámci BA zk. 
komisaře Aiki ToHo Iai, např. od 3.Danu ATI výše, jinak v každém případě 
jmenovat konkrétní zodpovědné osoby pro dodporučení na zkoušky shodan 
v rámci ENATO. 

 

V. Oddíly BA: 
a) Co může BA nabídnout oddílům aikido, aby se vrátili nebo nově vstoupili do BA? 
b) Co může BA nabídnout současným stávajícím řádným oddílům? 

 


