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Zas je tu další rok, konec letních prázdnin a s ním se jako vždy blíží vrcholný okamžik léta, a
to odjezd Ju-jitsu Praha do Itálie, tentokrát již na XVI. mezikontinentální seminář. I v
letošním roce vyrazí banda sportovních nadšenců do malebného městečka Cesenatica, které
leží na italském pobřeží, co by kamenem dohodil od San Marina (viz. foto).

Na úvod, jako vždy, pár obecných informací: Jedeme do městečka Cesenatica, do rekreační
oblasti Belleli. Kromě intenzivního výcviku se můžete těšit na výbornou italskou zmrzlinu,
které lze podle některých spořádat i pár kilo denně, na večerní procházky po městě, v jehož
centru najdete kavárničky a hospůdky, na Aquapark, který je kousek od místa našeho
ubytování a kde se můžete do sytosti odrovnat, pokud Vám nebude stačit denní tréninková
dávka. Hotel, ve kterém budeme bydlet (Blu Mare nebo Belleli), leží zhruba 200 m od písečné
pláže, kde budeme cvičit. Místa na cvičení tu bude dost, neboť pláž patří k „našemu“ hotelu.

Čeká nás zkrátka další super písečný týden v Itálii!

Odjezd do Itálie

Odjíždíme v sobotu 26. srpna 2017 od TJ Sokol
Vršovice v 18:00. Vždy doporučujeme dorazit
alespoň 30 minut před odjezdem, musíme se totiž
spočítat, naložit do autobusu všechna svá zavazadla
a také erární materiál na cvičení (lapy, hole, nože,
aj.). Kdo by snad nepřišel k autobusu včas, hrozí
mu, že bude muset do Itálie běžet nebo jet stopem.
Cestou z Prahy nabíráme další skupinu v Plzni
(stejnou jako loni). Cesta trvá 12 – 14 hodin (podle
hustoty provozu a počtu a délky přestávek). Máme
domluvený příjezd na určitou hodinu, a proto je

potřeba vyrazit přesně! Autobus staví přibližně každé 3 hodiny. Samozřejmě, že v akutních
případech je možné si zastávku vyžádat nebo použít WC v busu. Záchodky na některých
benzínkách (Rakousko), jsou placené, vezměte si proto i nějaké to Euro v drobných. Kdyby
vás snad napadlo odskočit si zdarma do nejbližšího křoví, hrozí dost vysoká pokuta.



Příruční zavazadlo

Do autobusu si vezměte příruční zavazadlo se svačinou a něčím k pití. Upozorňuji, že svačina
by měla zahrnovat vaši sobotní večeři, nedělní snídani a nedělní oběd, protože v hotelu
začínáme až večeří.
Projíždíme přes Rakousko, kde je v noci chladno, přibalte si proto do příručního zavazadla i
nějaký teplý svršek, abyste nám nenastydli hned po cestě.
Kdo chce cestou sladce spinkat, může si přibalit polštářek nebo oblíbeného plyšáka, případně
obojí  Cesta je dlouhá, proto jsou vhodné i knihy, společenské hry a podobně.
Pro jistotu mějte při ruce platný občanský průkaz, je možné, že na některých hranicích
můžeme být namátkově kontrolováni.
Můžete si vzít do busu i zubní kartáček a pastu, při zastávkách na pumpách je možnost si
umýt zoubky, ale je to samozřejmě dobrovolné.

Po příjezdu….

Na místo dorazíme v ranních hodinách (asi kolem 8-10 hod). Cesta autobusem bývá pro
většinu z nás poměrně náročná a únavná, proto brzy po příjezdu zahájíme aktivní odpočinek.
Nejprve vytaháme z busu zavazadla, která budou složena před hotelem. V posledních letech
se stalo pravidlem, že nás po příjezdu prakticky hned ubytují, snad tomu tak bude i letos. Po
ubytování je vždy čas zajít na zmrzku a pojíst oběd ze svých zásob. Pak se převlékneme do
cvičebního a zahájíme první Italský trénink.

Určitě jste pochopili, že abyste své cvičební oblečky nemuseli lovit bůhvíkde, je dobré zabalit
si to, v čem chcete první den cvičit, na dobře dostupné místo ve vašem zavazadle. Osvědčilo
se mít při ruce i plavky a ručník.

Ubytování

Bydlet budeme v jednom z hotelů situovaných přímo u pláže, tedy Blue Mare nebo Bellelli
(na fotografii).
V hotelu Blue Mare je hotelový bar, který by měl být otevřený. Tam si budete moci koupit
kávu, víno, pivo a k tomu nějakou dobrotu, a to za Eura, kterými se platí všude v Itálii

Ubytováni budeme v pokojích po 2 – 4 osobách. Všechny pokoje mají vlastní sociální
zařízení – WC, umyvadlo, sprcha a dokonce i bidet (výborný na chlazení piva) v jedné
místnosti . Toaletní papír je pravidelně doplňován, ale rezerva se může hodit. Je určitě
dobré vědět, že od Italů se nedočkáme žádných dek či peřin, spí se pouze pod prostěradlem. I
když jsou noci teplé, doporučuji všem zmrzlíkům, vzít si z domova vlastní deku nebo



případně spacák. V pokojích jsou skříně, které sice nejsou nějak extra velké, ale stačí to,
pokud váš šatník nebude obsahovat moc zbytečností.

Co sebou
V podstatě si sbalte, cokoliv uznáte za vhodné.
Připomínám jen pár nezbytností, jako vždy.

- Dostatek věcí na cvičení – Mělo by se
jednat o takové oblečení, které vám nebude
líto trochu (nebo hodně) ušpinit, popřípadě i
zničit. V Itálii je v srpnu opravdu horko (v
poledne nám teploty vystoupají ke 30 až
35°C) a při intenzivním cvičení se všichni
zapotíme mnohem víc, než kdybychom se
jen váleli na pláži. Proto je nutné se nejen
mýt, ale i převlékat, aby naši spolucvičenci

netrpěli. Jedno triko na cvičení vám fakt na celý týden nestačí.
- Pokrývku hlavy (kšiltovka, šátek, klobouček, nebo cokoliv je vám pohodlné), se

kterou se nebudete bát válet v písku.
- Pevná obuv na cvičení na betonu, nebo na ranní běh po pláži
- Plavky – jeden ze cvičebních bloků obvykle probíhá v moři
- Ručník(y) – V hotelu nám žádné nedají. A abyste je měli na čem sušit, hodí se šňůra,

na parapet se všechny nevejdou.
- Přezůvky, abychom do hotelu nenanosili tuny písku.
- A pak už jen oblečení a obuv, jaké uznáte za vhodné. Nedoporučuji příliš zbytečností,

jednak proto, že většinu času budeme ve cvičebním a také proto, že skříně nejsou
nafukovací a na pokoji nejsme sami.

- Peníze – Eura, podle toho, kolik sníte zmrzliny atd. Na utrácení sice moc času nebude,
ale aquapark či večeře přece jen něco stojí. Doporučuji kapesné mezi 60 – 100 EUR.

- Pojištění – Není v ceně akce, proto si ho každý musí zařídit sám. Klasické cestovní
pojištění nám vždy stačilo.

Strava

Máme zajištěnu plnou penzi. Stravovat se zřejmě budeme v jídelně hotelu Belleli, jako loni.
Snídaně – klasická kontinentální – bude podle prvních informací v 8:00. Oběd je plánován na
12:30. K obědu je vždy předkrm, což jsou výborné těstoviny a hlavní jídlo, kde nás může
potkat třeba „podrážka“ a fazolky. Večeře je plánována na 19:00 a skládá se vždy z polévky a
hlavního jídla.
Ohledně kvality jídla loni sice pár problémů nastalo, ale letos bychom se s ničím takových
snad setkat neměli.
Vegetariánská strava možná je, takže kdo nejí maso, nebude muset ani v Itálii.

Mistři a program

Každý rok lze v Itálii očekávat cvičení pod
vedením několika mistrů a ani letos tomu nebude
jinak. Programu šéfuje náš nejvyšší mistr, Ivan
Vágner. Cvičení povedou Ivan Vágner (3. dan),
Zuuza Skálová (1. dan), Martin Pištěk (1. dan) a



Fanda Šampón Prachař (1. kyu). Program bude zaměřen na pohyb v prostoru a celkové
uvolnění. Cvičit budeme beze zbraně i se zbraní. Jeden cvičební blok bude vždy probíhat ve
vodě…..kde všude se nakonec budeme při cvičení pohybovat a jaké propriety nakonec ještě
použijeme, to už se nechte překvapit, nebo si nechte vyprávět zážitky z let minulých I letos
bude součástí programu něco málo z učení mistra Jao Lana.

V přestávkách mezi řízenými tréninky si můžete zahrát plážový volejbal (na pláži je vytyčeno
několik hřišť a míče se dají půjčit), nebo se věnovat rozličným vodním či písečným hrátkám.

Odjezd z Itálie

Odjíždíme v sobotu 2.9.2017. V den odjezdu bude pravděpodobně nutné vyklidit pokoje do
10:00, což v podstatě znamená po snídani. Věci budou složeny před hotelem, nebo naloženy
do busu. Pak začíná závěrečný trénink (cca do 12:00), po kterém se budeme moci osprchovat
ve sprše, která nám bude dána k dispozici. Ve 12:30 jdeme klasicky na poslední italský oběd.
Autobus směr Praha bude odjíždět v pozdějších hodinách - kolem 18. hodiny, což znamená,
že odpoledne budeme mít ještě čas na nákup dárečků domů a poslední (pro někoho první)
pokochání se městečkem.

CO SI NEZAPOMENOUT!

PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ V PŘÍRŮČNÍM ZAVAZADLE
DOSTATEK JÍDLA A PITÍ NA PŘEŽITÍ AŽ DO NEDĚLNÍ VEČEŘE
MIKINU DO PŘÍRUČNÍHO ZAVAZADLA
PENÍZE – EURA
PLAVKY A RUČNÍK(Y)
PEVNÁ OBUV NA CVIČENÍ
DOSTATEK VĚCÍ NA CVIČENÍ
POKRÝVKA HLAVY
LÁHEV NA PITÍ
PŘEZŮVKY

Nezbývá než dodat: Těšte se do Itálie i letos!

Zuuza a spol.




