
 

 

Edmund Kern 80 

Birthday party information 
 

17. listopadu 2012 - Praha, Česká republika 

17.00 až 23.00 hod 

 

Program: 

17.00 hod sraz na Malostranském náměstí (tram. 12, 20, 22) 

17.15 hod  vyrazíme procházkou všichni společně přes Karlův most na Staré město 

18.00 hod  pro Senseie a další zájemce projížďka v historických vozech po Starém městě, ostatní 

se zatím přesunou do restaurace 

19.00 hod večeře v restauraci Kolkovna, ulice v Kolkovně 8, Praha 1,  

předání dárků Senseiovi,  

 

20.30 hod překvapení pro Senseie (ne, nebude to striptýz), budeme mu zpívat, fotit se s ním a 

promítat mu foto a videa z jeho seminářů v ČR!!! Takže přineste notebooky a fotky, 

máte-li. 

23.00 hod  ukončení párty 

 

  



 

 

Poznámky:  

 

Každý účastník si hradí náklady sám. Jedná se především o platbu za historický vůz a konzumaci 

v restauraci. Je vhodné donést dárek, nemusí každý jednotlivě, stačí ve skupinách (dojo, město, atd.). 

Program je přístupný i dalším účastníkům, kteří se neúčastí cvičení na semináři, např. partnerkám 

cvičících. Historický vůz stojí 2000,-Kč za celý vůz, vejde se tam 5-7 lidí. Večeře bude stát 410,-Kč, 

obsahuje polévku, hlavní jídlo a dezert. Pití je extra. 

 

Vedoucí jednotlivých dojo: připravte si, prosím, krátkou řeč, nejlépe v angličtině nebo němčině 

(pokud to není možné, je zajištěn překlad). Na večeři postupně vystoupíte a několika větami shrnete 

své působení v souvislosti se Senseiem (např. kdy a kde jste se potkali prvně, jak ovlivnil vaše dojo, 

poděkování za jeho přínos, atd.). 

 

Žádáme zástupce skupin o nahlášení přibližného počtu účastníků na jednotlivých částech programu, 

tzn. celkový počet na programu, počet zájemců o projížďku v historických vozech a počet účastníků 

večeře (vše stačí přibližně).  

 

  



 

 

Všichni, prosím, věnujte náležitou pozornost a péči této velmi významné 

akci. Uvědomujte si její důležitost. Účastí vyjádříte úctu k Mistrovi, větším 

počtem účastníků podtrhnete vážnost akce. Proto vedoucí skupin využijte 

své autority mezi svými žáky k účasti. Mistrovi se v průběhu večera 

věnujte a konverzujte s ním. Není vhodné, aby zůstal sedět (byť jen na 

chvilku) sám, zatímco se ostatní vesele baví. Věřím, že to pro Mistra bude 

krásná vzpomínka na působení v České republice.  

 


