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CZECHIA CAMP 2018 
Letovice, 1. – 7. července 2018 

Rok uplynul jako voda a opět je tu začátek prázdnin, což znamená mezinárodní letní 

seminář v Letovicích. Pro nás je to specifické soustředění, a to nejen tím, že probíhá celý 

jeden týden, ale především akcemi, které tu probíhají. Celý program pro nás připravil 

nejvyšší mistr v České republice Miroslav Zezulka, VI. Dan. Stejně jako v loňském roce se 

program skládal ze tří tréninkových částí, i když jejich složení se od loňska lišilo. Každé 

ráno jsme trénovali techniky, které nás připravovaly na turnaj, potom následoval 

vytrvalostní běh. Druhá a třetí tréninková část již probíhala ve sportovní hale. Zaměřili jsme 

se na nácvik a procvičování nových technik, zdokonalování úderů a kopů, nácviků krytů 

a taktizování v boji.  

 

Turnaj 

Již tradičně patřil turnaj mezi očekávané akce semináře. Ve středu se soutěžilo 

v jednotlivých formách a bojovali mezi sebou držitelé nižších pasů. Tyto boje se nazývají 

sparing a jsou bez kontaktu na hlavu. V sobotu nás čekala rekapitulace forem a mohli jsme 

ukázat zlepšení. Dále soupeřily vyšší pasy, kde je již v boji povolen kontakt na hlavu. Před 

obědem proběhlo slavnostní vyhlášení celého turnaje a s tím spojené předávání vyšších 

pasů.  

 

    

       Martin Goláň kope do soupeře                             Martin Goláň boduje úderem na hlavu 
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Tabulka umístění ve formách 

Iveta Špačková F1° (Forma Prima) 3. místo 
 

David Puchoň S2° (Forma Secunda-set) 4. místo 
 

Martin Goláň S4° (Forma Quarta-set) 3. místo 
 

Dalibor Mrňávek C6° (Forma ContraQuinta-set) 2. místo 
 

Kristýna Krejzlová C6° (Forma ContraQuinta-set) 1. místo 
 

 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Youness Serbouti M16 (muži pod 16 let) 2. místo 
 

David Puchoň MOY (muži oranžoví a žlutí) 2. místo 
 

Jiří Kohout MOY (muži oranžoví a žlutí) 3. místo 
 

David Šulc MOY (muži oranžoví a žlutí) 4. místo  

Martin Goláň MBG (muži modří a zelení) 3. místo 
 

 
 
 
 

 Tabulka nově získaných technických stupňů 

Jiří Kohout 9. kyu (druhý žlutý pás) 
 

Iveta Špačková 8. kyu (první oranžový pás) 
 

David Puchoň 6. kyu (první zelený pás) 
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pardubická výprava na letním soustředění 2018 

 

 

 

 

 Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 

 

 

 

Město Pardubice 

podporuje sport 
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