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EASTER SEMINÁŘ 2018 
Mezi 2. a 7. dubnem se v Berlíně konal mezinárodní 

velikonoční seminář MSKAI, a to by bylo abychom tam taky 

nebyli. Mezi celkovým odhadovaným počtem asi 26 účastníku 

se nacházeli i tři Slovinci, dva Italové a 8 Čechů, z toho 

3 Pardubáci. Od úterý do pátku jsme si pod vedením Mistra 

Issi Koiteho, III. Dan, mohli vyzkoušet techniky jak v sériích, 

tak ve zkrácené podobě pro urychlení a taktéž s parterem, 

kterého na českých seminářích jen tak nepotkáme, vzhledem 

k účasti cizinců. Techniky se taktéž zaměřovali na skončení 

na zemi, především ve čtvrtek, kdy se cvičili podmety. Mistr 

Issa, III. Dan, se zaměřoval na krátké vysvětlování, 

především šlo o studium pohybů těla jak svého, tak střídajících se partnerů. A díky 

přítomným tatami jsme se ani nemuseli bát padat.  

  

vpravo Dalibor Mrňávek v úderu vpravo Kristýna Krejzlová 

Samozřejmě, jak bývá tradicí, seminář byl zakončen turnajem, abychom si porovnali jak 

naše tuzemské zkušenosti, tak úroveň MSK v jiných zemích. A samozřejmě, jak bývá 

tradicí, našim se vedlo a každý člen Pardubického oddílu si nějaký ten diplom odvezl. 

V neposlední řadě bych rád poukázal, že i když to nebylo většinou úspěšné, po čtvrtečním 

tréninku se většina lidí snažila dostat soupeře při boji na zem. Věřím, že jestli na tom budou 

dále pracovat, časem uvidíme úspěšné situace podmetení soupeře v bojích mnohem 

častěji, proto lidé účastnící se tohoto semináře získali mnohé zkušenosti. 

Tabulka umístění ve formách 

Martin Goláň S3° (Forma Tertia-set) 2. místo  
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Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Martin Goláň MG + MB (muži zelní a modří) 1. místo 
 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 2. místo 
 

Kristýna Krejzlová FA (ženy absolutní) 2. místo 
 

 

Jako shrnutí semináře mohu říci, že zkušeností získaných na tomto semináři bylo opravdu 

mnoho, a už se těším na další zapojení těchto znalostí na nadcházejících seminářích. 

Taktéž mimotréninkové aktivity, většinou pořádané místními Němci byli obohacující, někteří 

měli i možnost prohloubit přátelské vztahy. A samozřejmě, nesmíme zapomenout na 

udělené zkoušky, kterých nebylo málo. Avšak z přítomných Čechů mohl vyšší pás získat 

pouze jeden, ostatní totiž již byli mistři nebo kandidáti na mistra  

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Martin Goláň 4. kyu (první modrý pás) 
 

 

 

Účastníci mezinárodního Easter semináře 2018 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
 

Město Pardubice podporuje sport 
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