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Pardubické karate 2019 
22 let činnosti 

Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) 
 
Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme 
moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám do ČR přinesl prof.  
Dr.  Rudolf  Jakhel,  držitel  X.Danu –  mistrovského stupně karate, Šéf-

instruktor Modern Sports Karate Associates International, a.s.b.l. Luxembourg. V současné době náš oddíl čítá 31 členů. 
Vedení oddílu: předseda oddílu mistr Pavel Trunec, III.Dan (instruktor a examinátor MSKA-CZ, předseda komise Bojových 
umění OS ČOS), zástupce předsedy oddílu a trenér III. třídy mistr Adam Knajbl, III.Dan a hospodářka oddílu mistryně 
Stanislava Kubešová, I.Dan. 
 

Aktuálně také můžete sledovat dění a úspěchy oddílu na našich webových stránkách: http://pardubice.mska.cz/ 
nebo na FB https://www.facebook.com/MSKSokolPardubice/ 

 

Chtěl bych poděkovat nejenom našim členům za dosažené úspěchy, ale také Odboru sportu ČOS, Pardubickému 
kraji, MŠMT a dále našim sponzorům společnostem Jiří Březina MANA Barvy,  Martin  Jirout  Víno  GRIM.CZ, 
Holoubek  Protect, CityZen s.r.o. a KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o., bez  kterých  bychom  nemohli  
zajistit fungování a financování naší sportovní činnosti. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Za oddíl karate MSK Sokol Pardubice: mistr Pavel Trunec, předseda oddílu 
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ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – HANUŠOVICE  
(19. - 20.1. a 26. - 27.1. 2019) 

Další rok je za námi, a proto se znovu vydáváme na první letošní seminář do zasněžených Hanušovic. Zde 

jsme si během dvou víkendů, spolu s našimi přáteli z MSKA-CZ, zdokonalili své bojové schopnosti.  

Pod vedením mistra Miroslava Zezulky, VI. Dan jsme se zaměřili na natrénování startů do našich kopů 

a úderů, u kterých jsme zároveň opravovali drobné chyby. Oranžové, žluté a bílé pasy následně 

zdokonalovaly základní kopy a údery v programech 10 a 9, kde jsme si vyzkoušely i podmety a obloukové 

kopy. Vysoké pasy trénovaly stejné programy, ovšem se zaměřením na taktické použití v boji.  

    

vpravo Dalibor Mrňávek v obloukovém kopu              vlevo David Šulc v úderu 

Druhý víkend se nesl již tradičně ve znamení turnaje. Nejdříve závodníci předvedli své formy, ve kterých 

bojovali s imaginárními soupeři. Zde začaly mistrovské pasy a pokračovaly hnědé, modré, zelené, 

oranžové a nakonec došlo i na žluté a bílé pasy. Druhý den přišly na řadu boje, kde jsme hojně využili 

všechny naše nově nabyté znalosti. Opět zde začínaly v kategorii sportovních bojů nejvyšší pasy a potom 

následoval sparing (lehčí forma boje) pro oranžové a žluté pasy.  

Pardubičtí karatisté s přehledem vyhráli turnaj s 57 body a náskokem 15 bodů před oddílem Polička, který 
se umístil na druhém místě. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pardubice.mska.cz/
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               vpravo Aleš Hajdák v kopu 

Tabulka umístění ve formách  

Čeněk Mědílek F1° (Forma Prima) 1. místo 
 

Youness Serbouti S2° (Forma Secunda-set) 4. místo 
 

Eva Lepková S3° (Forma Tertia-set) 3. místo 
 

Martin Goláň S4° (Forma Quarta-set) 1. místo 
 

Aleš Hajdák S4° (Forma Quarta-set) 3. místo 
 

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

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích  

Youness Serbouti MO (muži oranžový) + MY (muži žlutí) 1. místo 
 

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

Aleš Hajdák MB (muži modří) + MG (muži zelení) 2. místo 
 

mistr Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 2. místo 
 

http://pardubice.mska.cz/
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Tabulka nově získaných technických stupňů 

Tomáš Kučera 10. kyu (první žlutý pás) 
 

Čeněk Mědílek 9. kyu (druhý žlutý pás) 
 

David Šulc 7. kyu (druhý oranžový pás) 
 

Youness Serbouti 6. kyu (první zelený pás) 
 

Aleš Hajdák 3. kyu (druhý modrý pás) 
 

Martin Goláň 3. kyu (druhý modrý pás) 
 

 

 

                                          pardubická výprava na zimním soustředění MSKA 2019 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 

Jeden materiál, 
tři efekty! 

 

Město Pardubice 
podporuje sport 

 
 

 

http://pardubice.mska.cz/
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JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2019 
Jako každý rok, tak i letos, koncem března začal v Zábřehu na Moravě Jarní seminář Moderního 

sportovního karate, který probíhal pod vedením mistra Radovana Andrle IV. Dan. 

     

vpravo mistr Adam Knajbl II. Dan, muži absolutní vlevo Martin Goláň  

První víkend jsme se zaměřovali na bojové techniky. Program se lišil dle úrovně jednotlivých pasů. Bílé a 

žluté pasy zdokonalovali své údery a kopy pod vedením zkušeného mistra Radovana Andrle IV. Dan 

a mistryně Aleny Bajerové III. Dan. Oranžové pasy pod vedením mistra Pavla Trunce III. Dan zdokonalovali 

techniky 1-12. Zelené a vyšší pasy pod vedením mistra Adama Knajbla III. Dan zlepšovali starty, plyometrii 

a dynamiku technik s důrazem na uvolněný pohyb těla. 

Druhý víkend v sobotu se dopoledne cvičilo a kolem poledne začal turnaj. Všichni jsme se co nejvíce 

snažili a jakmile se docvičili formy, zbýval ještě nějaký čas, a tak jsme trénovali kotouly a také jsme se 

zapojili do bojových her. V neděli jsme začali o hodinu později, než bývá zvykem, kvůli změně času. Pak 

jsme si ještě vysvětlili pravidla boje a ukázali jsme si, jak máme zapisovat do protokolů a šli se rozcvičit. 

Potom se hned začalo bojovat, postupně od černých pasů až po žluté. Seminář jsme si užili a těšíme se na 

další.  

  

http://pardubice.mska.cz/
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Tabulka umístění ve formách  

Adam Knajbl, III.Dan C6° (Forma Contra-set) 1. místo 
 

Martin Goláň S4° (Forma Quarta-set) 1. místo 
 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích  

mistr Adam Knajbl, III.Dan MA (muži absolutní) 1. místo 
 

Martin Goláň MB (muži modří) 2. místo 
 

Tomáš Kučera M16 (muži pod 16let) 3. místo 
 

 

 

pardubická výprava na Jarním soustředění 2019 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 

Jeden materiál, 
tři efekty! 

 

Město Pardubice 

podporuje sport 
  

 

http://pardubice.mska.cz/
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VELKÁ CENA TRUTNOVA 2.3.2019 
Trutnovský domácí klub bojových umění pořádal letošní ročník Velké ceny města Trutnova v karate 

s velkou účastí 350 karatistů z 42 oddílů včetně čtyř zahraničních klubů z Polska a Slovenska. No a naši 

zástupci se rozhodli, že se této již tradiční akci zúčastní a bylo na co koukat. 

 

Nejdříve proběhla soutěž kata, na kterou jsme se jen dívali, protože jsme si jen přijeli zabojovat pod jinými 

pravidly a nabrat zkušenosti. Po skončení soutěží kata se postupně rozjela část kumite (boje), na kterou 

jsme již nedočkavě čekali. Většina členů z naší výpravy na podobných akcích teprve začíná sbírat 

zkušenosti a za velké morální podpory našeho kouče, mistra Radovana Andrle, se stupňující se napětí 

udrželo v patřičných mezích a celý tým dosáhl pěkného výsledku. 

Tabulka umístění v kumite (Pardubická část výpravy MSKA-CZ)  

Adam Knajbl Kumite muži +84 kg 1. místo  

Adam Knajbl Kumite muži (BRH=bez rozdílu hmotnosti) 3. místo  

Dalibor Mrňávek Kumite muži -84 kg 3. místo  

Martin Goláň Kumite muži +84 kg 3. místo  

 

Celému týmu MSKA-CZ patří velký dík za snahu a ochotu na tomto turnaji. Samozřejmě také našemu kouči 

Ráďovi, který nás na této akci velice intenzivně podporoval. „Myslím, že závody se hodně podařily, a to i 

organizačně, a za pozvání Trutnovskému klubu moc děkujeme.“ 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
Jeden materiál, 

tři efekty! 

 

Město Pardubice 
podporuje sport 

  

 



VELKÁ CENA TRUTNOVA 2.3.2019
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SPECIÁLNÍ MÍTINK VYSOKÉ MÝTO 2019 
Jako každým rokem, i letos se ve Vysokém Mýtě konal speciální mítink s datem 18.-19. 5., jehož se zúčastnilo 

pět pardubických karatistů. Speciální mítink je, jak už název napovídá, charakteristický tím, že jeho náplň není 

taková, jako na tradičních seminářích, nýbrž se skládá z toho, co na seminářích z časových není možné 

udělat.  

Netradiční náplň semináře 

Na tomto cvičebním víkendu se nekoná turnaj, což je však plně vykompenzováno náročností a rozmanitostí 

sportovních disciplín, které jsme dělali.  

Rozehřívání probíhalo zároveň s disciplínou na rozvoj rychlosti a koordinace v podobě různých rychlostních 

cviků s atletickými žebříky. Vedení se ujal mistr Adam Knajbl, III. Dan s pomocnicí Hanou Štrumfovou. 

  

cvičení na atletických žebřících mistr Adam Knajbl, III. Dan vysvětluje základy sebeobrany 

 

Následně probíhala velmi náročná část – akrobacie, kterou vedl mistr Martin Čipera, II. Dan. Začínalo se 

s jednoduchými základními cviky jako kotoul či přemet stranou (hvězda), a končilo se u složitých cviků jako 

přemet vpřed z hlavy, který zvládlo jen málo cvičenců. 

Po krátké přestávce na jídlo přišly na řadu formy – sestavy bojových technik proti imaginárnímu útočníkovi, 

s důrazem na správné a technické provedení cviků. 
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skripta, ze kterých se formy učí 

Cyklovýlet, který přišel po formách, byl pro mnohé vítaným oddechnutím od náročného cvičení. Trasa nejprve 

vedla lesem do Chocně, poté z Chocně podél vlakové trati do Brandýsa nad Orlicí, kde účastníci ve 

vypuštěném bazénu cvičili koordinační cviky pod vedením mistra Františka Starého, I. Dan. Zpátky se jelo 

lesními cestami, kde se účastníci mohli kochat krásami východočeské krajiny. 

Po cyklovýletu už byli všichni účastníci notně znaveni, avšak nás čekala ještě poslední disciplína tohoto dne, a 

to základy sebeobrany s mistrem Knajblem. 

Večer nás čekalo zasloužené grilování a odpočinek před následující náročnou nedělí.  

V neděli se hned ráno začínalo běžeckým blokem s mistrem Knajblem, se kterým jsme dělali běžeckou 

abecedu, což jsou běžecké cviky, které používají při tréninku nejen karatisté, ale také atleti či fotbalisté. 

Po běžeckém bloku následoval přesun na bazén, kde nás mistr Martin Čipera, II. Dan učil plaveckým stylům. 

Následně jsme si i vyzkoušeli techniky karate ve vodě.  

A jako finální disciplínu si pro nás mistr Knajbl připravil boj a sebeobranu s tyčí se zakomponovanými 

technikami karate. 

Následoval už jen společný pozdrav a poté se všichni účastníci vyčerpaní, ale plni zážitků vrátili domů. 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

 
Jeden materiál, 

tři efekty! 

 
Město Pardubice 
podporuje sport   
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MS WORLD SHOTOKAN 

FEDERATION 2019 
Dne 24.5.-26.5.2019 se v rumunské metropoli Bukurešť konal 
jubilejní 10. ročník MS WSF 2019, kde skupina českých 
závodníků hájila naše národní barvy. Mezi nimi byl i  zástupce  
Moderního sportovního karate T.J.Sokol Pardubice, který v rámci 
turnaje ČSKa a po vítězství ve své kategorii WKF Kumite + 84 
Kg vyhrál,  dostal tzv. divokou kartu - měl tedy možnost zúčastnit 
se  a poměřit síly se světovou špičkou. A jak se mu dařilo? Čtěte 
dál… ;-) 
 
Mistr Adam Knajbl, III.Dan, reprezentoval na této soutěži  nejen 
Českou republiku,  ale i pardubické MSK T.J.Sokol Pardubice a s 
Hanou Štrumpfovou z MSK Polička i republikové  MSKA-CZ.   

MSKA – CZ má  jiná pravidla a někdy i s jinými typy bodovatelných úderů. Takže oba měli těžký úkol 
se přeorientovat v systému a měli na to pouhé dva měsíce. Mezinárodního závodu se Adam v 
minulosti zúčastnil a stál i na stupni vítězů. Avšak na tak významné klání – Mistrovství světa - jel 
poprvé.  
V MS World Shotokan Federation soutěžil v čtyřech kategoriích. Shopu Ippon + 84 kg, shopu IPPON 
Open, shopu Sanbon +84 kg a kategorii WKF Kumite + 84 Kg. Začátek nevyšel podle našich 
představ, ale pak se Adam zorientoval a se světovou špičkou držel krok a v některých chvílích to 
vypadalo nadějně, ale bohužel, nic necinklo. Konkurence v mužích byla vysoká. Hance v kategorii 14 
-15 let a v ženském týmu štěstí přálo.  Společně s naší mini MSKA -CZ výpravou jel jako kouč mistr 
Radovan Andrle, IV. Dan, který se během celé cesty snažil závodníkům poskytnout kompletní servis, 
což sice ze začátku skrze velkou jazykovou bariéru představovalo velký oříšek, ale nakonec se i tak 
podařilo vyřešit vše potřebné.  
Adam i Hanka nečekaně obdrželi roční členství svazu World Shotokan Federation a kouč Radovan, 
který na Mistrovství i soudil, obdržel licenci soudce, což bylo velice milé a nečekané překvapení. 
 
Celá Česká skupina se ze 68 zúčastněných zemí umístila na parádním 9. Místě. Všem patří velký dík 
a gratulace za odvedenou práci. 
 
Z akce si Adam přivezl hodně zkušeností  i jasně daný směr pro další tréninky a svůj sportovní růst.  
Velké poděkování patří mistrům trenérům za podporu v přípravě a v neposlední řadě přátelům 
z Českého Svazu Karate za příležitost, umožnit start na akci takového měřítka. Věříme, že v 
spolupráci s CSKa  budeme pokračovat i v budoucnu.  
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MOMENTY Z MISTROVSTVÍ SVĚTA WSF 2019 
 

 

Kopy, specialita MSKAI-CZ – narušení stability soupeře. 
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Adam Knajbl boduje úderem na hlavu soupeře. 
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Česká výprava na Mistrovství světa v Rumunsku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

  

 
  

  

 

zleva: mistr Adam Knajbl, III.Dan, mistr Radova Andrle, IV.Dan, Hana Štrumfová 

Dole u levého okraje vlajky sedí člen oddílu mistr Adam Knajbl III. Dan, člen Dan College MSKAI, 
místopředseda oddílu karate MSK Sokol Pardubice, držitel mezinárodní instruktorské licence XE, držitel 
trenérské licence “B“. Po jeho levici kolegyně z MSK Polička Hana Štrumfová 
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PARDUBICE OPEN 2019 

7TH INTERNATIONAL KARATE LIONS CUP 
Dne 15.6.2019 proběhl v Pardubickém krajském 

městě mezinárodní turnaj v Karate PARDUBICE 

OPEN 2019 - 7TH INTERNATIONAL KARATE 

LIONS CUP. Bojovalo se podle pravidel WKF 

(world karate federation), jedné z největších 

asociací karate na světě. Pro naše závodníky 

MSKA-CZ kterými byli, mistr Adam Knajbl, III.Dan, 

Kateřina Kučerová a Hana Štrumfová se jednalo se 

o cenné zkušenosti, kdy bylo potřeba adaptovat se 

na jiná pravidla závodů, než bežně jezdíme. 

Na tento ročník se registrovalo 18 států, 62 klubů a celkem 678 závodníků, což jsou velice slušná 

čísla. Dokonce se na tuto akci přihlásili závodnici až z Tanzanie, Dominikánské republiky, Nepálu, 

nebo Ghany což o kvalitě turnaje mluví samo za sebe. 

Našim závodníkům z MSKA-CZ se podařilo v Kumite (bojích) získat pěkná cenná umístění: 

Tabulka umístění v KUMITE (bojích)  

Adam Knajbl INDIVIDUAL MALE SENIORS +84 2. místo 
 

Adam Knajbl INDIVIDUAL MALE SENIORS OPEN 3. místo 
 

Kateřina Kučerová INDIVIDUAL FEMALE SENIORS +68 3. místo 
 

Kateřina Kučerová INDIVIDUAL FEMALE SENIORS OPEN 2. místo 
 

Kateřina Kučerová MASTERS INDIVIDUAL FEMALE 30-40 YEARS 2. místo 
 

Adam Knajbl AKA (červený) kope na tělo soupeře 
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 Výprava MSKA-CZ zleva: Hana Štrumfová, mistr Adam Knajbl III. Dan, Kateřina Kučerová 

Adam Knajbl AKA (červený) podmetá Adam Knajbl AO (modrý) rozhoduje zápas kopem na hlavu 
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ÚVODNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2019 
Úvodní seminář je určen především pro nováčky, kteří se seznamují nejen se 

školou MSKAI, ale během víkendu se dozví spoustu informací o zakladateli 

MSKAI prof. Dr. Rudolfu Jakhelovi, X. Dan, metodě výuky, tréninku, fungování 

organizace, získávání zkoušek, testovacích seminářích, turnajích a mnoho a 

mnoho dalšího. Tento seminář je pro nováčky a je zde dán největší prostor pro 

kladení otázek o karate pod dohledem mistrů MSKA-CZ. 

V sokolovně jsou tři cvičební prostory, a tak jsme toho využili. Po společném 

nástupu se účastníci rozdělili do tří skupin. Nováčkům se věnoval pražští mistři 

Motl, IV. Dan a mistr Radil, II. Dan společně s tutory z řad nižších pasů. 

Vysvětlovali a nimi a důsledně procvičovali základní techniky, postoje, kryty, 

držení rukou, pěstí, práci s tělem, použití šoku a všeho, na čem každý karatista 

postupně roste. Neminul je ani úvodní test, kterým prokazovali nejen znalosti z 

karate ale také se i svěřili, co od karate očekávají. Na konci druhého dne ti, co dokázali zvládnout náročný 

program Úvodního semináře obdrželi od mistra Zezulky, VI. Dan vyšší technický stupeň. 

Žluté pasy měli možnost trénovat detaily pohybu v rekonstruovaném zrcadlovém sále se svými mistry. 

V neděli se již zúčastnili cvičebního bloku s vyššími stupni. 

Pro oranžové a vyšší stupně byl připraven učební program, který vedla mistryně Bajerové, III. Dan 

a v neděli mistr Braun, I. Dan. Oba vymýšleli atypické kombinace pro základní údery, aby program byl 

velmi zajímavý, ale i fyzicky náročný. Cvičební části byly prokládány bloky trenérského programu. 

Trenérský program byl pro všechny, kteří jsou v procesu školení na trenéry, tutory a korektory. Prezentaci 

zpracovaných projektů MSK uváděl mistr Zezulka, VI. Dan. Seznamoval přítomné s rozsáhlou databázi 

projektů, zpracovaných mistry v minulosti pro potřeby MSKA-CZ. Zároveň prezentoval rozpracované 

projekty. Radil, jak uvedený studijní materiál používat, a především jak postupovat, aby cvičenci byli 

motivováni k samostatné aktivitě mimo tréninkové dny. Během školení probíhala průběžně diskuse. 

Trenérský program bude pokračovat na letním semináři v Letovicích. 

Víkendový program byl zakončen předáváním vyššího stupně úspěšným cvičencům: dětem barevné stužky 

na pásky a starším cvičencům diplom. 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
Jeden materiál, 

tři efekty! 

 

Město Pardubice 
podporuje sport 
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ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2019 
V neděli 23.6.2019 v předvečer zahájení osmnáctého ročníku Českých Akademických Her, univerzitní 

olympiády, která se letos vrací do svého rodiště, Brna, se v TJ Tesla konal turnaj v Karate, kam se sjeli ti 

nejlepší karatisté z českých univerzit, a kam se pod vlajkou VUT vydal i náš Dalibor.  

Nakonec se mu v konkurenci, která sestávala ze špičky českého karate, bývalých i současných reprezentantů 

ČR, podařilo “urvat” třetí místo v kategorii kumite (sportovního boje) do 84 kilogramů, a také přispět k tomu, 

aby tým VUT skončil na prvním místě v kategorii smíšených kumite týmů. Gratulujeme. 

 

Tabulka umístění:  

Dalibor Mrňávek Kumite muži -84kg 3. místo 

Dalibor Mrňávek Kumite tým mix 1. místo 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

 
Jeden materiál, 

tři efekty! 

 
Město Pardubice 
podporuje sport 

  

 

vlevo Dalibor Mrňávek 
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Czechia Camp 2019  
Letovice 30.6. - 6.7. 2019 

Školákům už začaly prázdniny a to pro Pardubické karatisty znamená jediné - začátek jednoho z 

nejpřínosnějších seminářů celého roku. Jedná se o specifický seminář jednak svou týdenní délkou, a pak 

programem, který na něm probíhá. Je zde hodně času na důkladné procvičení detailů v jednotlivých 

technikách a kombinacích. 

Denní trénink byl rozdělen na tři bloky - ranní trénink probíhal za dobrého počasí vždy venku a byl zakončen 

vytrvalostním během. Zbývající dvě části už probíhaly klasicky v tělocvičně. Na ranním tréninku se 

procvičovaly techniky úderů, kopů a krytů, a formy, což jsou sestavy těchto technik s přesně stanoveným 

pořadím. Během druhého a třetího tréninku se znovu trénovaly údery a kopy v různých bojových situacích. 

Seminář by samozřejmě nebyl kompletní, nebýt turnaje, na který jsme se celou dobu pečlivě připravovali. 

Letos byl rozdělen na dvě části. První se konala ve středu a kromě forem zde proběhly i boje pro nižší pasy, 

kde není povolen kontakt na hlavu tzv. sparingy. Druhá část následovala v sobotu, posledním dnu semináře, a 

Pardubický tým zleva: mistryně Stanislava Kubešová, Iveta Špačková, Eva Lepková, Čeněk Mědílek, Jiří Kohout, David Puchoň, David
Šulc, mistr Dalibor Mrňávek 
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týkala se zelených a vyšších pasů, které nastupují do sportovního boje, kde je již kontakt na hlavu povolen. V 

sobotu po obědě také proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a s tím spojené předávání vyšších pasů.  

Tabulka umístění ve formách  

Čeněk Mědílek F1° (Forma Prima) 3. místo 

Eva Lepková S3° (Forma Tetria-set) 3. místo 

Dalibor Mrňávek C6° (Forma Contra-set) 3. místo 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích  

Jiří Kohout MY (muži žlutí) 1. místo 

Čeněk Mědílek MY (muži žlutí) 2. místo 

Iveta Špačková FO (ženy oranžové) 2. místo 

Eva Lepková FA (ženy absolutní) 3. místo 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 3. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka nově získaných technických stupňů  

Čeněk Mědílek 8. kyu (první oranžový pás)  

Iveta Špačková 7. kyu (druhý oranžový pás)  

David Šulc 6. kyu (první zelený pás)  

David Puchoň 5. kyu (druhý zelený pás)  

Eva Lepková 4. kyu (první modrý pás)  
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Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

 

 

 

 

 

 

       Jeden materiál, 

             tři efekty! 



 

 

Moderní 
Sportovní 
Karate 
Sokol Pardubice 

http://pardubice.mska.cz 
 

 

 

Autor:  Čeněk Mědílek 1 / 1 Sportovní park Pardubice 2019
 

Sportovní park Pardubice 2019 
Stejně jako v minulých letech jsme se i letos zúčastnili Sportovního 

parku, který již po čtvrté zorganizovalo město Pardubice. Letos 

prostor parku Na Špici zaplnilo přes 40 oddílů se svými sporty. 

Návštěvníci, kteří dorazili mezi 10.8. - 12.8. zde u stanoviště č.9, 

nalezli i oddíl Moderního Sportovního Karate. Mladší návštěvníci si u 

nás vyzkoušeli základní kopy a údery. Ti starší si navíc zkusili i 

obloukové kopy, přehozy či základy sebeobrany.  

Vyzkoušet metodiku MSK si letos přišlo vyzkoušet stovky z vás. 

Velký zájem jsme zaznamenali v pondělí, kdy se u nás objevovali 

výpravy z nedalekých příměstských táborů. Po zvládnutí bloku na 

našem stanovišti si mohli návštěvníci nechat potvrdit svou účast do 

hrací karty a posunout se tak blíž k získání diplomu a medaile. 
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Tréninkový mítink 2019 
Ani o prázdninách naši karatisté nelenili a stejně jako v minulých letech jsme se i letos zúčastnili tréninkového 

mítinku ve Vysokém Mýtě. Zde nás čekal mimořádný a zajímavý program sestavený ze cviků, které se na 

jiných akcích běžně necvičí. 

Hned po příjezdu nám mistr Josef Král, II. Dan ukázal cviky s využitím atletického žebříku. Dále jsme trénovali 

základní údery a podmety se zaměřením na boje. Po pauze nám mistr Radovan Andrle, IV. Dan předvedl 

mírně pokročilejší techniky sebeobrany.  

Druhý den jsme začali znova cvičením na atletickém žebříku a následně si pro nás mistr Radovan Andrle, IV. 

Dan spolu s mistrem Josefem Králem, II. Dan připravili ukázku použití nevšedních cvičebních pomůcek, mezi 

nimiž byl například tenisový míček pro trénink postřehu nebo rozpojitelné pásky se suchým zipem pro nácvik 

startů. Ke konci jsme si ještě vyzkoušeli, co jsme si zapamatovali z technik sebeobrany, co jsme se učili minulý 

den. 

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

 
Jeden materiál, 

tři efekty! 

 
Město Pardubice 
podporuje sport 
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VÝZNAMNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 2019 

MEZINÁRODNÍ POHÁR V KARATE - SHOTOKAN CUP 

SOKOL VAMBERK  
 

Dne 13.10.2019 se ve Vamberském sokole konal 19. ročník Shotokan 

Cupu, které se účastnila skupina MSKA závodníků. Mezi nimi byl i náš 

zástupce MSK Sokol Pardubice mistr. Adam Knajbl III. Dan, kde se mu 

dařilo poměrně dobře… ;-) 

Mistr Adam, nastupoval v kategoriích bojů, 

kumite muži +84 kg (nejvyšší váhová 

kategorie) a kumite senior BRH (bez rozdílu 

hmotnosti), které se mu podařilo obě vyhrát 

a postavit se na nejvyšší stupeň vítězů. 

 

Soutěže se účastnilo cca 250 závodníků z ČR, SK a Polska, takže i přes další 

akce konající se na jiných místech naší země se závodů účastnilo v celku velká 

skupina lidí. Podobných i významnějších akcí jsme se již účastnili a určitě v tom 

budeme pokračovat i nadále. 

 

Velké díky patří uvedeným sponzorům. Díky moc, že v nás věříte a podporujete 

nás. 

 

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

 
  

  

 



Shotokan Cup Sokol Vamberk 2019



Shotokan Cup Sokol Vamberk 2019
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PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2019 
Hanušovice, 12. – 13. a 19. – 20. října 2019 

Zavítal k nám podzim a my jsme opět přijeli do nám velice známých Hanušovic. Zde se každoročně koná 

podzimní soustředění, které je skvělou příležitostí pro naučení se něčeho nového a zdokonalení našich 

dosavadních dovedností. Společně s přáteli z ostatních klubů Moderního Sportovního Karate jsme zde strávili 

dva víkendy. 

První víkend byl věnován tréninku bojových technik, které se lišily dle úrovně jednotlivých pasů. Pod vedením 

zkušených mistrů se bílé a žluté pasy zlepšovaly ve své technice a také se učily nové a složitější kombinace. 

Procvičily si také přesnost v úderech a kopech a vylepšily svou sílu. Pro vyšší pasy byl připraven speciální 

program, který se skládal především z trenérského semináře, kde jsme se dozvěděli spousty užitečných 

informací, jak trénovat. Následně jsme si všechno dynamicky vyzkoušeli a procvičili. 

Druhý víkend se nesl ve znamení testovací praxe. 

Všechny doposud získané dovednosti jsme měli 

možnost zúročit v turnaji. Nejprve se začínalo 

zajímavou a inspirující přednáškou od mistra Adama 

Knajbla, III. Dan o tom, jak se správně připravovat na 

formu (boj s imaginárním nepřítelem, kde se klade 

důraz na přesnou techniku a rychlost) a boje. Jako 

vždy se začínalo formou, kterou nejprve předvedly 

vyšší pasy, aby se od nich mohly nižší učit. Posléze 

přišly na řadu boje, na které jsme se všichni moc těšili. 

Třešničkou na závěr se stal exhibiční souboj mistra 

Adama Knajbla, III. Dan a mistra Martina Čipery, II. 

Dan, který všechny pozorovatele uchvátil. V závěru 

turnaje se každý mohl přihlásit do boje s jedním z 

mistrů a vyzkoušet si tak boj s mistrem na vlastní kůži. 

Klání se neslo v úsměvném duchu, neboť mistři 

respektovali kategorie bojovníků. Na dalším semináři 

jsou pro vyšší pasy připraveny další zajímavosti, takže 

se máme opravdu na co těšit. Celý víkend se velice vydařil a karatisté z oddílu MSK Pardubice si opět odvezli 

skvělá umístění. 

Tabulka umístění ve formách  

Adam Knajbl C6° (Forma Contra-set)      1. místo 

 
Tabulka umístění v bojích 

 

Tomáš Kučera M16 (muži pod 16 let) 4. místo  
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Velká cena města Ústí nad Orlicí 2019 - 19.ročník  
Letos se 19. ročník mezinárodních závodů v karate, Velká cena 

města Ústí nad Orlicí,  Generali cup o pohár starosty, konal 

dne  23.11.2019 a je za námi. Nezbývá, než poděkovat všem 

zúčastněným závodníkům, rozhodčím, organizátorům a také 

divákům, kteří nás přišli podpořit. 

Kvůli nepříznivému termínu probíhaly závody v komornějším 

prostředí, což našim závodníkům nevadilo, užili si klidnější 

atmosféru. Celkem se zúčastnilo 231 závodníků z 27 oddílů. 

Vygenerovalo se celkem 408 startů. V tomto souhrnu je 

započítaná i hrstka 13-ti  karatistů z MSKA-CZ a mezi nimi byl i 

náš zástupce mistr Adam Knajbl, III Dan.  Adaptace na jiná 

pravidla u tohoto typu soutěže je u členů Moderního 

sportovního karate nutná. Pro  mistra Adama Knajbla, III.Dan to 

ale nebyl problém. Vše zvládl na výbornou a postavil se na 

stupně vítězů. Za rok se koná jubilejní ročník a věřme, že 

vítězství z 19. ročníku obhájíme. 

                                                Moc pěkná práce, děkujeme. 

 

 

 

Dosažené úspěchy 

Adam Knajbl 1. místo v kumite (boj) muži hmotnost nad 85 kg  

Adam Knajbl 2. místo muži kumite team MSKA-CZ  

Adam Knajbl 3. místo muži kumite BRH (bez rozdílu hmotnosti)  

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 
 

 

 
Jeden materiál, 

tři efekty! 

 
Město Pardubice 
podporuje sport 
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Úvodní soustředění 2019  
Stejně jako každý rok, i letos, se konalo v Praze  

Úvodní podzimní soustředění pro nováčky. Bílé pasy 

si zde s mistrem Miloslavem Motlem, IV.Dan, 

procvičovaly základní údery a kopy, které si pak 

následně vyzkoušely ve spolupráci s vyššími pasy. 

Nováčci se také dozvěděli informace o vzniku a 

historii MSK. V sobotu večer si mistr Miloslav Motl, 

IV. Dan, připravil představení - přerážení hořících 

polobetonových desek. I když je seminář primárně 

určen pro bílé pasy, tak ani vyšší pasy se rozhodně 

nenudily. Část se připravovala na trenérské zkoušky 

a zbytek zdokonaloval své kopy a údery na MČR, 

které nás čeká za týden.  

Nakonec byly předány nové technické stupně všem nováčkům, kteří si je zasloužili. V tomto směru se členům 

našeho oddílu velmi dařilo.       

Tabulka nově získaných technických stupňů  

Smriti Rayamajhi 10. kyu (první žlutý pás)  

Petra Šilhanová  10. kyu (první žlutý pás)  

Denisa Filipová 10. kyu (první žlutý pás)  

Tobiáš Vafka 11. kyu (druhý bílý pás)  

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

 
Jeden materiál, 

tři efekty! 

 
Město Pardubice 
podporuje sport 
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Mistrovství MSKA-CZ 30.11.2019 
I letos se v TJ Sokole Praha Smíchov I. konala jedna z nejprestižnějších akcí tohoto roku. Letošního 

mistrovství se zúčastnilo spoustu výborných závodníků a tak nepřekvapí, že konkurence byla značná. I přesto 

(nebo právě proto) jsme byli odhodláni ukázat, co v nás je.   

Po rozcvičení jsme se přesunuli k formám, což jsou sestavy bojových technik, u kterých se hodnotí technika a 

dojem z nasazení. Po nich jsme nastoupili do  bojů, u jejichž sledování se určitě nikdo nenudil.  

obrázek č.1 vlevo Tomáš Kučera a na obrázku č.2 vpravo mistr Adam Knajbl, III. Dan, bodují pomocí 

obloukového kopu 

obrázek č.3 vlevo mistr Adam Knajbl, III. Dan, úspěšně podmetl soupeře, obrázek č.4 vpravo Čeněk Mědílek 

kope soupeře    

Tabulka umístění ve formách  

Tomáš Kučera F1° (Forma Prima) 2. místo 
 

mistr Adam Knajbl C6° (Forma Contra-set) 2. místo 
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Tabulka umístění ve sparingu a bojích  

Tomáš Kučera MY16 (muži žlutí pod 16 let) 2. místo 
 

Tomáš Nejezchleb MY (muži žlutí) 3. místo 
 

mistr Adam Knajbl MA (muži absolutní) 1. místo 
 

 

Náš oddíl MSK Sokol Pardubice také obsadil 3. místo v rámci celoročních výsledků Ligy MSKA-CZ. Ocenění 

převzal předseda oddílu mistr Pavel Trunec, III. Dan (vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSK Sokol Vysoké Mýto / DDM Polička / MSK Sokol Pardubice 
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Letošní výprava oddílu MSK Sokol Pardubice na Mistrovství MSKA-CZ: 

 

 

 
 
 
Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
Jeden materiál, 

tři efekty! 

 
Město Pardubice 
podporuje sport 

  

 



MODERN SPORTS KARATE ASSOCIATES INTERNATIONAL                                                       ČESKÁ REPUBLIKA

Top Fighters MSKA- CZ
Tento výsledkový list Top Fighters tvoří pět nejúspěšnějších bojovníků v každé kategorii v České republice. Do 
tohoto žebříčku se zařazují pouze čtyři základní turnaje z testovní praxe (ZT, JT, LT, PT). Tyto soutěžní akce 
jsou identické co do počtu i struktury s obdobnými soutěžními akcemi M.S.K.A.I.- Luxemburg v Evropě. 
Internacionální turnaje (EE, AA...), lokální turnaje a Mistrovství republiky jsou zvlášť, mimo tento výsledkový 
list. Top Fighters MSKA- CZ je součástí evropského Top MSKA International, z čehož vyplývá, že prvých pět 
nejúspěšnějších bojovníků každé kategorie Top Fighters MSKA- CZ každý rok automaticky postupuje do 
užšího výběru mezi nejlepší bojovníky MSKAI v Evropě. Medailové umístění v tomto výběru znamená možnost 
účastnit se nominací na soutěže evropského popř. světového formátu a další výhody.

Kategorie: ODDÍL (sčítají se všechny získané body každého člena oddílu), FORMA (muži + ženy), 
ŽENY - BOJE, MUŽI - BOJE, ABSOLUTNÍ (sčítají se všechny získané body každého jednotlivého 
člena)

ŽENY - BOJE

290 Hana Štrumfová Pol 4. kyu1

190 Eliška Břinková Zno 8. kyu2

180 Jana Ražná Krm 8. kyu3

160 Tereza Kopecká VMy 8. kyu4

160 Michaela Jílková VMy 8. kyu5

MUŽI - BOJE

240 Jan Krbek VMy 8. kyu1

210 Martin Kohut Pol 6. kyu2

160 Michal Čermák VMy 7. kyu3

130 David Staněk Sum 4. kyu4

130 Matyáš Votroubek VMy 9. kyu5

ABSOLUTNÍ

530 Hana Štrumfová Pol 4. kyu1

420 Martin Kohut Pol 6. kyu2

390 Jana Ražná Krm 8. kyu3

320 Andrea Drsková Pra 4. kyu4

280 David Staněk Sum 4. kyu5

FORMY

240 Hana Štrumfová Pol 4. kyu1

210 Martin Kohut Pol 6. kyu2

210 Jana Ražná Krm 8. kyu3

190 Andrea Drsková Pra 4. kyu4

160 Kryštof Tomáš Pol 7. kyu5

ODDÍLY

Polička Radovan Andrle, IV. Dan 2191

T.J. Sokol Vysoké Mýto Martin Čipera, II. Dan 1712

T.J. Sokol Pardubice I. Pavel Trunec, III. Dan 1313

T.J. Sokol Krmelín Miroslav Zezulka,VI. Dan 1194

T.J. Sokol Šumperk David Staněk, 4. kyu. 675

úterý 26. listopad 2019

trunec
Zvýraznění

trunec
Zvýraznění



facebook.com/MSKSokolPardubice/
pardubice.mska.cz

TRÉNINKY:
Jsou určeny pro všechny
zájemce a zájemkyně

ve věku od 12 do 50 let.

Vezměte si s sebou věci
na cvičení.

První trénink ZDARMA.První trénink ZDARMA.

KDE: 
v T.J. Sokole Pardubice I. 

ulice Jiráskova 29

KDY:  
od 5.9. 2019

každé úterý a čtvrtek
od 17-19 hodin

 

KARATE
MODERNÍ SPORTOVNÍ 
Oddíl MSK Sokol Pardubice pořádá nábor nových členů!



 

 


