
 

 
Pardubické karate 2015 

 
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  IX.Danu –  mistrovského stupně karate, 

Šéf-instruktor Modern Sports Karate Associates International, a.s.b.l. Luxembourg. 
V současné době náš oddíl čítá 27 členů. 
Vedení oddílu: Předseda oddílu a hlavní trenér – mistr Pavel Trunec (instruktor a examinátor MSKA-CZ, předseda komise 

Bojových umění ČOS), zástupce předsedy oddílu a trenér III. třídy mistr Adam Knajbl a hospodářka oddílu – Vladimíra Haldová. 
 

Nejvýznamnějších úspěchů jsme dosáhli: 
rok 2003 - Lucie Paulišová se stala šampiónkou Evropy (Itálie-Revigo) 
rok 2004 - náš oddíl se umístil na 2.místě v Lize ČR 
rok 2005 - Lucie Paulišová obsadila 2.místo na Evropského šampionátu v Itálii - Padova 

- Adam Knajbl obsadil 3.místo na Evropského šampionátu v Itálii - Padova 
- Ladislav Němeček obsadil 4.místo na Evropského šampionátu v Itálii - Padova 
- oddíl obsadil 1.místo na Mezinárodním Letním turnaji KARATE 
- náš oddíl s významným bodovým náskokem vyhrál ligový pohár 2005  

rok 2006 - oddíl obsadil 1.místo na Mezinárodním Letním turnaji KARATE v ČR 
- účast v Sazka aréně na shov Sokol Gala 2006 
- promoce mistru v Chorvatsku – Lucie Paulišová, držitelka I.Danu a Ladislav Němeček, držitel I.Danu 
- Lucie Paulišová obsadila 3.místo na Adria Cupu v Chorvatsku 
- náš oddíl se umístil na 2.místě v Lize ČR 

rok 2007 - SVĚTOVÝ POHÁR V KARATE (5th World Karate Championship for clubs) Caorle, Itálie – 20.5.2007 reprezentační tým MSKA-CZ 
obsadil celkové 1.místo v týmech bojujících dle pravidel WKF 

- v srpnu proběhla oslava jubilea 10 let činnosti našeho oddílu rok 2008  
- promoce mistru v Chorvatsku – Pavel Trunec, držitel I.Danu 

rok 2010 - oddíl obsadil 1.místo na Mezinárodním Letním turnaji KARATE v ČR 
- náš oddíl se umístil na 2.místě v Lize ČR 

rok 2011 - oddíl obsadil 1.místo na Mezinárodním Letním turnaji KARATE v ČR 
- náš oddíl se umístil na 2.místě v Lize ČR 

rok 2012 - MSKAI EURO CUP v Havlíčkově Brodě ku příležitosti oslav 20 let MSKA-CZ, získali jsme 9 pohárů 
- Pardubice Cup k příležitosti oslav 15. výročí činnosti oddílu 
- Pardubický oddíl karate se účastnil vystoupení a průvodu v rámci oslav 150 LET V POHYBU v Pardubicích 
- účast na vystoupení SOKOL GALA v Praze ku příležitosti oslav 150 let ČOS, vystoupení koordinoval mistr Pavel Trunec 
- oddíl obsadil 1.místo na Mezinárodním Letním turnaji KARATE v ČR 
- v říjnu se konal Adria seminář s mezinárodním turnajem Adria Cup v Chorvatsku v Mali Lošinj, kde proběhla promoce mistrů – mistr 

Adam Knajbl, I.Dan a oslava sedmdesátin mistra prof. Dr. Rudolfa Jakhela 
- v listopadu se konalo v Praze  Mistrovství ČR v MSKA, kde oddíl obsadil celkové 2.místo 
- náš oddíl se umístil na 2.místě v Lize ČR 

rok 2013 - Pardubický oddíl karate se účastnil vystoupení v centru Pardubic ku příležitosti oslav 150 let T.J. Sokola Pardubice I 
- v dubnu se konalo v Praze  Mistrovství ČR v MSKA, kde oddíl obsadil celkové 1.místo 

Na Valné hromadě Východočeské župy Pippichovy v Pardubicích dne 13.4.2013 převzal předseda oddílu karate mistr Pavel Trunec ocenění za 
„Nejaktivnější a nejúspěšnější oddíl“ v letech 2010-2012. „Toto ocenění patří nejen všem členům oddílu za dosažené úspěchy na republikové i 
mezinárodní úrovni, ale také trenérům a činovníkům, kteří již 16 let zabezpečují fungování oddílu“, poděkoval Pavel Trunec. 
rok 2014 - Mezinárodní mistrovství MSKAI EURO CUP 2014, Chotěboř dne 26. dubna 2014, získali jsme dva poháry za 2.místa 

- v říjnu se konala promoce mistrů v rámci Adria semináře na ostrově Mali Lošinj, kde odpromoval na II.Dan mistr Pavel Trunec  
- v listopadu se konalo v Praze  Mistrovství ČR v MSKA, kde oddíl obsadil celkové 1.místo 
- náš oddíl se umístil na 2.místě v Lize ČR 

 

A teď pár slov k letošním dosaženým úspěchům: 
První akcí roku 2015 byl únorový Zimní seminář karate v Praze, kde naši členové skládali zkoušky na vyšší technické stupně – 

kyu, také zde probíhal první ligový turnaj. V březnu se konal Jarní seminář a druhý ligový turnaj v Hanušovicích. V květnu proběhlo 
v Tyršově domě v Praze slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců ČOS 2014, kde v kategorii mládeže se umístil Dalibor Mrňávek. Dále 
se konal v květnu Úvodní seminář v Hanušovicích. V červenci se konal týdenní Letní mezinárodní seminář a turnaj v Letovicích, pod 
vedením mistra prof. Dr. Jakhela, IX.Dan. V srpnu se konala Finská stezka v Krmelíně. V září jsme uspořádali nábor do našeho oddílu 
v nově zrekonstruované sokolovně a účastnili jsme se vystoupení na náměstí v rámci Městských Pardubických slavností. V říjnu jsme se 
účastnili posledního ligového turnaje v rámci Podzimního semináře v Hanušovicích a v listopadu Semináře úvodního pro nováčky 
z náboru 15.2 v Praze. Poslední listopadový víkend v Praze patřil MČR a 19. prosince se bude konat Vánoční Župní přebor ve Vysokém 
Mýtě. 

 



 

Zimní turnaj 2015, Praha dne 24. - 25. ledna 2015 (dvouvíkendový 
seminář) – LIGA ČR 
Jiří Novák F2° (Forma Secunda)  2. místo 
Ondřej Vachek F°3 (Forma Tertia-set)  1. místo 
Dalibor Mrňávek F°4 (Forma Quarta-set)  1. místo 
Jiří Novák MO (boje muži oranžoví)  1. místo 
Martin Goláň MY (boje muži žlutí)  2. místo 
Dalibor Mrňávek   MG+B (boje muži zelení a modří) 2. místo 
Ondřej Vachek      MG+B (boje muži zelení a modří) 3. místo 
 

Nové technické stupně: Jiří Novák 7. kyu (druhý oranžový pás), Martin Goláň 
8. kyu (první oranžový pás) 
Celkově získal pardubický oddíl 29 bodů a umístil se v rámci turnaje na                      
2. místě. 

Jarní turnaj 2015, Hanušovice 14. - 15. března 2015 (dvouvíkendový seminář) – LIGA ČR 
Adam Knajbl  F°6 (Forma Dan Set) 2. místo 
Dalibor Mrňávek F4° (Forma Quarta Set) 1. místo 
Ondřej Vachek F3° (Forma Tertia Set) 1. místo 
Jiří Michek F3° (Forma Tertia Set) 3. místo 
Jiří Novák F2° (Forma Sekunda) 1. místo 
Martin Goláň F2° (Forma Sekunda) 4. místo 
Adam Knajbl  MA+MB (muži absolutní + muži modří)  1. místo 
Dalibor Mrňávek  MA+MB (muži absolutní + muži modří)  3. místo 
Ondřej Vachek MG (boje muži zelení)  2. místo 
Jiří Michek  MG (boje muži zelení)  3. místo 
Jiří Novák MO+MY (muži oranžový + muži žlutí) 1. místo 
Martin Goláň  MO+MY (muži oranžový + muži žlutí) 4. místo 
Andrea Šipošová FO+FY (ženy oranžové a ženy žluté) 2. místo 
Členové našeho oddílu MSK Sokol Pardubice získali na tomto ligovém turnaji 68 bodů a v tabulce ligy vystoupil na přední pozici.  
 

 
 
 
 
 



 

Letní mezinárodní turnaj MSKAI 2015, Letovice  
dne 27.6.–4.7.2015 
Aneta Průšková  F1° (Forma Prima) 4. místo 
Ondřej Vachek  F°3 (Forma Tertia set) 1. místo 
Jiří Michek  F°3 (Forma Tertia set) 2. místo 
Dalibor Mrňávek  F°4 (Forma Quarta set) 1. místo 
Adam Knajbl  F°6 (Forma Dan set) 3. místo 
Jiří Michek  MG (boje muži zelení) 2. místo 
Ondřej Vachek  MG (boje muži zelení) 4. místo 
Václav Doubravský MB (boje muži modří) 1. místo 
Dalibor Mrňávek  MB (boje muži modří) 2. místo 
Adam Knajbl  MA (boje muži absolutní) 1. místo 
 

Nové technické stupně: 
Ondřej Vachek  5. kyu (druhý zelený pás) 
Václav Doubravský  2. kyu (první hnědý pás) 
Stanislava Kubešová 1. kyu (druhý hnědý pás)  V rámci turnaje jsme se celkově umístili na prvním místě. 
 

Finská stezka 2015 

   Ve dnech 14.8. - 16.8. se čtyři pardubičtí karatisté zúčastnili speciální akce MSK 
s názvem Finská stezka. Do Krmelína, kde byla akce pořádána, jsme vyrazili v pátek 
odpoledne a dorazili v nočních hodinách. Ubytováni jsme byli s ostatními oddíly v místní 
sokolovně, kde byl následně pořádán uvítací a informační mítink s mistrem Zezulkou. 
   Druhého dne ráno vybíhalo dvacet šest závodníku v desetiminutových intervalech po 
sobě. Čekal na nás dvanácti kilometrový běh v kopcovitém terénu a celkem osmnáct 
stanovišť s různými úkoly a překážkami, kterými bylo například slaňování, paintball, 
podlézání ostnatého drátu či běh potokem, kde se mnohým podařilo ztratit. Na cestě 
jsme také museli být pozorní a hledat indicie kterými byla slova napsaná na lístečcích 
schovaných ve vyznačených oblastech a zvýrazněná písmena jednotlivých slov 
písmena tvořila tajenku. Nejtěžším úsekem byla „poušť“, což byl přibližně kilometrový 
úsek v polích, na který pražilo slunce. 
   Poslední z nás dorazil okolo sedmnácté hodiny a po důkladném ošetření případných 
zranění jsme se odebrali do restaurace, kde byly vyhlášeny výsledky a poté se mnozí 
plní zážitků vydali na cestu domů.  

Z Pardubic se zúčastnil Dalibor Mrńávek, Aleš Hajdák, Ondřej Vachek a Martin Goláň. 
 
Podzimní turnaj 2015, Hanušovice 17. - 18. října 2015 
(dvouvíkendový seminář) – LIGA ČR 
Jiří Michek  F°3 (Forma Tertia set) 1. místo 
Ondřej Vachek F°3 (Forma Tertia set)  2. místo 
Dalibor Mrňávek  F°4 (Forma Quarta set)  1. místo 
Kristýna Krejzlová F°6 (Forma Dan set)  2. místo 
Adam Knajbl  F°6 (Forma Dan set)  4. místo 
Martin Goláň MY+MO (muži žlutí + oranž.)  2. místo 
David Puchoň MY+MO (muži žlutí + oranž.)  4. místo 
Ondřej Vachek MG (boje muži zelení)  1. místo 
Jiří Michek MG (boje muži zelení)   3. místo 
Adam Knajbl MA (boje muži absolutní)  2. místo 
Dalibor Mrňávek MA (boje muži absolutní)  3. místo 
 

Nové technické stupně: Jiří Michek 5. kyu (druhý zelený 
pás), Dalibor Mrňávek 3. kyu (druhý modrý pás) 
 „Členové našeho oddílu MSK Sokol Pardubice získali na 

tomto posledním ligovém turnaji 47 bodů a obsadil tak 
1.místo. Tento rok Pardubáci v Lize MSKA-CZ ukázali, že mají ostře nabroušené pěsti a celou ligu vyhráli s celkovým součtem 
198 bodů. 

Tímto jste našemu klubu prokázali velkou čest a jako trenéři vám za to děkujeme. Je to sice boj vás trénovat, ale děláme to rádi a 
prostě to k tomu patří.  Jen tak dál… 

Dalibor Mrňávek 
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PARDUBICKÉ městské slavnosti 19.9.2015 

Po roce se náš oddíl opět zúčastnil sportovní části podzimních městských 
slavností. Tu již tradičně hostilo Pernštýnské náměstí, na které krásné počasí 
přilákalo řadu diváků. Na připravených tatami se prezentovalo osm členů našeho 
oddílu. 

Začátek desetiminutového vystoupení patřil ukázkám akrobacie, jako jsou 
například kotouly, přeskoky, sklopka nebo techniky pádů. Následovaly ukázky 
technik karate a sebeobrany proti zbraním. 

nahoře: Jakub Brokl, 
dole: Andrea Šipošová 

 

 

vlevo: Andrea 
Šipošová, vpravo: Jan 
Průšek  

 
Poté měli přihlížející možnost spatřit přerážení dřevěných desek různými technikami a tyče o tělo bojovníka. Nakonec jsme si připravili 
akční ukázku reálného boje se zbraněmi s jasným vítězem. 

vlevo: Dalibor Mrňávek, 
vpravo: Ondřej Zeman           

 

 

 

dole: Martin Goláň, nahoře: 
Dalibor Mrňávek 

Po vystoupení byl výkon bojovníků odměněn potleskem. 
Videa najdete: https://www.youtube.com/watch?v=ynpHNrP3cmo; https://www.youtube.com/watch?v=QbloHOPt4PY 
 
Další akce, kterých jsme se letos zúčastnili: 
                                          Speciální mítink 2015                                                                 Seminář úvodní 2015.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

MČR 2015, Praha 28. listopadu 2015 
Adam Knajbl  F°6 (Forma Dan set) 3. místo 
Dalibor Mrňávek  F°4 (Forma Quarta set) 1. místo 
Ondřej Vachek  F°3 (Forma Tertia set) 1. místo 
Jiří Michek  F3° (Forma Tertia set) 2. místo 
Jiří Novák  F2° (Forma Secunda) 1. místo 
Adam Knajbl  MA (boje muži absolutní) 1. místo 
Dalibor Mrňávek  MB+G (boje muži modří) 1. místo 
Ondřej Vachek  MB+G (boje muži modří) 4. místo 
Jiří Novák   MO (boje muži oranžoví)   1. místo 
Martin Goláň  MO (boje muži oranžoví)   2. místo 
David Puchoň  MY (boje muži žlutí)   3. místo 
Tomáš Křičenský  MY (boje muži žlutí)   4. místo 
Andrea Šipošová   FY (boje ženy žluté)  3. místo 
Celkem pardubický oddíl nasbíral 71 bodů a umístil se na 1. místě v rámci MČR 
2015 a dale jsem získali 1.místo Přebor ČOS v kategorii nejlepší oddíl.                            mistr Adam Knajbl při cvičení Formy Dan set 
Současně na MČR předseda oddílu mistr Pavel Trunec převzal za 1. místo Ligový pohár 2015. 

Pardubická výprava a vítězové celého turnaje a LIGY MSKA‐CZ „MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY 2015 a PŘEBORNÍCI ČOS 2015“ 

 

Martin technicky podmetá 
soupeře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jirka tvrdým kopem zasahuje 
protivníka 
 
 



 

   FOTOGRAFIE Z MČR 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Dalibor kope na žebra pod rukou soupeře                                 Tomáš kopem kontruje útok soupeře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

   Adam podmetá svého protivníka                                        Dalibor tvrdě nastupuje do podmetu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Andrea po úhybu kontruje úderem 
           Adam kontroluje soupeře na zemi 
 

 
 
 



 

 
Aktuálně také můžete sledovat dění a úspěchy oddílu na našich webových stránkách: http://pardubice.mska.cz/ 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat nejenom našim členům za dosažené úspěchy, ale také Magistrátu města 
Pardubic, T.J. Sokolu Pardubice I., Odboru sportu ČOS, Župnímu odboru sportu župy Východočeské - Pippichovy, 
MŠMT a dále našim sponzorům společnostem ECOTEX s.r.o., Jiří Březina MANA Barvy,  Martin  Jirout  Víno  
GRIM.CZ  a  Holoubek  Protect,  bez  kterých  bychom  nemohli  zajistit  fungování a financování naší sportovní 
činnosti. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za oddíl karate MSK Sokol Pardubice: mistr Pavel Trunec, předseda oddílu 

 
 


