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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. 
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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 
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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/

