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LETNÍ SEMINÁŘ KARATE 2016 
Začaly letní prázdniny a karatisté 

z Pardubic vyrazili v období 3.–9. 7. 2016 do 

Letovic u Brna na jeden z nejpřínosnějších 

seminářů celého roku, Letní soustředění. 

Letní seminář trvá celý týden a tím se 

stává jednou z nejvýznamnějších 

a nejnavštěvovanějších akcí v roce. Je zde hodně 

času na důkladné procvičení veškerých detailů 

v jednotlivých technikách a kombinacích. Během 

celého semináře, až na turnaj, byl den rozdělen 

na tři tréninkové bloky. Ráno venku a další dva 

bloky v tělocvičně. 

Kromě klubů z České Republiky jsme měli možnost si společně zacvičit i s našimi 

přáteli z Německa a Slovinska. Celý seminář vedl zakladatel metodiky MSKAI 

Prof. Dr. Rodolf Jakhel IX. Dan.  

Turnaj 
Nejočekávanější částí semináře byl samozřejmě mezinárodní turnaj. Tradičně se 

soutěžilo ve formách (tedy souboru bojových scén proti imaginárnímu soupeři), sparingu 

(lehčí forma boje) a sportovních bojích. 

Tabulka umístění ve formách 

Ondřej Vachek F°3 (Tertia set) 1. místo 
 

Dalibor Mrňávek F°4 (Quarta set) 1. místo 
 

Václav Doubravský F°5 (Quinta set) 4. místo  

Adam Knajbl F°6 (Dan set) 3. místo 
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Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

David Puchoň MO + MY (muži oranžový a žlutí) 2. místo 
 

Martin Goláň MO + MY (muži oranžový a žlutí) 1. místo 
 

Ondřej Vachek MG (muži zelení) 2. místo 
 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 3. místo 
 

Adam Knajbl MA (muži absolutní) 2. místo 
 

 
Tento rok náš oddíl opět obsadil nejvyšší příčku na turnaji a veze si domů další vítězství. 

Příprava našich svěřenců probíhala s velice striktním přístupem a tvrdým drilem technik 

a kondice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardubická vítězná výprava 

Na konec semináře byly předány zkoušky na vyšší technické stupně. 

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Martin Goláň 6. kyu (první zelený pás) 
 

Ondřej Vachek 4. kyu (první modrý pás) 
 

Dalibor Mrňávek 2. kyu (první hnědý pás) 
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Účast na tomto semináři se našemu oddílu vydařila, kdy o tomto svědčí první umístění 

v bodovém hodnocení celého turnaje. Každý z nás si odvezl nějakou tu zkušenost a bude 

tedy moci do budoucna na sobě lépe pracovat.  

“Shrnutí celé akce by znělo asi tako: Tak jako v minulosti jsme přijeli, vyhráli a opět 

odjeli…“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

           
 

 

Město Pardubice podporuje sport 

 


