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PODZIMNÍ SEMINÁŘ 2017 
Hanušovice, 21. - 22. a 28. - 29. října 2017 

Opět je tu podzim, školáci zase několik týdnů sedí v lavicích 

a na letní dny už jen vzpomínáme. Pro nás, členy oddílu 

MSK Pardubice, je ale tento čas spojen s tradičním 

podzimním seminářem, který se letos konal opět 

v Hanušovicích. Aktivně jsme tu společně s kolegy z dalších 

oddílů MSK strávili dva víkendy. 

První část našeho programu byla zaměřena na bojové 

techniky. Program se lišil dle úrovně jednotlivých pasů. Bílé a 

žluté pasy pod vedením mistra Miloslava Motla, III. Dan a 

ostatních vysokých pasů zdokonalovaly základní údery a kopy. Oranžové pasy se s 

mistrem Pavlem Truncem II. Dan zaměřily na série po přímém kopu, vyšší kombinace a 

zlepšovaly svojí formu (sestavu). Nejtěžší program měly zelené a vyšší pasy, které 

trénovaly sportovní boj a rychlost a sílu úderů a kopů pod dohledem mistra Josefa Krále, I 

Dan. 

  

David Puchoň v přímém kopu David Šulc zasahuje soupeře 

Druhý víkend nás čekal turnaj ve formách. Jedná se o demonstraci boje s imaginárním 

soupeřem. Nesmí zde chybět výdechy, přesnost a rychlost jednotlivých úderů a kopů. Poté 

přišly na řadu boje. Jako první bojovaly zelené a vyšší pasy, od kterých se nižší pasy učily 

pozorováním jejich taktiky a techniky. Hned poté následoval sparing, neboli lehčí forma 

boje pro oranžové a žluté pasy. Zde si nižší pasy v praxi vyzkoušely naučené kombinace. 

Oba víkendy byly náročné, ale domů jsme rozhodně neodjížděli s prázdnou. Všichni 

pardubičtí závodníci si odvezli svůj diplom za umístění v rámci turnaje a hlavně spoustu 

dalších zkušeností pro budoucí trénink. 
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Mistr Adam Knajbl kontroluje soupeře Mistr Adam Knajbl podmetá Dalibora Mrňávka 

Díky celoročním úspěchům a náskoku jsme hladce obhájili první pozici 

z předchozích turnajů v rámci Ligy MSKA-CZ a celou ligu opět ovládli. 

Tabulka umístění ve formách 

Youness Serbouti F1° (Prima) 3. místo 
 

Iveta Špačková F1° (Prima) 4. místo  

David Puchoň S2° (Secunda set)  2. místo 
 

Martin Goláň S3° (Tertia set) 3. místo 
 

mistr Adam Knajbl S°6 (ContraQuinta set) 2. místo 
 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Iveta Špačková FY (ženy žluté) 1. místo 
 

Youness Serbouti M16 (muži pod 16 let) 2. místo 
 

David Šulc MY+MO (muži žlutí a oranžoví) 3. místo 
 

Martin Goláň MG (muži zelení) 1. místo 
 

mistr Adam Knajbl MA (muži absolutní) 1. místo 
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Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 3. místo 
 

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Tomáš Nejezchleb 10. kyu (první žlutý pás) 
 

 

 

 

Pardubická výprava na Podzimním semináři 2017 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 
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