
 

 

 

Úvodní seminář  
- květen 2022 

 

O posledním květnovém víkendu, 28. - 29. května 2022, vyrazil vysokomýtský oddíl Karate 
do Zábřehu na Moravě na celorepublikový Úvodní seminář školy Moderního Sportovního Karate 
(MSK)   

 
Úvodní seminář MSK probíhá dvakrát ročně a je zaměřen především na uvedení nových 

karatistů do školy Moderního Sportovního Karate. Tohoto speciálního semináře 
se z vysokomýtského oddílu zúčastnili: Václav Doubravský – I. Dan, Kateřina Kučerová  
– 1. kyu, Barbora Trtíková – 3. kyu, Michaela Jílková – 6. kyu, Matěj Kotrba – 8. kyu, Kateřina 
Dušková – 8. kyu, Radim Stolár – 9. kyu, Jan Voleský – 10. kyu a nováčci s 12. kyu – Natálie 
Klofandová, Petr Koňjar, Tadeáš Janůj, Karla Trtíková a Jindřich Trtík. 

 
Nováčci, bílé a žluté pasy si zopakovaly své základní dovednosti moderního sportovního 

karate, které se na trénincích učili téměř tři měsíce. Zdokonalovali si své techniky pod vedením 
mistrů Adama Knajbla, III. Dan a Václava Doubravského, I. Dan.  

 



 
Oranžové pasy a vyšší si také opakovaly základní techniky, ale již v rychlejším tempu  

se zapojením plyometrie pod vedením mistra Miloslava Motla, IV. Dan a Kateřiny Kučerové 1. kyu. 
Pro tuto skupinu byly připraveny také cviky z učebního programu 5 a 6. Následoval cvičební blok 
zaměřený na sparing a na sportovní boj. 

 
Na fotce horní řada zleva: Václav Doubravský, Barbora Trtíková, Radim Stolár, Matěj Kotrba, Michaela Jílková, Kateřina 
Dušková, Jan Voleský a Kateřina Kučerová. 
Na fotce dolní řada zleva:  Jindřich Trtík, Petr Koňjar, Karla Trtíková, Natálie Klofandová a Tadeáš Janůj. 

 

 

Na závěr semináře, při udílení vyšších technických stupňů, jsme byli zastoupeni i členy našeho 
oddílu. Díky pečlivé přípravě z tréninků odpáskovali všichni vysokomýtští nováčci, kteří  
do Zábřehu na Moravě přijeli skládat zkoušku na vyšší pás. Natálie Klofandová obdržela první 
žlutý pás (10. kyu). Petr Koňjar a Tadeáš Janůj obdrželi druhý bílý pás (11. kyu). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem úspěšným karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé výsledky. 

www.mska.cz/vysokemyto 

http://www.mska.cz/vysokemyto

