
Klub KARATE SK KP Brno 
 

Pořádá 
 

 
 

Instruktoři: 

 
Kancho          Jiří Hausner        9. Dan Karate 
Hanshi   Ladislav Petráš       9. Dan Ju-jitsu 
Shihan              Pavel Halva              7. Dan Karate  
Sensei   Radovan Galský   3. Dan Musado 
 
Termín:                 11. – 13. srpna 2023 
Místo konání:     hotel Medlov, Fryšava u Nového Města na Moravě 
 
Program: 
 
Pátek     11.8.2023  příjezd na hotel Medlov a ubytování do 17.00 

17.30 až 19.00 trénink 
19.30    večeře 

                         
Sobota   12.8.2023    8.00 až 10.00  snídaně 
   10.00 až 12.00  trénink 
   12.00   oběd 

17.00 až 18.30 trénink 
19.00    večeře 

 
Neděle  13.8.2023     8.00 až 9.00  snídaně 
   9.00 až 9.30  předání pokojů 
   9.30 až 11.30  trénink 
   12.00   oběd, následně odjezd domů 
Nedělní program může být upravený podle potřeby uvolnit pokoje. 
 
Podmínky pro účast: 

- Technický stupeň min.1.Dan 
 
 



Cíl akce: Cílem je setkání, kterého se zúčastní mistři různých stylů karate i jiných 
bojových umění a na kterém mohou navázat nové kontakty a v přátelské atmosféře si 
vyměňovat svoje znalosti, zkušenosti a dovednosti. Akce je určena výhradně držitelům 
mistrovských stupňů, kteří mají zájem obohatit své umění o další techniky a dovednosti třeba 
i z jiných bojových umění, než kterým se dosud věnovali. 
 
Obsah a charakteristika tréninku: 
 

- Tréninky nejsou povinné 
- Trénink bude probíhat přednostně venku,  
- Cvičení uvnitř (bez tatami) pouze v případě špatného počasí 
- Trénink nebude fyzicky náročný, rozcvička individuální 
- Přednostně se bude procvičovat sebeobrana a boj beze zbraně (se zbraní) ve 

dvojicích 
- Boj proti ozbrojenému útočníkovi, boj s nožem 
- Předmětem tréninku nebude volné kumite ani karate kata, pouze případné aplikace  

 
Potřebné vybavení pro trénink: 
 

- Kimono nebo jiné oblečení vhodné pro trénink venku 
- Vhodná obuv 
- Cvičný nůž a krátká tyč (hanbo) 

 
 
 
Cena:   4250,- Kč/osobu  (ve dvoulůžkovém pokoji) 
   4920,- Kč/osobu  (v jednolůžkovém pokoji) 
V případě požadavku na jednolůžkový pokoj nás kontaktujte co nejdříve ! 
 
Cena zahrnuje: trénink bojových umění 

ubytování na *** pokoji se soc.zařízením bez televize 
   plná penze  

• snídaně švédský stůl 

• Oběd jednotné menu dva chody 
Sobota -  bramborová polévka s houbami 

kuřecí řízek, vařené brambory 
Neděle -  hovězí vývar 

Kuřecí soté s houbami, rýže  

• Večeře bufet (výběr) 
Nápoje: oběd + večeře studniční voda, ostatní nápoje si platí každý sám 

 
 
Popis hotelu:  Medlov je starší hotel, který nebyl kompletně rekonstruovaný, ale je 

průběžně udržovaný na přijatelné úrovni. Nabízí standardní ***pokoje 
a nachází se v pěkné okolní přírodě Vysočiny. 

Další podrobné informace o hotelu lze najít na adrese: https://www.medlovhotel.cz/cs/ 
 

https://www.medlovhotel.cz/cs/


Platební podmínky: 
 
Do konce února 2023  záloha ve výši 3000 / 3500 Kč 
Do konce května 2023 doplatek 
Preferujeme platbu bankovním převodem na účet: 2401424436 / 2010 
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka 
 
Přihláška:    zašlete emailem na adresu: pavel.halva@email.cz  

nejpozději do 28.2.2023 
Přihlášky doporučujeme neodkládat na poslední chvíli – počet míst je omezený ! 
 
Storno poplatky: 
 
Při zrušení účasti do konce května 2023 bude záloha vrácena v plné výši.  
Při zrušení účasti do konce června 2023 bude vrácen pouze doplatek. 
Při pozdějším zrušení účasti se již záloha ani doplatek nevrací. 
 
V případě, že nebude možné setkání uskutečnit kvůli opatření proti covidu, bude akce 
přesunuta na jiný termín. 
 
Možnosti dalších aktivit a využití volného času: 
 

- Minigolf + procházky v okolní přírodě 
- Koupání v rybníku (pro otužilce) 
- Návštěva místního pivovaru Hejkal (Nové Město) 
- Zámek Žďár nad Sázavou 
- Poutní kostel Zelená hora 

 
Tyto opce nejsou zahrnuty v ceně pobytu a obzvláště návštěvu pivovaru je nutné předem 
dohodnout. 
 
Kontakt pro případné další dotazy:  Ing.Pavel Halva tel 602 257 753 
      pavel.halva@email.cz 
 

PŘIHLÁŠKA 
 

Jméno a příjmení: 
 
Datum narození: 
 
Adresa: 
 
Kontakt (tel + email): 
 
Požaduji pokoj: * dvoulůžkový  cena 4250 Kč/os záloha 3000 Kč do 28.2.2023 

jednolůžkový  cena 4920 Kč/os záloha 3500 Kč do 28.2.2023 
*nehodící se smažte nebo škrtněte 

mailto:pavel.halva@email.cz

