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Teprve dvanáctiletá Sabina DajçaTeprve dvanáctiletá Sabina DajçaTeprve dvanáctiletá Sabina DajçaTeprve dvanáctiletá Sabina DajçaTeprve dvanáctiletá Sabina Dajça
rová ze Šumné má velmi dobþe „narová ze Šumné má velmi dobþe „narová ze Šumné má velmi dobþe „narová ze Šumné má velmi dobþe „narová ze Šumné má velmi dobþe „na
kroçeno“ mezi stþeleckou elitu, prokroçeno“ mezi stþeleckou elitu, prokroçeno“ mezi stþeleckou elitu, prokroçeno“ mezi stþeleckou elitu, prokroçeno“ mezi stþeleckou elitu, pro
tože se až s udivující pravidelnostítože se až s udivující pravidelnostítože se až s udivující pravidelnostítože se až s udivující pravidelnostítože se až s udivující pravidelností
umísïuje v popþedí výsledkovýchumísïuje v popþedí výsledkovýchumísïuje v popþedí výsledkovýchumísïuje v popþedí výsledkovýchumísïuje v popþedí výsledkových
listin mnoha soutêží po celé Çeskélistin mnoha soutêží po celé Çeskélistin mnoha soutêží po celé Çeskélistin mnoha soutêží po celé Çeskélistin mnoha soutêží po celé Çeské
republice. Talentovaná Sabina, kterepublice. Talentovaná Sabina, kterepublice. Talentovaná Sabina, kterepublice. Talentovaná Sabina, kterepublice. Talentovaná Sabina, kte
rá nyní závodnê stþílí za Sportovnírá nyní závodnê stþílí za Sportovnírá nyní závodnê stþílí za Sportovnírá nyní závodnê stþílí za Sportovnírá nyní závodnê stþílí za Sportovní
stþelecký klub Brno-Slatina, se vstþelecký klub Brno-Slatina, se vstþelecký klub Brno-Slatina, se vstþelecký klub Brno-Slatina, se vstþelecký klub Brno-Slatina, se v
uplynulých týdnech vênovala nejenuplynulých týdnech vênovala nejenuplynulých týdnech vênovala nejenuplynulých týdnech vênovala nejenuplynulých týdnech vênovala nejen
pravidelnému tréninku, ale má napravidelnému tréninku, ale má napravidelnému tréninku, ale má napravidelnému tréninku, ale má napravidelnému tréninku, ale má na
svém kontê nêkolik dalších výzsvém kontê nêkolik dalších výzsvém kontê nêkolik dalších výzsvém kontê nêkolik dalších výzsvém kontê nêkolik dalších výz
namných úspêchû.namných úspêchû.namných úspêchû.namných úspêchû.namných úspêchû.
Na „Podzimní cenê mládeže" v Ne-
plachovicích u Opavy obsadila v
disciplínê VzPu 30 vleže do 12 let
první místo (98-100-98, celkem 296
bodû), ve druhém kole 
mládežnické ligy" v Plznimládežnické ligy" v Plznimládežnické ligy" v Plznimládežnické ligy" v Plznimládežnické ligy" v Plzni 
ve stejné disciplínê na pátém místê
(100-99-96, celkem 295). Následnê

Ve dnech 16.  a 17. 11.Ve dnech 16.  a 17. 11.Ve dnech 16.  a 17. 11.Ve dnech 16.  a 17. 11.Ve dnech 16.  a 17. 11.     probêhl v Hanušovicích pod vedením mistraprobêhl v Hanušovicích pod vedením mistraprobêhl v Hanušovicích pod vedením mistraprobêhl v Hanušovicích pod vedením mistraprobêhl v Hanušovicích pod vedením mistra
bojových umêní Miroslava Zezulky, V.Dan, semináþ pod názvem Úvodníbojových umêní Miroslava Zezulky, V.Dan, semináþ pod názvem Úvodníbojových umêní Miroslava Zezulky, V.Dan, semináþ pod názvem Úvodníbojových umêní Miroslava Zezulky, V.Dan, semináþ pod názvem Úvodníbojových umêní Miroslava Zezulky, V.Dan, semináþ pod názvem Úvodní
škola, který je urçen pþedevším pro nováçky Moderního sportovního karate.škola, který je urçen pþedevším pro nováçky Moderního sportovního karate.škola, který je urçen pþedevším pro nováçky Moderního sportovního karate.škola, který je urçen pþedevším pro nováçky Moderního sportovního karate.škola, který je urçen pþedevším pro nováçky Moderního sportovního karate.
Z našeho znojemského oddílu se zúçastnili Vilma Jeþábková, Milada Mo-
rávková, Václav Bûžek a trenér Jan Radil.     Na tomto našem prvním semináþiNa tomto našem prvním semináþiNa tomto našem prvním semináþiNa tomto našem prvním semináþiNa tomto našem prvním semináþi
probíhala jak praktická výuka základních technik, tak i teoretická çástprobíhala jak praktická výuka základních technik, tak i teoretická çástprobíhala jak praktická výuka základních technik, tak i teoretická çástprobíhala jak praktická výuka základních technik, tak i teoretická çástprobíhala jak praktická výuka základních technik, tak i teoretická çást
zamêþená na historii, vznik karate i pþímé využití MSK napþ. v sebeobranê.zamêþená na historii, vznik karate i pþímé využití MSK napþ. v sebeobranê.zamêþená na historii, vznik karate i pþímé využití MSK napþ. v sebeobranê.zamêþená na historii, vznik karate i pþímé využití MSK napþ. v sebeobranê.zamêþená na historii, vznik karate i pþímé využití MSK napþ. v sebeobranê.
Celý víkend byl zakonçen pþedáváním certifikátû vyšších stupñû technické
vyspêlosti. Všichni naši nováçci MSK dosáhli vynikajícího úspêchu, prvního
krûçku, a obdrželi první žlutý pás, 10.kjú. Na další semináþ se chystámeNa další semináþ se chystámeNa další semináþ se chystámeNa další semináþ se chystámeNa další semináþ se chystáme
koncem ledna a zde již nastoupíme do bojû (kumite) a forem (kata).koncem ledna a zde již nastoupíme do bojû (kumite) a forem (kata).koncem ledna a zde již nastoupíme do bojû (kumite) a forem (kata).koncem ledna a zde již nastoupíme do bojû (kumite) a forem (kata).koncem ledna a zde již nastoupíme do bojû (kumite) a forem (kata).     InInInInIn-----
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Moderní sportovní karate


