Milan Tesař a Jan Vobruba
…karatisté ze Srnojed…
Karate Lions Pardubice
“… jako lev.“

MILAN TESAŘ

•
•
•
•
•

reprezentant České republiky
závodník v kategorii dospělí
trenér karate a sebeobrany
rozhodčí Pardubického svazu karate
černý pás karate
* 24.6.1991

JAN VOBRUBA

•
•
•
•

reprezentant České republiky
závodník v kategorii junioři
asistent trenéra karate a sebeobrany
hnědý pás karate
*14.4.1999

Nejvýznamnější úspěchy 2014 - 2015
Milan
Mistrovství světa UWK Slovinsko 2015
•
4. místo kumite muži +85kg
•
4. místo kumite tým muži
Mistrovství Evropy WSKU Albánie 2014
•
2. místo kumite muži +84kg ippon shobu
(zápas na dva body)
•
5. místo kata muži
Mistrovství České republiky ČABK 2014
•
1. místo kumite muži +80kg
•
2. místo kata tým muži
Mistrovství České republiky ČABK 2015
•
2. místo kumite muži +80kg
•
1. místo kata tým muži
Mistrovství České republiky FSKA 2014
•
2. místo kata duo
•
2. místo modelové situace

Mistrovství České republiky FSKA 2015
•
1. místo kata tým muži
•
1. místo kata duo
•
1. místo modelové situace
Mistrovství České republiky CAOKK 2015
•
2. místo kumite muži +80kg
•
3. místo kumite muži BRH (bez rozdílu hmotnosti)
•
3. místo kata muži

Mistrovství České republiky ČSKE 2015
•
3. místo kumite muži +84kg
Světový pohár Grand Prix Ústí nad Labem 2015
•
1. místo kumite muži +84kg
Světový pohár Lignano Opet Itálie 2015
•
3. místo kumite muži +84kg

Nejúspěšnější závodník Východních Čech za rok 2015 v kategorii muži
(kata a kumite dohromady).

Nejvýznamnější úspěchy 2014 - 2015
Honza
Mistrovství světa WSKU Kosovo 2014
•
2. místo kata dorostenci
•
3. místo kumite tým dorostenci
•
5. místo kumite dorostenci -63kg
ippon shobu (zápas na dva body)
•
7. místo kumite dorostenci -63kg

Mistrovství České republiky ČABK 2015
•
1. místo kumite junioři -70kg
•
1. místo kata tým muži

Mistrovství České republiky FSKA 2015
•
1. místo kata tým muži
•
1. místo modelové situace
•
2. místo kata duo
3. místo kata dorostenci
Mistrovství Evropy WSKU Albánie 2014 •
•
3. místo kata open (bez rozdílu věku)
•
2. místo kumite dorostenci -63kg
ippon shobu (zápas na dva body)
Mistrovství České republiky CAOKK 2015
•
3. místo kata dorostenci
•
3. místo kumite junioři -75kg
•

4. místo kata junioři

Mistrovství České republiky ČABK 2014
Mistrovství České republiky ČSKE 2014
•
1. místo kata tým muži
•
3. místo kumite junioři -63kg
•
2. místo kumite junioři -70kg
•
2. místo kata tým junioři
Mistrovství České republiky ČSKE 2015
•
3. místo kumite tým junioři

Světový pohár Grand Prix Ústí nad
Labem 2014
•
2. místo kumite junioři -61kg
Světový pohár Berlín Open Německo
2014
•
3. místo kumite dorostenci -63kg
•
3. místo kumite dorostenci - 70kg
Světový pohár Zvolen Cup Slovensko
2014
•
3. místo kumite dorostenci -63kg
•
3. místo kumite dorostenci BRH
(bez rozdílu hmotnosti)
Světový pohár Grand Prix Ústí nad
Labem 2015
•
3. místo kumite tým junioři

Druhý nejúspěšnější závodník Východních Čech za rok 2015 v kategorii junioři
(kata a kumite dohromady).

„Karate se věnuji více jak 17 let a za tuto dobu se mi podařilo
získat mnoho úspěchů na české i zahraniční scéně. Karate je pro
mě nejen sportem, ale především životní cestou, bez které si
neumím svůj život představit. Jsem moc šťastný, že i přes četná
malá zranění, až operace zápěstí a kolene, se mi podařilo dostat
opět na vrchol. Nyní se věnuji dětem i dospělým v našem oddíle,
které připravuji na soutěže, učím je principy sebeobrany a
sebeovládání, zlepšuji jejich fyzické schopnosti a snažím se je
naučit, že karate je více než jen sport. Velice mě těší, že naši mladí
„lvi a lvice“ berou vše velmi zodpovědně a jejich radost ze získání
medaile na závodech mě naplňuje ohromnou radostí a pocitem,
že naše práce v oddíle je dobře odvedená. Ve volném čase se
snažím trénovat sám sebe, abych pokračoval ve svých úspěších a
byl jsem ideální vzor pro naše mladé cvičence. “
Milan

„Karate se aktivně věnuji od svých sedmi let. Už jako malý jsem
měl zálibu v bojových uměních a rád jsem sledoval filmy a
dokumenty o nich. Jelikož můj bratr Milan už nějaký čas karate
cvičil, rozhodl jsem se, že se přijdu na trénink podívat. Netrvalo
dlouho a už jsem stál v naší tělocvičně v kimonu po boku bratra.
S ním jsem rád trénoval i mimo tělocvičnu a brzy jsem začal
navštěvovat spoustu soutěží. Po osmi letech cvičení jsem o sobě
dal vědět i na zahraničních soutěžích. Těší mě sledovat mnou
získaná ocenění na polici ve svém pokoji a to nejen z Mistrovství
Evropy a Mistrovství Světa, ale i z domácích soutěží a jsem
ochoten tvrdě trénovat dál, abych se stále posouval výš. V
současné době účinkuji v našem oddílu také jako asistent
trenéra a pomáhám učit karate naše začátečníky a předávám
jim své zkušenosti. Jsem rád, že jsem si vybral cestu karate. Je
pro mě součástí života, bez které bych už nyní nemohl být.“
Honza

O našem oddílu
Klub Karate Lions Pardubice byl založen v prosinci roku 2012. Svojí činností
navazuje na činnost soutěžní skupiny z jiného oddílu karate, od kterého se
skupina členů oddělila a založila Karate Lions Pardubice.
Hlavní cíle Karate Lions Pardubice jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozšíření karate mezi žáky pardubických škol a školek
vyplnění volného času dětí a mládeže smysluplnou činností
výchova žáků v duchu tradičních hodnot a myšlenek karate
výchova karatistů, kteří dobře rozumí významu a praktickému použití
naučených technik
prevence kriminality mládeže
rozvoj a popularizace karate v pardubickém regionu
pozdvihnutí úrovně karate a bojových sportů v Pardubicích
vytvoření kvalitního zázemí pro trénink a rozvoj závodníků
konkurenceschopných na mezinárodní úrovni

• účastníme se ukázek karate a sebeobrany pro
školky, školy, dětské domovy,…
• vystupujeme na městských slavnostech
• jezdíme na závody karate po celém světě
• pořádáme Mezinárodní turnaj karate v
Pardubicích
• pravidelně organizujeme letní soustředění pro
děti a jejich rodiče nejen z našeho oddílu
• pořádáme kurzy sebeobrany pro veřejnost

Více na: www.karate-lions.cz

