JAKO SOUČÁST FINÁLOVÉHO KOLA LIGY TAEKWON-DO ITF SE BUDE KONAT SEMÍNÁŘ POD VEDENÍM
TRENÉRA TAEKWON-DO OLEGA SOLOVEYE A TRENÉRA THAISKÉHO BOXU PETRA KHRU MACHÁČKA.

Datum konání:
Místo konání:
Pořadatel:

neděle 14. prosince 2014
ZŠ Labská 27, Brno Bohunice, vstup do tělocvičny z ulice Oderská (za školou)
ŠKOLA TAEKWONDO ITF KARVINÁ (záštita Ligy Taekwon-do)

ČASOVÝ PLÁN SEMINÁŘE:
9:30 – 12:00 OLEG SOLOVEY (Ukrajina)
Oleg Solovey, jeden z nejlepších a nejuznávanějších
trenérů, který vychoval již spousty medailistů mistrovství
Evropy i světa. Oleg Solovey je držitelem V. danu a je
pozýván do všech koutů světa, aby zde uspořádal
seminář. Semináře vede se svou ženou Katyou, která je
považována za jednu z nejlepších taekwondistek vůbec.
Jejich poslední zastávka byla v Buenos Aires a
nadcházející seminář povedou v Itálii. Dříve však zavítá
Oleg sám k nám do České republiky, kde povede seminář
zaměřený na sportovní boj – matsogi!

14:00 – 17:00 KHRU PETR MACHÁČEK (ČR)
Petr „Khru“ Macháček, praotec českého thaiboxu. Je
jednou z nejvýraznějších postav bojového umění v Česku.
Vychoval mnoho úspěšných sportovců. Bojovník, trenér a
učitel. Sportoval od malička. Dělal karate, volný styl, box,
lezení po skalách, slaňování do jeskyní, potápění,
přežívání v přírodě, parašutismus, lacross, paragliding,
judo, jiu jitsu, snowboarding, vodní a zimní lyžování,
motokros, kung-fu, Muay-thai (thajský box), ultimate
fighting, vale-tudo, brazilské jiu jitsu, Mixed Martial Arts. Jeho klub Hanuman Gym Praha je
nejstarším oficiálním v České republice. Jeho svěřenci vybojovali tituly mistrů republiky, Evropy
i světa. Tato osobnost české scény povede 3hodinový seminář zaměřený na lapování.

DALŠÍ INFORMACE:
Seminář je určen všem zájemcům od 14 let:
 trenéři a asistenti
 koučové
 bojovníci
S sebou mějte chrániče a dobrou náladu. Popřípadě něco, kde si můžete zapsat zajímavosti ze
semináře.

CENA: 500 Kč pro členy Svazu | pro nečleny – 600 Kč / 18 €
Zaplatíte na účet 86-6023740287/0100 do 11. prosince

Uzávěrka přihlášek na seminář je 11. prosince.

