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Přijměte pozvání do náruče nejvyššího moravského pohoří, abyste s námi udělali další krok 
směrem ke svým nejvyšším cílům na cestě karate-do. Průvodci a instruktory vám budou jedni z 
nejpovolanějších.

Víkendový seminář je určen pro:
Děti od 7 let do 18 let s doprovodem dospělé osoby, závodníky, dospělé cvičence budó (karate 
pro život), ale také pro rodiče a oddílové příznivce. Pro všechny je připraven program s hodinami 
aktivního pohybu ve vodě,  na souši i ve vzduchu  (k dispozici jsou venkovní hřiště,  bowlingová 
herna, posilovna, tělocvična,  krytý bazén, sauna a lanové centrum). 

Pro každou z těchto skupin bude připraven samostatný program. 
Dále budou pro konzultace k dispozici dvě fyzioterapeutky.

Milovníky hor uchvátí nádherná jesenická příroda.

Instruktoři: 
sensei Paolo Lusvardi (Itálie) - držitel 8. danu v karate čtyřnásobný mistr světa v karate v letech 
1985, 1994, 1997, 2000, dvojnásobný mistr Evropy v letech 1986, 2004. P. Lusvardi je v současné 
době trenérem italského reprezentačního týmu, kde jeho žáci opakovaně dosahují vítězství na 
mistrovství světa, je přímým žákem Shihana Masaru Miury držitele 9. danu karate, který je 
technickým ředitelem SKIF a garantem stylu Shotokan pro Evropu. Všechny takto předané 
informace jsou tedy nezkreslené a jsou přímo od těch největších mistrů stylu Shotokan. 

sensei Pavel Znamenáček –  držitel 6. danu, několikanásobný mistr světa, v současné době 
jeden z nejlepších instruktorů a trenérů v České republice, také jeho žáci jsou vítězové mistrovství 
světa a Evropy. Trenér reprezentace FSKA České republiky.

sensei Vladimír Budín – držitel 5. danu, tento mistrovský stupeň mu udělil Shihan Masaru 
Miura. Vladimír Budín je dvojnásobný mistr světa v karate v letech 2001 a 2007 současně je  
žákem shihana Masaru Miury a senseie Paola Lusvardiho.

sensei Tomáš Tragan - držitel 3. danu, který získal u Shihana Masaru Miury, je členem 
YUDANSHA KAI,  Asociace držitelů mistrovských stupňů SKIF. Nyní studuje Karate-Do 
u Shihana Masaru Miury a jeho osobního žáka Paola Lusvardiho. Je osobním žákem 
Vladimíra Budína 5. Dan.

David Kraus - držitel 2. danu v karate, je účastníkem evropských soutěží a seminářů se 
Shihanem Masarem Miurou a P. Lusvardim. Má mnohaleté zkušenosti ve vedení začátečníků na 
jejich prvních krocích v karate do

Kde?
Horský hotel Kamzík v Karlově pod Pradědem  
www.hotelkamzik.cz
Celý hotel je k dispozici pouze pro Silesia Gashuku 2016

Kdy?
Příjezd: Pá 3.6.2016 
mezi 16:00 a 17:00
Odjezd: Ne 5.6.2016 kolem 15:30

info@karateopava.cz
www.karateopava.cz

fb: karate silesia opava
+ 420 704 498 668
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PŘIHLÁŠKA 
Závazně hlásím uvedené osoby na seminář Silesia Gasshuku 2016

   Jméno, Příjmení   Datum narození  Bydliště  Oddíl
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Cena:
Ubytování + celodenní strava (pátek večeře až neděle oběd):
Děti od 7 do 12 let: 950,- (při platbě do 26.2.2016 900,-Kč)
Děti 12+ a dospělí: 1500,- (při platbě do 26.2.2016 1400,-Kč)

Seminář:
Děti do 12 let: 400,- (při platbě do 26.2.2016 350,-Kč)
Děti 12+ a dospělí: 750,- (při platbě do 26.2.2016 650,-Kč)

Platbu posílejte na účet 234077510/0300, do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení 
a jméno oddílu. Přihláška je platná dnem zaplacení celé částky na uvedený účet

Při platbě za seminář souhlasíte s následujícími storno podmínkami:
Méně než 1 měsíc před akcí 100% ze zaplacené ceny
1-2 měsíce před akcí 50% ze zaplacené ceny
2-3 měsíce před akcí 25% ze zaplacené ceny

Kdy?
Příjezd: Pá 3.6.2016 
mezi 16:00 a 17:00
Odjezd: Ne 5.6.2016 kolem 15:30

info@karateopava.cz
www.karateopava.cz

fb: karate silesia opava
+ 420 704 498 668


