
 

Celorepublikový seminář  
 

Pro všechny 2.kupy a vyšší v sobotu 9.12. v Brně. Bližší info na našem i svazovém webu.  

 

 

 

 

Vánoce jsou tady… 
 

Všichni zájemci o koupi mikin, kalhot, TKD encyklopedií, toboků, lap, chráničů, tašek, narážečů, cvičných 

nožů, kaligrafií, tkd klíčenek, pytlů atd… prosím, kontaktujte mě v dostatečném předstihu před Vánoci, ať jsem 

schopen vyhovět Vašim objednávkám. 

Na Vánoce jsme pro Vás připravili nová GBHS trička, která představíme v druhé půlce listopadu. Taktéž jsme se 

dovybavili mikinami, encyklopediemi a kalhotami. 

Kompletní seznam vybavení a cen naleznete na www.tkd.cz v sekci Vybavení. 

  Martin Zámečník, 603302739, martin.zamecnik@tkd.cz 

 

 

OSLAVA ZALOŽENÍ ŠKOLY 
 

Zveme všechny členy školy GBHS, jejich přátelé, rodiny a známé na oslavu výročí založení 
školy Hosin sool a Ge-baek na ZŠ Campanus v Praze dne 3.12. 
Program: 
10:00–11:00 speciální trénink – pouze pro cvičící bez ohledu na pásek 
11:15-14:00 IV.neskutečný ročník Harabodžiho poháru – soutěžíme ve 3 disciplínách 
Tul – pyramidovým systémem, neočekávejte pouze tradiční tuly (učitelé v tulech nestartují) 
Sebeobrana – pouze od 6.kupu, bodovací systém, neočekávejte tradiční útočníky 
GBHS má rozhodně talent – bodovací systém, během max. 2 minut dostane každý možnost 
ukázat cokoliv spojeného s TKD - zpěv, básně, vlastní sestavy, přerážení atd… vítáno. Možno i 
po skupinách. A kdo ví, možná se vykrystalizuje i čtvrtá tajemná disciplína…. 
14:30 Hlavní program -opulentní a originální korejský oběd v našem TKD centru  

- trénink v používání jídelních hůlek (možná bude mistr opět udělovat dany) 

- velmi originální tombola (příspěvky vítány) 

- každoroční vyhlášení Člena roku 

- zajímavé projekce 

- projev předsedy (krátký samozřejmě) 

- volná zábava atd…. (dlouhá samozřejmě…) 
Hlavní program bude ukončen kolem 16:30 a pokračuje se seminářem. Vstupné na závody, 
trénink i večeři je celkem 350Kč (tří nebo vícečlenná rodina 300Kč na osobu). Učitelé a 
celoživotní členové zdarma. Všichni tři akce nejsou nutně povinné, ale cena zůstává stejná. 
Hlašte se do 1.12. pře harmonogram na www.tkd.cz. Platba na místě. Pozdě přihlášení nemají 
garanci jídla. 

POZOR KAPACITA MÍST OMEZENA. KDO SE DŘÍV PŘIHLÁSÍ, TEN…. :) 
                                                 Těšíme se na viděnou!!! Vaši učitelé 

 

Poslední závody v roce – Čertovský pohár 
 

2.12. Praha – hlásit se pouze přes Harmonogram na www.tkd.cz 

Pro mimopražské možno zorganizovat přespání ve vlastních spacácích v našem TKD centru na nedělní 

oslavu školy. 
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