
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

TRADIČNÍ KRAV MAGA BRANDÝS POKRAČUJE S VĚTŠÍM ZÁBĚREM: 

 
SPORTOVNÍ ŠKOLA SEBEOBRANY A BOJOVÝCH SPORTŮ 

BRANDÝS, nově v ZELENČI 
 

• všestranná pohybová přípravka nejen pro děti  

• bezpečné chování a prevence šikany 

• výběr reálných sebeobranných technik z KRAV MAGA a dalších systémů 

• přípravka bojových sportů – thai box, MMA, BJJ atd. 

• kondiční příprava pro vrcholové sportovce i začátečníky, bez omezení věku, pro 

zdravé tělo i duši 

 
V rámci našich pravidelných lekcí i seminářů vyučujeme jíž řadu let děti a mládež od 3 do 18 let i starších 
ročníků v Brandýse nad Labem a dalších lokalitách zábavnou formou s individuálním přístupem reálnou podobu 
sebeobrany proti vrstevníkům a dospělým útočníkům v rámci systému KRAV MAGA i dalších sebeobranných 
systémů a vždy ve spojení se základy řady bojových sportů.  
Nedílnou součástí jsou osnovy zahrnující trénink úderů i obranných technik, boj v postoji i na zemi, v tělocvičně i 
venku, bezpečného chování, prevence konfliktu, prevence šikany, sebeovládání a soustředění i fyzické kondice a 
komplexních pohybových dovedností.  
 
Neustále zvyšujeme kvalitu zapojením externích trenérů z řad závodníků a závodních trenérů z mnoha bojových 
disciplín. 
 
Vyučujeme dívky i chlapce bez ohledu na výkonnost, talent a jakékoliv fyzické předpoklady, přijímáme do školy i 
děti s poruchami soustředění, neurovývojovými vadami (ADHD, autismus atd.), s psychickými problémy, 
pohybovými handicapy apod. Všechny děti mají individuální péči se vším všudy. Využívám pro svoji činnost svoji 
37letou trenérskou, pedagogickou a psychologickou praxi v práci s dětmi všech věkových kategorií. Realizujeme 
i kurzy a semináře pro děti a mládež ve školách, družinách i školkách a kondiční přípravu pro sportovní kluby a 

jednotlivce. 
 
Pro léto 2023 připravujeme opět příměstské tábory v Brandýse nad Labem. 
 
Od loňska jsou součástí školy i sportovní třídy, letos nově pod názvem 1.MMA CLUB BRANDÝS, které jsou 
registrovány v Českém svazu full kontaktu, aby děti od 10 let měly motivaci nejen pro testování dovedností 
připravené pro tuto sezonu, ale i pro závodní trénink i možnost závodění v některé z disciplín (thai box, MMA, 
BJJ apod.). Výuka je v nich prodloužena na 90 minut ideálně 2x týdně, aby příprava byla intenzivnější.   
 
 

Kdo? dívky i chlapci 10-15let 

Kdy? ve čtvrtek od 15:40 hod. 
Kde? velká tělocvična ZŠ Zeleneč 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS      

  

Tomáš Kopřiva 
Tel: 602131644 

Email: bezpeciprodeti@gmail.com 
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