
SK KESL RYU a PSKe VÁS ZVE NA 

seminář s izraelským trenérem speciálních jednotek 
a specialistou na boj z blízka  

GRAND MASTER DANNY HAZAN 9th DAN 
 

GM D. Hazan vyučuje svoje bojové umění po celém světě a všichni jeho žáci ovládají alespoň částečně karate Shotokan, včetně ostatních 
níže uvedených bojových umění. Sám dále trénuje speciální armádní jednotky v Izraeli, kde je specialistou na boj zblízka, a osobně se 
zúčastnil mnoha utkání v ultimátním zápasu. Jeho filozofie pro studenty bojových umění je všestrannost, bojové srdce, soustředění, 

rozvaha a maximální ovládání emocí v jakékoliv situaci. Shihan sám publikoval knihu bojového umění a další připravuje.  

GM Danny Hazan je nositel 9.Danu shotokan, 9.Danu saishokido, 8.Danu krav maga, 7.Danu kyokushin budokai, 
4.Danu kobudo, 2.Danu combat sambo, 2.Danu judo a 1.Danu brazilské jiu jitsu. Zasvětil celý svůj dosavadní život 

nejen trénování speciálních armádních jednotek Izraele, ale hlavně bojovému umění jako celku, kde vytvořil vlastní 
bojový styl zvaný saishokido, jehož základy pochází z karate stylu shotokan a jehož zaměření je pochopení 

bojového umění ze všech možných pohledů od sportu přes reálnou sebeobranu, až po ultimátní zápas. Saishokido 
využívá prvky karate, aikida, juda, kick boxu, brazilského jiu jitsu, combat samba a dalších bojových umění, které 
svou pestrostí a rozsahem kombinací zajišťují prakticky všestrannou orientaci při sebeobraně, v boji ve stoje, na 

zemi, proti zbraním atd. Saishokido je bojové umění, které zahrnuje i umění zacházení se zbraněmi dálného 
východu (kobudo) - Bo, Sai, Tonfa, Nunchaka, Kama. 

Základní myšlenkou saishokida je vytvořit sám sobě optimální životní cestu s pomocí bojového umění bez násilí a 
s čistým štítem. Saishokido dává všem možnost vybrat si to nejlepší ze všech bojových umění a tím hledat cestu 

sebezdokonalování. 
Saishokido učí úctě k ostatním bojovým uměním. 

 

Datum konání:  13. 12. 2013 Pátek 16:00 – 19:00 hod. 
 
Místo konání: ZŠ Rakovského, Praha 12 - Modřany, vchod přímo do tělocvičny z ulice Pejevové 

v zádní části školy (MHD stanice metra "C" autobus (139,207) výstupní stanice 
Tylova Čtvrť 

 
Cena semináře: 500,-Kč (na letenku GM přispěla ČUBU, ostatní náklady SK KESL RYU a PSKe) 
 

Závazné přihlášky nejpozději do 30. 11. 2013 na kontakt E-mail: sk-kesl-ryu@seznam.cz 
 (vzhledem k omezené kapacitě doja a každoročnímu velkému zájmu doporučuji přihlášku zaslat co nejdříve!) 

Těšíme se na Vaší účast 
 
 

 


