
Pozvánka na seminář karate -  Hanshi Cyrus Madani, 8. Dan 
 

• Sobota 1. listopadu 2014 
• Sportovní centrum - Fight Club, Senovážné nám. 2. České Budějovice 
• 15:00 – 17:00 Trénink -  principy a metodika práce s mládeží v USA 
• 17:30 – 18:30 Přednáška a diskuze – trendy a pravidla rozhodování WKF. 
• Poplatek za seminář: 200 Kč (přihlášky SMS 608 860 845 nebo 720 557 835 

 – jméno + počet účastníků) 

 
 
Pan Madani začal s tréninkem shotokan karate v roce 1966 a v jeho studiu pokračoval v mnoha zemích pod 
Japonskou asociací karate (JKA) s níž byl spojen až do roku 1987. Poté během vlastního studia (BA, Ph.D.) 
řídil programy výuky karate a sebeobrany na několika vysokých školách. 
Pan Madani je v současné době WKF rozhodčí s více než 30 letou praxí a je držitelem nejvyšších licencí na 
kata i na kumite.  V minulosti zastával funkci viceprezidenta NKF (2004-2007) a člena technické komise 
(2002–dosud). Pozn. : USA-NKF je jediným národním řídícím orgánem karate ve Spojených státech.  

 
Cyrus Madani na tréninku s mistrem Nakayamou  
Mistr Masatoshi Nakayama, hlavní instruktor Japonské asociace karate, demonstruje 
použití kata s názvem Bassai-Dai v roce 1977  
 
Během své dlouhé kariéry, pan Madani vyvinul velké množství 
metodických postupů pro výuku tradiční i sportovní formy karate, 
zahrnující i srovnávací analýzu mezi nimi. Prezentuje nové koncepty pro 
rozvoj síly v technikách karate přes správné dýchání a je průkopníkem 
metody výuky rozvoje rychlost a obratnosti v každém věku. Pan Madani  
zdůrazňuje na všech svých cvičeních a seminářích filozofii a historii 
bojových umění. 
 

 
Karate se věnuje celá rodina. Manželka (6. Dan) Fariba Madani, je první 
ženskou rozhodčí s licencí WKF ve Spojených státech. Paní Madani je 
členem rady rozhodčích USA, NKF a WKF.  
Syn (2. Dan) získal v roce 2011 bronzovou medaile na mistrovství světa 
Juniorů a kadetů a dcera (1. Dan) je několikanásobnou mistryní USA. 
 

 

 


