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vá-kata 3.Známky jak ve škole 
jsou zde z důvodu, že všem si- 
ce děkuji za reprezentaci SK a 
medailové umístění, které náš 
klub řadí stále mezi nejlepší,ale 
je třeba nic nepřeceňovat a uvě 
domit si, že pokud nebudeme 
na sobě více a kvalitněji praco- 
vat, zůstaneme pořád nejlepší 
v nižších soutěžích, jak by řekl 
klasik: “Když pocítíš vlastní ve- 
likost,rozhlédni se,zdali nejsi na 
hostině trpaslíků“. Ještě by se 
měli zamyslet ti, kteří na přebor 
nedorazili.Je to v Praze,v nedě- 
li, v půl druhé bylo hotovo i s 
vyhlášením, tak co víc si ještě 
přát. A dělat sport bez soutěže-
ní? To mi fakt hlava nebere! Dí- 
ky pochopitelně všem z již per-
fektně sehranému týmu pořa-
datelů z našeho SK. Díky němu 
byla soutěž takovou, jak se již o 
soutěžích které pořádáme ho-
voří- „Rychlá a dynamická“. Po- 
chopitelně i díky Hance, Kačce 
a Vlaďce pohoštění bez chybič-
ky a nebýt obětavých Váši,Han- 
ky, Kačky a Jáchyma v sobotu 
večer, připravovali bychom to, 
včetně tatami s Méďou nejspíš 
sami. Dííííky!!! 

PŘEBOR PRAHY 2014—PŘEBOR SK KESL RYU 

NEJLEPŠÍ V PRAZE ZA 2013 SK KESL RYU  

Možná titulek trošku nadnesený 
ale kdyby nepřijeli borci z Nera-
tovic, bylo by to doslova. Praha 
z hlediska karate upadá a ale to 
je u většiny sportů v našem vel- 
koměstě. A tak zaměření na tu 
lepší stránku a to, že z našeho 
SK se zúčastnila většina těch, 
kteří se nehoní pouze za vlastní 
prezentací, ale uvědomují si nu- 
tnost zdravého nacionalismu, ať 
již z hlediska klubového či Praž-
ského. To že naši borci opět vy- 
sbírali nejvíce medailí a sice 31 
14,9,8 bylo rozhodně potěšitel-
né, ale právě proto se náčelník 
klubu zaměřil spíše na hodno-
cení jednotlivých výkonů a tam 
už taková pohoda nebyla. Kriti-
ka k výkonům proběhla v  doju 
a tak zde jen hodnocení i přes 
medailové umístění, z hlediska 
výkonnostního posunu a odstra-
ňování chyb. Kategorie masters 
bez hodnocení,jsem těmto bor-
cům vděčný za reprezentaci na- 
šeho klubu a díky medailovým 
ziskům i zásluhu umisťování se 
na předních příčkách domácích 
i zahraničních soutěží.Tituly pře 
borníků Prahy si vybojovali tito 
borci.Kačka Neufingerová-mas- 

tres, Jan Borgula-masters Jo- 
náš Sanislo-kata i kumite 3,  
Matěj Říha 2, Libor Podroužek 
kata i kumite 2,Zuzka Augusti-
nová 1,Hanka Vašíčková 2,Ja 
kub Slanař-kumite 3, Robert 
Palička-kumite 3, Kay Polano-
vá-kumite 4, Jiří Kubík-kumite. 
Stříbro vybojovali Erika Hub-
ková-kumite 4,Petr Konfršt-ku- 
mite, Jáchym Hořák–kumite 4, 
Kay Polanová-kata ženy a ju- 
niorky 3, Kuba Slanař-kata 3, 
Nikolas Al Otri, Šárka Hubko-
vá-masters, Nikola Janoušová
–kumite 3,Pavel Rosí-masters 
a Bronzové medaile vybojovali 
Robert Palička-kata 3, Kamil 
Al Otri-masters, Mann Tomáš-
masters,Libor Podroužek-kata 
Jakub Slanař-kata 3,Nikola Ja 
noušová-kata 3,Erika Hubko-

ROUŽEK Libor, ženy VAŠÍČ-
KOVÁ Hanka, muži PILMANN 
Jindřich. Díky těmto borcům za 
zásluhu o to nejlepší jméno ne- 
jen našeho SK, ale celé Prahy. 

Na přeboru Prahy je pravidlem 
vyhlašování nejlepšího pražské-
ho klubu a závodníků Prahy za 
minulý rok. Již po několikáté byl 
tento titul udělen našemu klubu 

a zasloužili se o to hlavně nej- 
lepší pražští závodníci jmeno-
vitě: Žáci Matěj ŘÍHA, dorost 
Zuzka AUGUSTINOVÁ, junior 
Kay POLANOVÁ, junior POD-
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11/Každý karateka je povi-
nen platit oddílové pří-
spěvky podle termínu kte-
rý je stanoven. Při nezapla-
cení je karateka vykázán z 
Doja. 
Dodatek: Oddílové příspěvky 
nejsou poplatky za odtrénova-
né hodiny, jedná se o poplatek 
za klubovou příslušnost na 
chod klubu. Oddílové příspěv-
ky se nevrací, ani nepromíjejí 
z důvodů nemoci či jiné nepří-
tomnosti karateky na trénin-
cích. 
Dodnes nemá zaplaceno na 
období duben-červen ještě 
11 členů!!!  

Květen-červen 

4/2014 



TŘETÍ ŘAD KORUNY A MEČE KRÁLE ŽELEZNÉHO A ZLATÉHO 

pochybách kdo je nejlepší.Po- 
slední zlatou pro nás vybojo-
val Jirka Kubík v kumite a byla 
o to cennější, že byla jediná v 
kumite seniorů. Stříbro ještě 
přidala Eriky Hubková v kata, 
a pak už začala sbírka bron-
zového kovu a sice Libor Pod-
roužek hned dva,v kata i kumi 
te, Jáchym Hořák v kumite a 
ten si vysloužil i pochvalu za 
posun v kata, kde skončil na 
5.místě a ani Robert Palička 
se nenechal zahanbit a i když  
roste jako z vody,a boj s koor-
dinací není vždy lehkou zále-
žitostí, vybojoval stejně jako 
Libor dvě „trojky“,kata i kumite 
Poslední medaili, alespoň v 
této reportáži vybojoval stále 
se lepšící Radek Frühauf v 
kategorii masters. Všem po-
chopitelně velký dík za super 
reprezentaci a obětavost zú-
častnit se soutěže i přes více-
méně prodloužený víkend. 

Když má člověk putovní pohár 
soutěže Wakizaši v ruce a vět-
šina cedulek na něm je SK Kesl 
ryu, vrátí se mu tváře těch, kteří 
se o něj zasloužili a již necvičí, 
nebo nezávodí. Skvělé bylo, že 
opět na tento pohár přibude ce- 
dulka SK Kesl ryu 2014 a nejen 
výsledky, tedy medailové zisky, 
ale hlavně samotné výkony byly 
tentokrát tím nejlepší dárkem 
senseiovi k narozeninám. Pou-
hých 12 závodníků dokázalo 
vybojovat 17 medailí a tak se 
nám z Nymburka odjíždělo ve 
skvělé náladě. Ale jako vždy, 
statistika popořádku. Naše dá-
my masters se sešly v hojněj-
ším počtu než je zvykem a vý- 
konnostní vzestup našich dává 
optimismus do blížícího se ME 
WUKF.Kačka Neufingerová vy- 
bojovala pohár pro vítěze,a Šár 
ka Hubková si zlepšila náladu z 
přeboru Prahy a jen o pověstný 
kousíček prohrála s Kačkou a 

vybojovala stříbro. Vašíčková 
Hanka sice jen vyhrála:-), ale 
hlavně potěšil ´“vymakanější“ 
styl demonstrace kata.Skoro by 
se dalo říci, že Matěj Říha vy-
hrál jako vždy, avšak je třeba 
se zamyslet nad tím jedním tvr- 
došíjným praporkem proti, ne-
brat ho na lehkou váhu a snažit 
se o posun dále. Skvělý den si 
udělal Kuba Slanař,jednak vítě- 
zství v kata a jeho demonstra-
ce měla chvílemi i hlavu a patu, 
a jednak kumite, které se jevilo 
jako mávnutí kouzelné hůlky ve 
srovnání s přeborem Prahy, i 
zde vítězství a doufejme že se 
nejednalo o výjimku, ale koneč-
ně dynamický posun vpřed.Ani 
Erika Hubková tentokrát nedo-
stala kumite zadarmo, tak že i 
zde pohár pro vítěze zaslouže-
ně. Doslova v plném obsazení 
se prezentovali muži masters a 
Petr Němeček tentokrát opět v 
plné formě nenechal nikoho na 

dodnes. Šlechtě zajistil pevné 
postavení v zemi a urovnal její 
rozhádanou a neuspořádanou 
žádost po královské moci, která 
ji nepříslušela.Za jeho vlády,ze- 
mě jím spravované, nikdy neza-
žily ekonomický propad. Pro 
svoji budoucí Říši římskou vá-
lečnou rukou zajišťoval nová 
území a pod svou vládu přivedl 
nové národy. Úctu pro svůj lid a 
hrdost dobil na poli válečném, 
kde dokazoval nejen válečnické 
umění svých vojsk, zvláště své 
obrněné jízdy,ale i osobní state- 
čnost. To se mu stává osudné. 
Věděl že nemůže ustoupit a ani 
prohrát poslední bitvu.Jeho krá- 
lovská krev mu nedovolila , aby 
se podrobil nespravedlivému 
rozhodnutí. Netušil však, že bo-
juje proti nové moci,která se ne- 
štítí úderu do zad protivníka.Byl 
příliš čestný a rytíř tělem i du-
chem, aby to pochopil. Proto 
prohrál a ztratil i život. Pro nás, 
jeho následovníky, zůstává ma- 
jákem z minulosti, který svítí na 
cestu budoucnosti. Pokrač.příště.. 

Na pokračování: Nelze v sou-
časné době pohlížet na Řád z 
pohledu klasických církevních 
uskupení, kdy jejich veškerá ofi- 
ciální činnost je soustředěna na 
pořádání náboženských liturgií 
a oslav ve smyslu klasického 
vatikánského pohledu na nábo-
ženství. Je třeba pohlédnout do 
jiného světa, kde náboženská 
společnost žije moderním způ-
sobem dnešního života a proto 
je součástí běžné populace. Li- 
dé žijí se svojí náboženskou 
společností a náboženská spo-
lečnost žije s nimi, tedy jejich 
denními starostmi a radostmi. 
Kostel není pouze vymodleným 
prostorem, ale také domovem, 
komunikačním a kulturním cen-
trem daného územního celku. 
Pokud chceme pochopit myš-
lenku Řádu, musíme pochopit 
minulost národa. Není pochyb, 
že České země jsou umístěny 
ve středu Evropy a jako takové 
se vždy podílely na uspořádání 
moci a rozdělení panství. Mělo 
to být uspořádání spravedlivé a 

pevné. Pod korouhví Českého 
krále se řadily šiky českých vá- 
lečníků,německých rytířů,rakou- 
ských knížat, polských bojovní-
ků a všichni si byli rovni v boji i 
v životě. Bohužel po neblahém 
zásahu moci světské, skončila 
smrtí jednoho z největších moc-
nářů a válečníků,jedna z největ- 
ších nadějí Evropy na mocné 
uspořádání. Potomek českých, 
německých,uherských, chorvat-
ských králů a byzantského císa- 
ře, umírá v marném boji proti 
zradě svého německého léna, 
které nelegálně, oproti jeho ná- 
roku z krve německé královské, 
zvolilo císaře z řad hraběcího 
rodu Habsburků.Touto osobou 
byl Přemysl Otakar II, král že-
lezný a zlatý.Vládl svému lidu 
železnou rukou a zároveň jeho 
vláda byla progresivní a moder-
ní na svou dobu.Pozvedl manu-
ální a ekonomickou schopnost 
obyvatelstva a zároveň zajistil 
pevně stanovené právo. Zemi 
dal rozvoj a jím založená města 
svou životaschopnost dokazují 

NA WAKIZAŠI OPĚT NAŠI ZE VŠECH NEJLEPŠÍ 
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Území Přemysla Otakara II. 



CZAC CUP V MAĎARSKU SUPER AKCE SE SUPER VÝSLEDKY 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠEHO KLUBU SK KESL RYU 

GRAND PRIX ÚSTÍ, MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PRO PROCITNUTÍ 

rie žen a tady hodně zlepšené 
pochopení kata pomohlo vyboj-
hovat Hance Vašíčkové bronzo-
vou medailí i pře to, že pořada-
telem této soutěže byl klub Wa-
do ryu,a preferování tohoto stylu 
bylo cítit na všech tatami. Opět 
velká radost a jediným menším 
problémem pro dříve narozené 
muže byla skutečnost, že od ka- 
tegorie kata tým do jednotlivců 
uběhla dost dlouhá doba na úpl- 
né vytuhnutí. Jak již bylo řečeno 
kategorie masters byla početněj 
ší než kategorie seniorů. Nako-
nec jsme i tady vybojovali me-
daili a sice stříbrnou díky Marti-
novi Slámovi. Spokoje-
nost byla i u dalšího star-
tujícího K. Kesla, protože 
v konkurenci nad 35 let, je 
každé umístění cenné a 
5.místo z tohoto pohledu 
super. I Honza Borgula 
zabojoval a 7.místo též 

Sice mini výprava,ale v o to lep- 
ším složení se vypravila třetí 
květnový víkend do maďarské-
ho Kertelu na třetí ročník SZAC 
Cupu, který byl koncipován jako 
mezinárodní mistrovství Maďar-
ska asociace WUKF,tak že i pra 
vidla byla dle této unie. Pravdou 
je, že jednak hned na začátku 
překvapila slušná konkurence 
cca 300 závodníků z minimálně 
šesti států, jednak specifickým 
pojetím celé soutěže,kdy se pro 
línaly kategorie kata a kumite a 
jednak nejobsazovanějšími kate 
goriemi masters.Ale popořádku. 
Prohlídka centra Budapeště 
proběhla víceméně z okénka 
vozu, pak ale ubytování a ná-
sledná návštěva lázní neměla 
chybu, tak že fyzická i psychic-
ká příprava na soutěž na profe-
sionální úrovni:-). Soutěž začí-
nala naprosto netradičně kate-
gorií kata týmů a tam jsme měli 

želízko v ohni v kategorii muži 
tým K. Kesl, M. Sláma a J Bor-
gula. Nakonec „hvězdný“ tým 
vybojoval bronzové medaile,tak 
že spokojenost, protože tým byl 
díky nemoci třetího z týmu R. 

Frühaufa ušit narychlo horkou 
jehlou. Zatím co na dalších ta- 
tami probíhali kategorie minia-
turních karatistů, rozjela se ne- 
tradičně kata masters ženy.Zde 
ukázala Kačka Neufingerová 
že karate bere vážně, obě kola 
absolvovala výborně a stříbrná 
medaile potěšila nejen jí, ale 
celou výpravu. Souběžně se 
rozjela překvapivě silná katego-

prostě vyhrávat nedá. Medailo-
vě se dařilo Jonášovi Sanislovi, 
který získal bronzovou medaili, 
Libor Podroužek skončil po pár 
vteřinách zraněním kolena a Ku 
ba Slanař byl jak Jackyl 
a Hyde.Střídavě se pro- 
měňoval ze spící Sfingy 
do dravého bojovníka, z 
kterého měli obavy i za- 
hraniční kumiťáci-žádná 
ořezávátka. Kdyby to 
Kuba nestřídal, bylo by to lepší 
než „pouze“ páté místo, ale i tak 
pochvala za něj. Medailově za- 
chraňoval čest našeho SK hlav-
ně Jirka Kubík, který nejen že 
získal bronz v těžké váze, ale 
přidal i stříbro v BRH. Na závěr 

Na soutěž do Ústí se již tradič-
ně sjíždí určitá domácí i mezi-
národní karatistická „smetánka“ 
a nejinak tomu bylo i letos, kdy 
se poslední květnový víkend ut- 
kali někteří naši borci s takřka 
300 soupeři z deseti států. Mezi 
nejsilnější patřily zahraniční tý- 
my Německa, Holandska, Dán-
ska pod., takže jsme mnohdy 
jen procitávali, jak má vypadat 
karate. Jenže...dva nebo tři tré- 
ninky týdně můžou stačit pro 
rekreační sport, ale to již je jiná, 
obehraná písnička. V kata jak 
Kuba Slanař, Libor Podroužek i 
Jonáš Sanislo bez šance a tak 
zachraňovala medailový zisk 
Zuzka Agustinová stříbrnou me 

dailí, Nikola Janoušová bronzo-
vou a Kayka také bronzem. Vý- 
kon s lehkým posunem vpřed u 
prvých dvou jmenovaných. V 
dorostu se dobře prezentoval 
ve slušné konkurenci Matěj Ří- 
ha, vybojoval cennou bronzo-
vou medaili, ale...zdvižený po- 
myslný prst naznačující nutnost 
změny zažitého stylu a drob-
ných nedostatků je stále tu! 
Ještě jeden cenný bronz vybo-
joval pro naše barvy v mužích 
Marek Pohanka a tím jsme v 
katách skončili. V kumite je to 
stále stejné, není to úplně nej-
horší, ale chybí hlavně hlava a 
koncentrace a bez těchto dvou 
hlavních požadavků pro boj se 

jste zapomně 
li popřát,zkus 
te to dodateč-
ně! V dubnu 
jsme oslavili i 
někdejší na-
rození Kamila  

9.5. společně oslavili narozeni-
ny sensei K. a nebudeme ani 
zbytečně rozpitvávat ročník a 
Velkej Méďa-Miloš Linke, ředi-
tel našich soutěží a kouč repre-
zentace ČABK. Za sebe i za něj 
díky za všechna přání i dárečky 

a speciálně Lubošovi Janouš-
kovi dík za krásný dort, jehož 
kvalitu mohli ochutnat i ti, kteří 
se zúčastnili soutěže v Nym-
burce. 11.5. Slavila narozeniny 
Hanka Vašíčková,ale svůj juni-
orský věk pečlivě tají:-). Pokud 
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velmi pěkné.Na posledního na- 
šeho borce díky, jak již bylo ře- 
čeno,naprosto ojedinělému sys 
tému řízení soutěže jsme čeka-
li více jak 4 hodiny, ale čekání 
se vyplatilo. Jáchym Hořák v 
konkurenci dorostu postoupil 
jako druhý do finále a tam za-
bojoval ještě lépe a po zásluze 
přidal do konečné sbírky zlatou 
medaili. Sice byla škoda, že si 
tuto soutěž a všechno kolem ní 
nevychutnalo více našich zvod- 
níků,ale co se dá dělat. Rozho- 
dující bylo,že jako česká repre- 
zentace jsme se ukázali v tom 
nejlepším světle.  

snad opět citát, mnohokrát opa-
kovaný, ale dost často nechápa-
ný. “Když pocítíš vlastní velikost 
rozhlédni se, zdali nejsi na hos-
tině trpaslíků“.V zahraniční kon-

kurenci těch dobrých vi-
díme rozdíl hlavně v re- 
alitě, fyzické vybavenos-
ti, koncentraci a soustře-
dění na soupeře ať již 
imaginárního v kata, tak 
reálného v kumite. A tak 

díky všem zúčastněným za re- 
prezentaci našeho klubu, me-
dailistům gratulace a jako vždy 
dík rodičům, kteří své ratolesti 
na soutěž přivezli a opět oběta-
vě vyseděli celou sobotu na 
tribuně.   

Al Otriho a posezení bylo luxus-
ní.Narozeniny má pořád někdo, 
ale jestli se chcete dostat na 
stránky našeho zpravodaje,kte- 
ré znamenají svět, musíte mi to 
napsat, já si to uložím a pak je 
50% jistota že to dám…:-))))   



nější jsem chudákovi Růžovi dal 
hned z prvního útoku pěstí, Břé- 

ťu nakopl do lýtka a Ivušku při- 
šlápl na zemi, ale všichni nako-
nec přežili a úspěch nečekaně 
veliký. Sice měl „kellen“ v šatně 
posvícení, protože i já při pádu 
na nunchaku přemítám, zdali se 
bez problémů dostanu domu. 
Chajda snad přežije rok 2000, 
protože brigáda mých věrných 
udělala své a díky zednickému 
mistru Vaškovi Šulcovi se nejen 
tmelil kolektiv,ale udělalo se prá 
ce nad očekávání. Opět speci-
ální akce „Budo den“ ve sjezdo-
vém paláci. Před více jak 1000 
diváky opět úspěch veliký, drob-
né nedostatky zachránil Mirek 
Čáslavka vtipným komentářem 
a i když jsem Růžu při žertovné 

vsuvce málem připravil o všech-
no, nabídky na spolupráci neda-
ly na sebe dlouho čekat. Přebor 
US Prahy jsem si opět vychut-
nal, jako prakticky vše,co souvi-
selo se Sugim. Jako hlavní roz- 
hodčí jsem měl na práci uvítací 
slovo,slavnostní nástup,prezen- 
taci,rozhodování,psaní diplomů 
pochopitelně včetně pořadatel- 
ské služby. Jedinou náplastí by- 
ly medailové úspěchy mých bor 
ců. Že se mi šmahem blíží 35 
let mě nijak nedevastuje, zvláš-
tě, když jsem se dost zakoukal 
do posilovny a běhání a tím i 
věčně bolavá záda při udržová-
ní fyzické formy tolik nezlobí.Na 
mezinárodní soutěž Shotokan 
CUP jsem se opět od Sugiho ne 
chal zlomit na ředitelování, ale 
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tek karate a pátek posilovna a i 
když již nesoutěžím, soboty a 
neděle nácvik exhibice. Je tře-
ba se trošku zprofesionalizovat 
a tak Karle starej se o kimona. 
Ale i když budou snad konečně 
došity, je tady třeba aparatura, 
muzika, letáky a do toho ještě 
dávat dohromady chajdu, která 
má tendenci spadnout na hlavu. 
Tak že týden je prostě nedosta-
čující. Budo den v parku J.F. je 
zde, nekonečná fronta na lístky 
mi nervozitu neubrala, naposled 
kontrola průvodního slova pro 
Mirka Čáslavku a jdeme na to. 
Judo, Kendo a box přehnané 
ovace nesklidilo a nakonec ani 
sifu Hladík s dlouhou ukázkou 
kung-fu nepotěšil hlavně nás, 
protože rozbíjením lahví nadě– 

lali střepy, které ani po částeč-
ném úklidu nezmizely. Pak ješ- 
tě tance a po takřka třech hod. 
čekání jsme měli možnost pre-
zentovat karate jako tvrdé bojo-
vé umění, ale současně i trocha 
legrace nebyla na škodu. Maxi-
mální úspěch nás pochopitelně 
potěšil a jako jediní jsme museli 
ještě jednou na plac.A ve zkrat-
ce kdo by li tito borci? Iva, Růža 
Maruška Alena, Vendula, Ivan, 
Roman,Jirka,Miloš,Břéťa, Lumír 
Ondra a Vašek. Další nabídka 
na zkrácenou verzi exhibice,ale 
hlavně narychlo, tentokrát v Lu- 
cerně.Tak že šupky ven a nacvi 
čovat. Pochopitelně lilo, ale co 
se dá dělat.Ples již v plném pro- 

udu, tak že občerstvenost začí-
ná u přítomných kulminovat a 
hlavně je šílené vedro.Publikum 
se rozjíždí a já jako na každé 
ukázce aby vše bylo co nejreál-

15 pokračování…zpr. 3/2014 A 
tak skončil devátý rok mého kara 
tistického tažení a nehledě na zí- 
skání 1.Danu to byl rok naprosto 
ojedinělý včetně změn státního 
systému a závěrem fantastické 
oslavy nového roku, které se v 
naší karatistické společnosti pro- 
táhly až do půl 9 a ani pak se ne- 
chtělo nikomu spát.Zahájení jubi- 

lejního desátého roku, jak jinak 
než soutěží a že se dařilo, nála-
da skvělá. Na zimní soustředění, 
nevím jestli je to tím, že moje bor 
ci karatisticky dospívají,nebo čím 
jiným, ale již dlouho před začát-
kem beznadějně obsazeno. A že 
to byla opět skvělá akce není po- 
chyb a moje „desáté narozeniny“ 
mi vystrojili moji žáčkové oprav-
du luxusně. Ve fotbale opět vy-
hráli „Američtí tygři“ a nic na tom 
neměnil fakt, že byl hl.trenér
(pochopitelně člen vítězného tý- 
mu) podezříván, že jeho losovací 
klobouk do týmů byl zmanipulo-

ván. V soutěži „Super karatista“ 
vyhrála Vendula Mošnová, která 
například v poslední sérii udělala 
700 dřepů!Tuto soutěž jsem špa- 
tně načasoval po oslavě, tak že 
nebylo nejlépe a porazil mě Jirka 
Hospodka. Malou útěchou mi byl 
rekord v počtu 75 kliků.Toto sou- 
středění začalo takřka letně, ale 
odjíždíme v závějích sněhu, o to 
jsme všichni více natěšení na to 
letní. Okusil jsem také kouzlo po- 
silovny díky silákovi Ríšovi s par- 
tou nekompromisních siláků a 
tak svůj trénink rozšiřuji o boj se 
železem. Týden mám rozvržen 
pondělí 3 hoďky posilovny, úterý 
3h karate, středa se běhá, čtvr-
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už teď mi běhá mráz po zádech 
Pochopitelně žádné vyděšení 
se nekonalo, protože dle před-
pokladu jsem dělal vše, včetně 
spolupráce s televizí,opět já. Po 
sedmnácti hodinovém maratho-
nu jsem konečně vydechl, vše 
se zdařilo, zvláště když Ivča i 
Andy se obě v mezinárodní kon 
kurenci dostaly do finále, kdy 
Iva super 4.místo. Soutěž ve 
Slavonicích byla speciální jed-
nou věcí. Iva po super výkonu 
byla druhá za Hodovou,ale před 
vyhlašováním pořadatel a kama 
rád Míla Schwarc přišel a poví-

dá: „Přijeli jste zdaleka, ať si Iv- 
ča vybere cenu“. Tak jsme vy-
brali pohár.Hodová vyhrála skle 
něnou misku a Ivča pohár. Moh-
li jsme se potrhat smíchy,jak se 
pořád jak ona,tak její trenér pta- 
li, jestli se nestala chyba a mys-
lím že i Míla si to tehdy užíval, 
jak jim vysvětloval že nikoliv. Do 
koloběhu aktivit karate zasáhla 
„čistokrevná“ karatistická svatba 
a sice Jirka a Andy. Pochopitel-
ně že u té slávy nechyběli ani 
ostatní členové  kruhu našeho 
karatistického státu ve státě.Ry- 
chlost času v takovéto aktivitě 
je přímo vražedná, od zimního 
soustředění proběhlo pár dní a 
již je přede dveřmi letní. Pokud 
bychom hovořili o soustředění 
na Černé hoře,bylo to něco úpl- 
ně jiného než normálně, a mys-
lím že všichni v počtu kolem 

sedmdesáti si to užili skvěle. Na 
zahájení se málem uvařil Myšák 
(moje škoda 120) protože na 
něj byla Černá hora příliš. 


