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známek ČSKe 2015 a známek 
ČABK 2015 a 2016. Pokud si 
nejste jistí zdali máte zapla-
ceno, rád vám info poskytnu. 

• Opět jsou tací, kteří ještě ne- 
uhradili oddílové příspěvky 
přes to, že měli být uhrazeny 
do 15.9.2015!!! Zkuste být 
serióznější, nejsem zatím 
rentiér, abych si mohl dovo-
lit sponzorovat náš SK. 

ŘÍJEN-LISTOPAD 

 SAVZEK 5/2015 

dnutím, že u kategorie masters 
byly všechny styly sloučené. Už 
notně zničený náčelník SK nej- 
starší ve finále zabojoval a i u 
něj 5.místo bylo skvělé s přihlé- 
dnutím že například Dán Soren 
Halsted, mistr Evropy 2015 se 
do finále neprobojoval.Když ješ- 
tě přidal naší výpravě zlato Ru- 
da v kumite masters a zlato a 
bronz Zuzka oba ze Slovenska, 
byla naše výprava více jak úsp- 

ěšná,jen škoda,že z našeho SK 
nás nejelo více. Příští rok se ko 
ná ME WUKF všech mládežnic-
kých kategorií včetně světové-
ho poháru pro seniory i masters 
Do konce listopadu se bude tře- 
ba rozhodnout,zdali do Irska po 
jedete nebo ne.Ještě jednou dí- 
ky všem zúčastněným tohoto 
MS, nejen za super reprezenta-
ci naši republiky, ale hlavně vý- 
bornou kamarádskou atmosféru 

První MS UWK v překladu sjed-
nocené světové karate, ve kte-
rém jsou zastoupeny karate-ge- 
neral (sportovní), karate-kontakt 
a karate-tradiční se konalo ve 
Slovinském Kopru. Naše výpra-
va čítala 12 reprezentantů včet-
ně prezidentky ČABK Lucky Pa 
píkové a kouče Miloše Linkeho. 
O nevšední zážitek se tentokrát 
postarali  reprezentanti více jak 
25 zemí nejen sportovního ka- 
rate všech stylů, ale i tradičního 
karate a atraktivního kyokushin-
kai.Naše výprava se mimo bor- 
ců ze Slovenska skládala pou-
ze z našeho SK a sice K.Kesl, 
K.Keslová,H.Vašíčková,V.Jelín- 
ková a K.Marečková. Ve čtvrtek 
zahajovali naše slečny a v kon-
kurenci více jak 20 závodnic by 
lo první naše přání probojovat 
se do12ti členného semifinále. 
Výkon všech našich byl výborný 
a postup se podařil všem. Klár-
ka nakonec bodované 12.místo 
a Hanka Vašíčková ještě lépe a 
sice 9.místo. Verča zabojovala 
ve velkém stylu a co se o dese-
tinku nepodařilo Hance, podaři-
lo se právě jí a postoupila do ne 
dělního 6ti členného finále. Ra- 
dost veliká a lehká večerní osla 
va na místě. V pátek nastoupili 
naši masters K. Kesl a Kateřina 
Keslová. Poslední dobou nejen 
u nás, ale celosvětově se popu-
larita kategorie masters zvýšila 
nejen výkonnostně, ale hlavně 
početně, tak že i zde bylo 
vysněným cílem postoupit do 
finále. Nakonec Kačce se po 
velmi dobrém výkonu podařilo 
probojovat do nedělního finále, 
stejně tak se dařilo i v kategorii 
mužů masters. Cíl splněn a 

nezbýva- lo než čekat, jak si 
bude v sobo tu počínat naše 
největší želízko v ohni a to tým 
kata Hanka,Ver- ča a Klárka. 
Holky nezaváhaly, podaly super 
výkon a do nedělního finále 
postupovali z druhého místa se 
ztrátou jedné desetiny na ve-
doucí Italky.Než došlo k finále, 
naše výprava si užívala bazé-
nu, vířivky, místních specialit, 
návštěvu romantické Izoly i 

moře a teplého počasí kolem19 
stupňů.V „nabušeném“ finále by 
lo pro nás cílem urvat ještě ně 
jaké lepší místečko navíc. V ka- 
ta žen perfektně zabojovala Ve- 
ronika a vybojovala krásné 5.mí 
sto když od čtyřky jí dělila jedna 
desetinka. Po dlouhém čekání 
přišli na řadu týmy a souboj byl 
nahraně o zlato, šťastnější však 
byly Italky.I tak fantastický úsp- 
ěch a Hanka, Verča a Klárka 
stříbro z MS. Jediná věc která 
se pořadatelům vymkla z rukou 
byla kategorie masters,kdy finá- 
le mnělo být dopoledne a nako-
nec se uskutečnilo kolem sed-
mé večer. Začínala Kačka a její 
Gojushiho sho byla opravdu vel 
mi dobře zacvičená a konečné 
5.místo veliký úspěch i s přihlé- 
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I. MISTROVSTVÍ SVĚTA UWK PRO NAŠE BARVY ÚSPĚŠNÉ! 



Tradiční soutěž memoriál výrazné osobnosti 
českého karate J. Fuchse se tentokrát pře-
vlékla do „kabátu“ 2. kola NP ČSKe seniorů 
a juniorů.Stěžovat si neustále na úbytek kva 
litních závodníků karate nejen v Praze, ale i 
v celé ČR je zbytečným opakováním a tak 
raději k těm pozitivům.V první řadě díky Ha-
nce, Šárce,Petře, Kačce, Lubošovi, Anežce, 
Jáchymovi, Vojtovi i Lukášovi, kteří přišli po 
dpořit naše nejlepší. Velmi si toho cením, a 
celkový dojem nemohl zkazit ani fakt že vy- 
nikající bojový výkon našeho Jindry už ne 
zajímal ani Zuzku, Nikolu nebo Kubu, který 
se mohl právě z těchto utkání  hodně poučit. 
Co naděláme, týmový duch mnohdy pláče, 
zvláště když Jindra nevynechá žádné utkání 
kumite borců našeho SK, kde by přispěl do- 
brou radou, či koučoval a holkám katařkám 

se snaží každou středu předávat své zkuše-
nosti.A tak ještě jednou dík těm, kteří vytrva-
li a Jindrovy za skvělý výkon zatleskali. Ale 
to už se dostáváme k samotným výkonům. I 
když 30 let není žádný věk, my kteří víme o 
čem je řeč, jsme s nadšením sledovali taže-
ní Jindry Pilmanna realizujícího se úspěšně 
ve všech kategoriích. Za stříbro v kata a zla- 
to v kumite váhy i BRH mu patří neoficiální 
titul nejvšestrannějšího karatisty ČR po zá-
sluze. Další kdo už nikoho nepřekvapil špič-
kovým výkonem a zajistil pro náš SK hned 
dvě zlaté medaile v kata juniorek i seniorek 
byla Zuzka Augustinová.Kdo ještě dosáhl na 
zlato za kumite byl Libor Podroužek a i když 
byl smutný z nedostatku soupeřů, patří mu 
velký díky za medaili pro náš SK. Bronzovou 
medaili ještě vybojovala Elvíra Djemileva v 

kumite a snažila se i Nikola Janoušová a bo 
dem v konečném hodnocení klubu přispěla 
5. místem v kmite. Hodnocení mimo Jindry 
a Zuzky není přespříliš optimistické, protože 
i přes bojovný výkon všech zůstáváme ve 
výkonnostním posunu stále na místě. Přes 
to patří všem poděkování za účast a úspěš-
ným medailistům blahopřání. 

Chybí jim respekt k autoritám. Tak že je trenéři 
pořád napomínají a učí věci, které mají mít 
naučené z domova.Fin- ské děti jsou miliono-
vé. V létě jsem měl dva fin ské kluky, kteří se 
pořád smáli, hokej je bavil, makali a nic nevy-
pustili a nebylo jim třeba nic říkat. Oni neře-
ší,proč mají dělat tolik kliků,nebo kolik koleček. 
Oni to prostě dělají a nepřipadá jim to divné. U 
nás se trenéři potýkají s disrespektem. Naše 
děti se pořád ptají proč,mají po řád nějaké 
možnosti výběru. Maminky budou na mě za 
tohle naštvané, ale tahle maminkovská výcho-
va nefunguje. Zlatou generaci jsme měli, proto-
že ti hokejisté vyrostli ve staré škole, kde neře-
šili proč a jak. Když člověk dostal pár facek ve 
škole, nebo na tréninku, byl rád, když se to 

Mnozí rodiče si myslí,že musí mít mistra světa 
už v 9ti letech.Nesmysl.Je třeba, aby dítě bylo 
mistrem světa ve dvaceti. Všechno předtím je 
příprava a v té je lepší občas prohrát, než po-
řád vyhrávat. Dětem u nás chybí respekt k au- 
toritám, respekt k ostatním spoluhráčům, sou-
peřům a kamarádům.Jsou to mnohdy roz-
mazlené děti, které jsou zvyklé mít poslední 
slovo. Proč by měli poslouchat učitele a trené-
ry, když doma slyším že jsou všichni blbí? To 
není do- bré.Nejsou předpoklady pro to, aby 
byli úspěšní. Když jsem se bavil s jedním 
finským kamarádem,který nám pomáhal na 
letních kempech řekl mi, že, oni jsou trenéři a 
my v Česku bachaři.Jak to myslel? U nás děti 
v drtivé většině nemají správné vychování. 

nedozvěděl doma táta, protože by od něj ještě 
dostal nášup. Dnes děti dostat facku ne- mo-
hou. A když se to stane a dítě něco provede, 
má z toho nakonec průšvih trenér nebo učitel, 
protože na něj vlítnou rodiče, které dítě zby-
tečně chrání a vůbec nechápou,že jim tím- to 
upírají převzít  odpovědnost za vlastní koná 
ní. Rodiče si často myslí, že prohra je konec 
světa a nakonec jsou děti vychovávány tak,že 
se prohry bojí.Jak rodiče tak trenéři by se měli 
chovat jinak  Měli by pochopit, že mít „mistra 
světa“ v devíti  letech je nesmysl,protože z něj 
potřebujeme mít mistra světa ve dvaceti. Ten- 
hle názor je třeba dostat do podvědomí a sys- 
tému trénování i výchovy doma. A pak by to 
mohlo fungovat. Pak bychom se nemuseli sa- 

organizace UWK. To znamená, že všechna 
registrovaná bojová umění pod touto organi-
zací budou mít jednotné MS i ME, a prvního 
ročníku MSUWK které se koná ve Slovinsku 
12 -18.10.2015 se zúčastňuje i česká výpra-
va. Konkrétně pro nás je velmi důležité, že 
ČABK je jediný oficiální zástupce pod touto 
světovou organizací pro sportovní karate.Ví- 
ceméně je nám jedno, jestli budou WKF a 
UWK soupeřit o výsluní, jak již bylo mnoho-
krát uvedeno, ČABK byla vytvořena přede-
vším pro motivaci širší karatistické veřejnosti 
i z hlediska účasti na vrcholových mezináro- 

dních soutěžích,kam se v EKF či WKF do-
stane vždy pouze jen ten nejlepší ve své ka 
tegorii. Tento článek je jednak pro aktuální 
informaci o dění na světové půdě karate a 
jednak, pro všechny vyděšené nadějné ka- 
ratisty, kterým WKF zakazuje startovat pod 
tou či onou federací či asociací. UWK niko-
ho neomezuje, nic nezakazuje a věřím, že 
myšlenka sjednocení většina bojových spor 
tů, ať už tím odměkčí olympijský výbor nebo 
ne, je dobrou myšlenkou, nejen pro kontakt 
karatistů kyokushin, tradičního i sportovního 
karate, ale i z hlediska popularity. 

NOVĚ - UNITED WORL KARATE - SJEDNOCENÉ SVĚTOVÉ KARATE 
Zrovna tak, jako se zatím bezúspěšně snaží 
WKF stát se olympijským sportem, stejnou 
měrou se o to snaží karate kyokushin, full 
kontakt, tradiční karate a podobně. Zástupci 
těchto bojových umění se setkali a z tohoto 
setkání vzešlo sjednocené světové karate, 
které by mohlo v „budoucnu“ vypálit rybník i 
WKF, která vsadila na peníze a na svojí po- 
zici toho nejlepšího a jediného sportovního 
karate na světě.Co je pro nás důležité z této 
informace.ČUBU která sdružuje všechny ty- 
to bojová umění podala oficiální žádost (kte 
rá byla schválena) pro přijetí do této světové 

„Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne… 
Jan Werich 
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PODSTATOU JE NEMÍT  MISTRA SVĚTA V DEVÍTI LETECH - ČLÁNEK KTERÝ MĚ ZAUJAL... 



Už 14.ročník tradiční mezinárodní soutěže 
VC Vamberka byla účastí cca 400 závodní-
ků a účastí slovenských a chorvatských zá- 
vodníků soutěží dostatečně kvalitní. Vzpo-
mínkou na krásné zašlé časy našeho SK ve 
smyslu účasti na soutěžích bylo složení na- 
ší výpravy, sice nevelké, ale o to úspěšnější 
Úspěšný den zahájil Vojta ANDRŠ v katego 
rii 8-7.kyu,kde bylo více jak 30 závodníků. 
Nakonec bronzová medaile určitě patří k je- 

ho nejcennějším a nezbý-
vá než věřit, že to byl u 
něj pouze začátek úspěš-
né sportovní cesty. Další 
želízko v ohni na kata by- 
la Erika HUBKOVÁ,i když 
toho moc nenatrénovala 
vybojovala dobrým výko-
nem pro náš SK první pohár pro vítěze. Před 
účastí na MS si to na domácí půdě vyzkouše 
la i Hanka VAŠÍČKOVÁ a po hodně dobrém 
výkonu bylo další vítězství na světě. Katego-
rie masters už dávno nejsou o jednom nebo 
dvou závodnících a tak moc potěšilo,že finá- 
le v kategorii masters žen bylo nakonec naší 
záležitostí kde vyhrála Kačka KESLOVÁ a 
stříbro si odnesla Šárka HUBKOVÁ. V mu-
žích se podařilo převálcovat „mladíky“ Karlu 
KESLOVI a další zlato pro náš SK. V kumite 

jsme bohužel z mužské populace žádné za 
stoupení neměli a tak „kumiťáckou“ pozici 
našeho SK zachraňovala Erika HUBKOVÁ 
bronzovou medailí a Elvíra DJEMILEVA ste 
jným umístěním v BRH, když ve své váhov-
ce neměla soupeřku. Celkově hezký zážitek 
a díky dynamickému hl. rozhodčímu i přes 
tolik závodníků a pouze na třech tatami se v 
pět hodin jelo domů. Díky všem karatekům 
za účast,zvláště Petře Andršové, která syn- 
ka na soutěž dovezla a hodiny soutěže si 
nevyseděla,ale doslova odstála protože se- 
dět nebylo kde, ale přes to 
oba vydrželi do konce, aby 
povzbudili i naše kumiťač-
ky. Díky všem medailistů, 
kteří si uvědomují, že dob-
ré jméno oddílu se dělá v 
první řadě doma. 

a několik dalších let pokračoval v tvrdém tré- 
ninku, mohl získat černou barvu obi. Kdo dá- 
le zasvětil celý svůj život bojovému umění, 
tomu začala barva na obi zesvětlovat, až by- 
lo vidět červené zbarvení, které dokazovalo, 
že tyto červené skvrny jsou od krve a velice 
náročného tréninku.Tím se červeno-bílá bar- 
va obi stala novou barvou v některých ško-
lách karate do, jako důkaz mnohaletého tré- 
ninku. Bílé obi (shiro obi) označuje nevinnost 
Je to označení takového cvičence,jehož du- 
še a vědomí je čisté a prázdné, nezná ještě 
nic z učení BUDO a neví takřka nic z bojo- 
vých technik. Je to barva začátečníků, kteří 
jsou zatím na začátku cesty za poznáním a 
učením.Žluté obi (kiiro obi) symbolizuje barvu 
slunce světla, svěžesti. Je to barva cvičenců, 
pro které začíná slunce zářit, mají ve své 
duši světlo, pochopení a šikovnost. Úsvit do 
nového dne. Zelené obi (midori obi) je barva 
rostlin,lesa, trávy. Tato barva patří tomu, kde 
je již schopný „zpracovat“ světlo. Duch to- 

Obi je pásek cvičenců bojových umění. Ne- 
odmyslitelně patří spolu s karategi k oble-
čení. Pásek je vyroben z textilu a jeho šíře 
je zpravidla mezi 4 a 6 cm a délka od 220 
do 330 cm. Některé pásky mohou být vyro-
beny i z hedvábí, event. doplněny výšivkou 
SENSEI,KARATE DO (TAEKWON DO,JU- 
DO apod.).Jeho nejhlavnější funkcí bylo dr- 
žet karate gi, dnes má obi pro cvičence i ji- 
ný význam,stalo se symbolem a jeho barva 
stále cvičenci připomíná stupeň vyspělosti 
a motivuje k větším výkonům.Obi bývá dva 
krát omotáno okolo těla a uvázáno na zvlá- 
štní uzel trojúhelníkového tvaru. První věcí, 
kterou člověk spatří je barva obi. Má něko-
lik barev podle druhu bojového umění. Pů- 
vodně mělo obi jen tři barvy - bílou, hnědou 
a černou.Bílou barva měl každý cvičící, kdo 
se dal na cestu BUDO. Na hnědý pás měl 
nárok ten, kdo několik let tvrdě a usilovně 
trénoval. BUDO KA (člověk, který se vydal 
na cestu učení bojového umění), který dále 

hoto cvičence již umí zpracovat nové myš-
lenky a znalosti a hledá nová řešení. Fialo-
vé obi (aori obi) je barva nebe, dálek, oceá-
nu Tuto barvu má ten, jehož snaha a touha 
již sahá k hranici horizontu poznání, jehož 
duše se blíží k hlubinám moře,ale tajemství 
těchto hlubin nebylo dosud dosaženo. Hně-
dé obi (chairo obi) je barva země, spolehli-
vosti a trvanlivosti.Označuje cvičence,jehož 
techniky již jsou dostačující,jeho duše je pe 
vná a neoblomná a vědomí plné. Černé obi 
(kuro obi) je barva všech barev,neodráží fy- 
zikální zákony. Je to barva cvičence, který 
získal vysoké charakterové vlastnosti a k je- 
hož technické dovednosti a úrovni bylo tře- 
ba ujít dalekou cestu karate do. Černá není 
barvou vítězství na konci cesty, ale noci,kte- 
rá ukazuje,že den začínal žlutou barvou slu- 
nce a končil černou barvou noci, po které 
začíná nový den. Tedy cesta BUDO KA ne- 
končí, ale te-
prve začíná….  

BUĎTE HRDÍ NA KAŽDÉ SVOJE DOSAŽENÉ OBI A VAŽTE SI HO... 

pomalu zvykem, že jen ti nejvěrnější se pro 
dobro ostatních dostavili aby představili náš 
SK v tom nejlepším světle. Nemá smysl dál 
rozebírat,proč necelých 10 minut bylo pro na 
še karateky tak těžké obětovat svému oddílu 
A tak velké díky Hance Vašíčkové, Veronice 
Jelínkové, Jáchymovi Hořákovi, Veronice a 
Barborce Šťastných,Ondrovi Čermákovi,Voj- 
tovi Andršovi a Petře Andršové. Pochopitel-
ně velký dík rodičům těch menších,kteří také 
museli narušit svůj denní režim, ale chápou, 
že i když všichni trenéři v našem SK trénují 

zadarmo, tolik hodin nájmu co máme pro ty 
kteří nedorazili by se těžko dalo udržet. 

DÍKY VŠEM ZA UKÁZKU KARATE NAŠEHO SK Z KTERÉ MAJÍ UŽITEK VŠICHNI... 

Veškerá propagace našeho SK, zvláště na 
začátku školního roku je důležitá nejen pro 
získání nových nadějných karatistů,ale i zí- 
skání začátečníků, kteří nám pomůžou roz- 
dělit náklady na nájem doja a tím udržet ce 
nu stále stejnou i přes neustálé zdražování 
všeho. Tuto skutečnost si však uvědomuje 
jen úplný zlomek všech našich karatistů a 
styl „mimo mě a moje cvičení mě nic neza-
jímá“ je bohužel standart s kterým bez pa- 
třičné vlastnosti opravdového bojovníka nej 
spíš nepohneme. A tak jak už začíná být 
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Daň závodníka, který jsem si i my zkušení 
každý několikrát vybrali postihl velmi dobře 
se prezentující Petru Andršovou, která sple 
tla katu a z druhého místa spadla do neme-
dailové pozice, ale vynahradila si to v kate-
gorii masters,kde vybojovala bronzovou me 
daili. Mezi mladšími zabojovala opět skvěle 

Barborka Šťastná a další pohár pro vítěze 
na světě. Špatně nejeli ani další jako Bene-
dikt, Isabelka i Lukáš Janoušek, ale chce to 
odstraňovat chyby...To byli ti mladší a pak 
již šlo do tuhého u těch starších,kde ani tak 
nešlo o umístění jako o výkon před MS.Zde  
nezaváhala Hanka Vašíčková, její první mí- 
sto bylo zasloužené, zrovna tak jako Klárka 
Marečková, která musela bojovat s nervozi-
tou pramenící z dlouhé odmlky na soutěž- 
ním tatami, přes to vybojovala stříbro a 3. 
místo přidala ještě Elvíra Djemileva. V kate 
gorii mužů zabojoval na slušné úrovni Kuba 
Slanař a po zásluze pohár pro vítěze. Opět 
zajímavá byla kategorie masters.Jak je po- 

Jak již bylo avizováno, tato soutěž byla sice 
i koncipována jako poslední příprava našich 
seniorských a veteránských borců před MS 
UWK ve Slovinsku,ale především pro ty mla 
dší i nejmladší a začátečníky a úplné začá-
tečníky. Super byl zájem karateků ještě bez 
STV a zvláště z našeho SK. Kdo se prezen-
toval nejlépe z těch starších byla kompletně 
rodina Šimonová.První místo Zdeněk Šimon 
stříbro Adam Novák a 3.místo Andrea Šimo-
nová i když z mého pohledu byla lepší její 
mamka Pavla. Z těch mladších byl bez dis-
kusí nejlepší Michal Kaplan-pohár pro vítě-
ze a dále 3.místo Filip Kříž a pochvalu si za 
sloužil i úplný nováček za 4.místo Filip Sig- 
ler. Stejně s nimi začali svou soutěž i ti ma-

ličko pokročilejší a sice 8.Kyu. Za výkon si 
zaslouží pochvalu všichni, tedy Dominik To- 
mánek,Jáchym Jetel, Adéla Votrubová, Ka-
teřina Slezáková i Nikola Černá, ale na me- 
daili nedosáhli.Pak to již rozjeli naše naděje 
se 7.kyu a zde se již opět dařilo. Ondra Čer 
mák vybojoval stříbro, Vojta Andrš 3.místo. 

slední dobou zvykem, medailová umístění 
se hlavně týkají borců našeho klubu. Tak se 
dělo i zde. Kateřina Keslová pohár pro vítě-
ze, stříbro pro Šárku Hubkovou a jak již bylo 
psáno cenné 3.místo pro Péťu. V kategorii 
masters muži velmi dobrým výkonem zabo-
doval a stříbro vybojoval Luboš Janoušek a 
na třetím místě se umístil Jan Slezák.Na ku- 
mite se sešlo na prosté minimu borců a tak 
jediné na co se dalo dívat, bylo utkání naše-
ho Kuby Slanaře,který doslova ve finále „pře 
válcoval“ svého sou peře před časovým limi 
tem.Opravdu kvalitní tečkou byla ukázka tý- 
mu kata našeho SK Hanka, Verča a Klárka, 
který byl sice sám, ale jednalo se o generál-
ku před MS. Velký dík jako vždy patří oběta-
vým pořadatelům za nezištnou přípravu a 
průběh soutěže,jako vždy Milošovi a Vlaďce 
Linkeových, Hance, Kačce a dalším. Výbor-
ný výkon byl i rozhodčích, jejichž panel ten- 
tokrát tvořili výhradně naši Pepa Pekarovič, 
Kateřina Keslová, Veronika Jelínková, Petr 
Vašíček a Radek Frühauf. Díííky všem!   

VC PRAHY ČESKÉ ASOCIACE BUDO KARATE VELMI VYDA ŘENÁ 
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DYNAMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z OSTATNÍCH AKCÍ NAŠICH BOR CŮ 
Zuzka Augustinová se jako jediná zúčastnila 
mezinárodní soutěže GP Plzně. Startovala 
za náš SK v kategorii žen a za státní repre-
zentaci v kategorii juniorek. Že je delší do-
bou její stálé místo v absolutní špičce ČR je 
známá věc a stejně je známé, že ani zahra-
niční soupeřky jí většinou nedělají velký pro 
blém.To dokázala i na této velmi slušně ob- 
sazené soutěži. V perfektní výkonu nakonec 
prvenství v juniorkách a bronzová medaile v 

ženách. Gratulujeme!! Přes FB jsme se po- 

kusili nalákat na každoroční běh Run Tour v 
Praze na Ladronce i z důvodu charitativního 
Nakonec jsem se sešli tři, i když vlastně 4, 
ale Jáchym nemohl běžet z důvodu nemoci. 
I když o to nešlo i samotný čas na 10. km 
byl u všech skvělý a konečné pořadí v kate-
gorii K. Kesl 16.místo, Kačka Keslová 58 a 
Hanka Vašíčková 253. Doufáme že příští 
rok nás bude víc.Můj velký respekt holkám! 

Rozhodně i když ne přímo sportovní zážitek 
jsme měli při návštěvě státní opery při krás-
ném nastudování opery Norma. Na tom by 
nabylo zas až tak nic zvláštního a prakticky 
nepatřícího do zpravodaje, kdyby druhý te- 
nor v krásném provedení neztělesnil bývalý 
výborný závodník kata i kumite,ale stále do- 
brý karateka Vašek Cikánek, kterého, spíše 
trošku pamětníci, určitě znáte. Přejeme mu, 
aby úspěšně absolvoval s operou zájezd do 
kolébky karate Japonska a nic není pro tre- 
néra bojových umění lepšího, než sledovat 

jak z ma-
lého Vaš-
ka vyrostl 
mimo jiné 
i skvělý u- 
mělec na 
poli oper-
ní múzy.   

NEZAPOMEŇTE!!:  8.11.2015 SH LUŽINY-MEZINÁRODNÍ MČR ČABK PRO VŠECHNY KATEGORIE!!! 


