
Zlaté medaile a tím titul mistra 
ČR ČABK vybojovali v kata Pa- 
vla Šimonová, Valentýna Hraz- 
dírová, Hanka Vašíčková, Mar-
tin Sláma, Jakub Slanař, Nikola 
Jůzová a v kumite Libor Podrou 
žek.Neméně cenné stříbrné me 
daile v kata Verča Rešová a Fi- 
lip Kříž, v kumite Kuba Slanař. I 
bronz měl v této konkurenci ce- 
nu zlata. V kata Kačka Keslová 
a Petra Andršová v kumite Vale 

ntýna Hrazdírová, Jaroslav Slá- 
dek a Josef Ciglanský I ostatní 
umístění se velmi cení i přes to 
že byly těsně pod stupni vítězů. 
Dobří byli Barborka Šťastná,Kri- 
stýna Čemáková, Libor Podrou-
žek Jáchym Hořák a další. Co 
dodat na závěr? Nesmírné díky 
Markovi Šťastnému díky jehož 
sponzorskému daru mohli být k 
medailím i krásné poháry,proto- 
že co si budeme povídat,v dne- 
šní materialistické době si sice 
jde většina borců zazávodit, ale 
hlavně kouká co za to:-).Ještě 
jednou díky byla to pěkná akce 
s tím nejlepším ohlasem doma i 
v zahraničí. Ti, kteří nezískali 
žádnou medaili si musí uvědo-
mit, že dostat se mezi nejlepší 
chce věnovat karate ještě více 
lásky, více chuti, snahy a disci-
plíny ve všech formách trénin-
ku. 

Od ledna plánovaná soutěž na-
jednou tu a byla jen otázka zda- 
li vše klapne,aby veškerá náma 
ha při přípravě nevyšla vniveč. 
Protože i když zkušený pořada-
telský tým, měl před sebou pod- 
statně větší turnaj, s více tatami 
takřka 30ti zahraničními rozhod 
čími a pochopitelně před gene-
ralitou světové organizace WU- 
KF včetně prezidenta bylo třeba 
se vytáhnout.Bylo by to na hod- 
ně dlouho, kolik jsme najeli km, 
kolikrát jsme nakládali a vyklá-
dali tatami, nervy s doktory, ča- 
somírou,prezentací atd... Nako-
nec vše dopadlo na podtrženou 
jedničku a ohlasy nejen od do- 
mácích účastníků,ale i zahranič 
ních zkušených pořadatelů tur- 
najů,jako o super soutěži prostě 
potěšilo. I když jako každá sou-
těž je pochopitelně hlavně o zá 
vodnících, je třeba se zmínit o 
obětavých a nezištných lidech, 
bez kterých by tento svátek vů- 
bec nebyl.Malá rekapitulace fak 
tů. Více jak 400 závodníků, 17!  
zúčastněných států,nejlepší ofi- 
ciální rozhodčí WUKF, nadstan-
dartní medaile,poháry i ceny.Ve 
zkratce ale k těm, kteří byli strůj 
ci této akce.Rodiče této soutěže 
Miloš Linke,Radka Hassaine,Ka 
čka Keslová,Jan Jukl,Hanka Va 
šíčková,Jáchym a nosič tatami, 
lavic a holka pro všechno moje 
maličkost:-). Dále velké díky pa- 
tří všem nezištným pracantům 
při konečné páteční přípravy tur 

naje, která se protáhla přes jed- 
nu hodinu po půlnoci. Mimo jme- 
novaných to byli Věrka a Marek 
Šťastný, Kamila a David Rešovi, 
Pavel Stránský, Ondřej Šťáhlav-
ský do konce z jiného klubu,Vá- 
ša ,p.Bozek,Jindra,Anežka, Pav- 
la Šimonová, Tomáš Linke a po- 
kud jsem na někoho zapomněl, 
tak si to neberte osobně:-).Při sa 
motné soutěži se jako absolutní 
profesionálové prezentovali za 

časomírami Věrka Šťastná, Ka-
mila Rešová,Šafránek, Przemek 
Bozek, Míša Linkeová a pak již 
profíci Anežka,Jáchym, Jindra a 
Erika Hubková. Bylo by to chvá-
lení i Vlaďky Linkeové a dalších, 
kteří napekli, starali se, vyhlašo-
vali. tak že všem Dííííky!! Ale k 
těm, kteří se svými výkony v ko- 
nkurenci více jak 50 ti klubů zas- 
loužili o 3.místo! našeho klubu. 

MČR ČABK SUPER SOUŤĚŽ S VELKÝM OHLASEM   
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Nejdůležitější body: 

 Každé členství v jakémkoliv 

klubu něco stojí a není to v 

drtivé většině na to, aby se 

měl předseda dobře. Zkuste 

prosím dodržovat termíny 

zaplacení členských příspě-

vků, nájem tělocvičny není 

levná záležitost a zatím 

bohužel nejsem rentiér.  

 V prosinci nás navštíví jak 

všichni víte, opět GM Danny 

Hazan. Na seminář s ním mi 

zbývá cca 5 míst. Pokud jste 

se nepřihlásili obratem tak 

učiňte. 
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Aby náš klub postupně nezani-
kal, jako většina pražských klu- 
bů, abychom naplňovali základ 
ní myšlenku klubu tj. nabídnout 
sportovní seberealizaci všem 
zájemcům Prahy a okolí a v ne 
poslední řadě z důvodu, abych- 
om nemuseli zdražovat oddílo-
vé příspěvky i přes to,že se všu 
de zdražuje, je třeba ho prezen 
tovat na akcích pro nábor nov- 
ých členů a ostatních zájemců. 
Je tedy zde na místě všem do- 
brovolníkům, kteří i přes to že 
byl všední den a ještě před tré- 
ninkem neváhali podpořit preze 
ntaci Kesl ryu na Modřanském 
veletrhu sportu 2017.Jednak ve 
lké poděkování všem na obráz- 
ku z nástupu před exhibicí, Ha- 
nce, Kačce, Lubošovi Hrazdíro-
vi Pétě,Barborce,Zdeňkovi, An- 
dree a Pavle Šimonovým, Ada-

movi Novákovi, Filipovi a Davido-
vi Křížovi, Verče Rešové,Valentý- 
ně Hrazdírové a Jáchymovi Hořá- 
kovi, ale hlavně zapáleným rodi-

čům Markovi Šťastnému,Davidovi 
Rešovi, p. Hrazdírovi kteří se jako 
profíci zájemcům věnovali. Ani to 
že jsme lehce promrzli, zvláště ti, 
kteří to tam odnesli až do 18hod. 
nemohlo zkazit celkový dojem z 

této akce, kde se jen opět uká-
zalo, že v našem klubu je tým 
obětavců, na které je vždy mož-
né se spolehnou.Jak říkám pro- 

stě super rodinný tým. Z každé- 
ho úspěchu se radujeme a cení 
me si ho, ale opravdový karate- 
ka nemyslí jen na sebe! Myslí 
na ostatní a na svůj klub, který 
reprezentuje vždy a všude. 

dič.Aniž by chápal složitá pravidla 
rozhodování a přirozený problém 
rozhodování založeném na subje 
ktivním hodnocení,nevědomky ro 
zbíjí soustředěnost a klid závodní 
ka svým mnohdy až hysterickým 
jednáním. Zmatené dítě vnímá už 
jen svého rodiče, který je evident-
ně nespokojen, chce mu udělat 
radost aby se nerozčiloval a celé 
utkání či kata jde do kopru. Dítě 
má sportovat, má se učit se sou-
středit, ale přehnanými nároky a 
emocemi ho otrávíme. Prostě ne- 
vydrží i kdyby se rodič postavil na 
hlavu a zlepšení se nedostaví. Po 
kud se zajímáme o karate a sna-
žíme se pomoci trenérovi domá-
cím tréninkem, je to v pořádku. 

Obdivuji rodiče, kteří vydrží na 
tribuně sedět,sledovat své rato- 
lesti,bez zbytečných emocí. Je 
to dlouhé, nepohodlné a tak si 
myslím, že pro všechny zúčast-
něné, myslím rodiče i závodní-
ky by bylo přínosem, projít se 
venku,nadýchat zdravého vzdu 
chu a prostě pokud cítím, že se 
mi zvyšuje adrenalin,nechám to 
na závodníkovi, trenérovi a jdu 
relaxovat, dokud se neuklidním 
Karate je bojové umění, ale je- 
ho prioritou je zvládnutí emocí. 
To je jedna ze základních věcí, 
na čem trenér zvláště s malým 
karatistou musí pracovat. Velmi 
často, když se začíná práce tro 
šku dařit, nastupuje „šílený“ ro- 

Avšak nikdy, pokud jsme sami 
nestáli na tatami,nepochopíme 
co se děje uvnitř závodníka. 
Každý potřebuje klid a optimál-
ní atmosféru.Konspirativní teo- 
rie který rozhodčí víc nadržuje, 
který ne, proč ten druhý vyhrál 
a kolik musel zaplatit aby měl 
protekci..tyto konspirativní teo- 
orie na tribunu nepatří. Možná 
kde jsou velké peníze, by byly 
na místě, tam kde se rozhodčí 
hádají jestli dostanou o stovku 
víc nikoliv. Ani pořadatel soutě 
že či kdokoliv jiný nemůže úmy 
slně ovlivnit výsledek kohoko-
liv.Je to sport a pokud chceme  
aby naše děti vyhrávali nemů- 
že být ani stres, ani emoce! 

DÍKY ZA NEZBYTNOU PREZENTACE NAŠEHO KLUBU  

NUDA NA TRIBUNĚ ANEB KONSPIRACI NEBRAT... 

ce byla příčinou, že sítem prolétli 
všichni až na Barborku a Veroni-
ku. Díky nim se náš klub prezen-
toval alespoň nějakou medailí.Ce 

nné stříbro vybojo 
vala v kata 7.kyu 
Verča Rešová a 
dvě bronzové me- 
daile v kata i kumi 
te vybojovala Bar- 
borka Šťastná.Po- 
chopitelně velká 
gratulace a pokud 

bychom hledali důvod, proč me-
dailí není více, je třeba stále my- 

slet na to, že děláme bojová 
umění a nikoliv sestavu či stře 
tnutí, které nás má nějak zner-
vozňovat.Ja 
kákoliv křeč 
nás stojí lep 
ší umístění a 
dále myšlení 
na cokoliv ji- 
ného má za 
následek ztr- 
átu koncen-
trace, tím i eventuální pokaže-
ní kata. Jak by řekl Švejk: “To 
chce klid“. :-)  

PRVNÍ SOUTĚŽ PO PRÁZDNINÁCH - BOHEMIA ČB 

Známe to, že po prázdninách 
není forma žádná první liga,což 
se klasicky pozná už na prvním 
tréninku:-).Tím se ani neočeká-
vají nějaké super výsledky na 
první soutěži v nové sezoně a 
tím byla Bohemia v Č. Budějo- 
vicích.Potěšující zde byla účast 
našich borců a sice Barborka a 
Verča Šťastné, Veronika Rešo-
vá,Matyáš Kloubek, Filip Smut-
ný,Jan Stránský, Valentýna a 
Luboš Hrazdírovi. Nejen určitá 
natěšenost na soutěžení borců 
z celé ČR, ale i vyšší konkuren-
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První říjnový víkend nás na NP 
pořádaném v Kladně nezastihl 
přímo medailovou smrští,ale dí-
ky maximální účasti, v kategorii 
kdy 40 borců, nebyla výjimka se 
dá říci, že naši ve většině přípa- 
dů zabojovali a někteří dokonce 
i bez medaile výkonem potěšili. 
To platilo v první řadě o Veroni-
ce Rešové, která zacvičila velmi 
pěkné katami a protože nebrečí 
me ohledně rozhodčích, nechá-
me to tak. Výkonem nezklamala 
ani Kristýna Čermáková,ale na- 
konec vše zůstalo na Valentýně 
Hrazdírové,která vybojovala ce- 
nnou bronzovou medaili, když 
na musela jet 5 kata! V katách 
určitý posun zaznamenali Vojta 
Andrš, Honza Stránský i Adam 
Novák , kvalitní katy předvedla 
Barborka Šťastná a příjemným 
překvapením byla Verča Šťast-
ná.Kdo se však jediný popral o 

medaili byl Matyáš Kloubek, kte- 
rý musel vyčerpat celý svůj repe 
rtoár kata:) a nakonec vybojoval 
pro náš klub druhou bronzovou 
medaili. Soutěž i na velký počet 
závodníků probíhala dynamicky, 
kumite se rozjelo s ho- 
dinovým předstihem,tak 
že to byly pozitiva. Na-
šim borcům nechybí bo 
jový duch,občas je vidět 
i kvalitní technika,ale po 
řád chybí dostatek zku-
šenosti. Ondra Čermák 
dobrý pohyb, chybí klid 
na použití nacvičova-
ných technik,nechá se zatáhnou 
do bitky, prostě to chce méně 
plašit. Barborka Šťastná, hodně 
velký pokrok v pohybu, bodova-
né techniky z nácviku,časem dá 
me okamžité vracení po útoku, 
zvláště nebodovaném a taktika 
při vyšším soupeři. Vojta Andrš 

hodně dobré,pohyb,techniky,pře 
mýšlení,velká spokojenost. Ver- 
ča Šťastná dost pasivní,nedosta 
tečný pohyb i reakce, ale za bo- 
jovnost zaslouží pochvalu.Zhod- 
no cení na závěr? Říct některým 

rodičům že jejich dítě 
není talent, ale dělá co 
může by byla sebevra- 
žda:-).Někdo, na coko-
liv sáhne se mu daří a 
nemusí se ani moc na- 
máhat.Někdo bude dřít 
několikanásobně víc a 
výsledky průměrné.To 
je realita. Každý chce 

vítězit. Ale být nejlepší není bo- 
hužel jen snaha,ctižádost a trén- 
inková píle.Je to dost dalších fa- 
ktorů a tím se liší pohled trenéra 
který zažil stovky borců a rodičů 
závodníka.Tak že za trenéra do- 
cela dobrá soutěž.Mnohdy je po 
krok důležitější než medaile... 

FB. Dále je tady MS UWK v Itá- 
lii. Je pouze od minikadetů tj.13 
let a výše,navíc je to ve stejném 
termínu jako MČR ČSKe.Kdo se 
tam neprobojuje a měl by zájem 
jet na MS,potřeboval bych to vě- 
dět co nejdříve kvůli ubytování. 
Další věc,máme sice STK PSKe 
ale potřeboval bych STK ČABK. 
Kdyby mi nějaký šikovný IT do- 
kázal udělat nějaký jednoduchý 
losovací program, který by zvlád 

Jednak je třeba říct, že gratulu-
jeme Martinovi Slámovi za tře- 
tí místo na evropském poháru v 
Belgii a děkujeme za rerezenta-
ci ČABK i v cizích krajích.Pak je 
třeba držet všechny palce Zuz-
ce Augustinové,která bude star- 
tovat na MS WKF v kategorii ka 
ta U21 na Tenerife. Další soutě-
ží kterou bereme jako dobrou je 
Wakizaši CUP v Nymburku, ale 
to se dozvíte e-mailem nebo na 

nul....třeba já:-),bude mít u mě 
doživotně členství v klubu zdar-
ma. Pokud by někdo zájem měl 
ozvěte se a já STK zvládnu...ta 
ké :-).Pište více náměty, nápady 
a nebo reakce. Je to lepší než 
zbytečně drbat a pomlouvat, i 
když...na co ty lidi kolem sebe 
máme:-). Tak to je tak kolem je- 
dnoho procenta co mám na srd- 
ci. Jinak 7.4.2017 bude jubilej-
ní 10 ročník Kesl CUPU!  

NP ŽÁKŮ NEBYL TAK ŠPATNÝ JAK SE MEDAILOVĚ ZDÁLO 

PODZIMNÍ SOUTĚŽE, HLEDÁME STK A OSTATNÍ 

je, že nic v životě není zadarmo 
a být v něčem dobrý znamená 
velké sebezapření, vůli, odhodla-
nost a další vlastnosti,které z bě- 
žné populace dělají osobnosti vý 
jimečné. Shrnuto a podtrženo,nic 
není horšího než zkoušet sám se 
be:-).A tím není pro ZK nic lepší-
ho, než když nemusí přemýšlet, 
zdali je možné udělit vyšší STV 
jen pro to, že výkon byl nad hra-
nici minima požadavků.Tyto zko- 
ušky se však v drtivé většině po- 
vedly i přes to,nikdy dobrý trenér 
neříká, že vše bylo bez chyby:-). 
A kdo tedy trenéra potěšil? Na 7. 
kyu nezaváhal Leon Božek,Rich- 
ard a Filip Černý, Tereza Jando-
vá, Samuel Zadina,Lenc Matyáš 
a konečně David Kříž! Na 6. kyu 
mile překvapili Lukáš Janoušek a 
Tomáš Horňáček, svůj dobrý sta- 
ndard před vedl Martin Horňáček 

a kdyby zacvičili vždy tak jako na 
těchto zkouškách „zašíváci“ Ku- 
ba Minář a Filip Sigler,mohli tyto 
zkoušky dělat na ještě vyšší STV 
Dále se hezky prezentovala na 
5. Kyu Jana Kittnerová a k maxi-
málnímu výkonu se vypnuli And- 
rea a Zdenda Šimonů na 4.kyu a 
velmi vysokou fyzickou i technic-
kou úroveň demonstrovala Bar-
borka Šťastná na 3.Kyu.A zhod-
nocení? Je na místě nejen gratu-
lace všem k získání vyššího stv, 
ale současně je třeba vyslovit re- 
spekt a poděkování rodičům kte- 
ří i přes počáteční neúspěchy ne 
ztrácí naději a věří stejně jako tre 
néři,že každý může být nejlepší i 
když to někdy trvá...a trenéři? I 
když to nevypadá, jsou i oni ner- 
vozní a drží palce. Malá oslava 
na místě pro všechny zúčastně-
né, protože všichni prošli :-). 

PŘI ZKOUŠKÁCH NEJSOU ZKOUŠENI JENOM ZKOUŠENÍ 

Není to jen při zkouškách karate 
ale určitě i při zkouškách v dalš- 
ích sférách,že pokud je zkoušejí-
cí současně vyučující, nezname- 
ná „potopit nebo nepotopit“, ale 
je to i náročné i ve smyslu, zhod- 
notit nejen zkoušeného,ale i svo- 
jí práci a není na místě se tázat 
zdali je dotyčný více či méně na- 
dějný. V karate má dostat každý 
šanci a rozdíl mezi špatným a do 
brý trenérem je, zdali dokáže vy- 
tvořit takové optimální podmínky 
aby i ten méně nadějný, sice po 
delší době, ale uspěl.Někteří zku 
šební komisaři to řeší trošku ali- 
bisticky, technický stupeň udělí i 
když je třeba ještě vyčkat. Tím 
ale karatistovi dělá doslova „me 
dvědí“ službu. Karate není jen o 
fyzické a technické zdatnosti, ale 
je to hlavně vývoj osobnosti tím, 
že si dotyčný karateka uvědomu 

Pohodlný život a lehko získané 

požitky ani nepřinášejí tělu 

prospěch, jak potvrdí každý učitel 

tělocviku, ani nevštípí duši nějaké 

hodnotné vědomosti. Naproti tomu 

vytrvalá námaha nás připraví k 

ušlechtilým a dobrým činům, jak 

tvrdí mudrci.“ 

 

Sókratés 70 klasický řecký filozof -

469 – -399 př. n. l.  



děsil,zároveň jsem z těch podiv- 
ných hýbajících lidiček nemohla 
spustit oči. Nejspíš jakýmsi kou- 
zlem mě karate uchvátilo. Upro-
sila jsem rodiče i zdejšího "Albu 
se Brumbála" trenéra Shihana 
Karla Kesla, abych mohla začít 
také, ale né až v září při náboru 
nýbrž okamžitě - od zítřka a tak 
se i stalo.Začalo propojení s bo- 
jovým uměním karate, s naším 
kouzelným DÓJEM,kde už jsem 
se dodnes naučila i několik kou- 
zel,které by možná záviděl i Ha-
rry s Hermionou dohromady.Ko- 
uzla však pokračovala i z pohle-
du cvičení se skvělými malými i 
velkými lidičkami z klubu,  stov-
kami zajímavých procvičených 
hodin na trénincích, letními i zi- 
mními kempy, na kterých se mi- 
mo toho, že se naučíme spous-
tu nového i vždy neskutečně za 
smějeme a pobavíme no a v ne 
poslední řadě i závody-nejprve 
malými a posléze i velkými.Nej- 
dříve jen v kata posléze i v ku-
mite. Zpočátku jsem se bála,ale 
pak mi bylo jasné, že bez závo-

Milé děti i dospěláci, prostě vši-
chni hodní lidé,současní i budou 
cí kamarádi a bojovníci s láskou 
pro karate. Jmenuji se Bára,Bar- 
ča, Barborka,jak je vám libo a je 
mi zatím pořád ještě 10 let (brzo 
už to poskočí na 11). Asi před 4, 
5 lety jsem byla obyčejnou mrňa 
vou holčičkou, která žila pro víly, 
princezny a čaroděje a jejich ko 
uzla a zaklínadla. Nejvíc obdivo-
vaný byl Harry Potter a jeho taje 
mná škola čar a kouzel v Brada-
vicích. Zvláště se mi líbil její nej- 
vyšší představený, tajemný,hod- 
ný a všechna nejtajnější kouzla 
znající Albus Brumbál. Pak jsem 
jednoho dne,to už jsem byla sko 
ro „velká holka“:-) přišla za svou 
sestrou Verčou na trénink kara-
te, o kterém jsem do té doby ne- 
věděla vůbec nic,do obří tělocvi- 
čny, která se jmenovala Dójo.By 
lo tam spousta lidiček s různoba 
revnými pásky okolo jakýchsi bí- 
lých obleků,všichni se snažili hý- 
bat rukama, nohama i celým tě- 
lem a ještě u toho občas křičeli. 
I když mě ten zmatek částečně 

dění a konfrontace s ostatními 
nejsem schopna se dost rychle 
zlepšovat. Na turnajích jsem si 
našla dost kamarádek i z jiných 
klubů a v současnosti mi už ob- 
časný víkend, kdy se náhodou 
nikam nevyráží a nic se nekoná 
přijde takový nějaký divný,práz- 
dný, prostě ošizený:-).Zkrátka, 
dá se říct, že jsem karate svým 
způsobem propadla.Štěstí mám 
v maximální podpoře rodičů i se 
stru Verču stejně zapálenou ka- 
ratistku.Štěstí mám i na trenéry, 
kteří se zápalem sobě vlastním 
se snaží, abych byla nejlepší a 
citlivě s námi prožívají všechna 
vítězství i občasná zklamání.Na 
kouzla už nevěřím jsem také už 
velká holka:-),ale kouzelné jsou 
zážitky z desítek turnajů u nás i 
v zahraničí,u moře i v horách, a 
kopec skvělých lidí které jsem 
již potkala. Kouzla ve sportu nej 
sou, ale neošizenými tréninky a 
překonáváním překážek jsem 
se naučila slušné techniky, zvý- 
šila fyzičku, omezila řešení ma-
lichernosti většiny puberťáků, 
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Hodně sportovních hal v kterých 
jsme startovali kdysi my,staří ku 
sy se buď změnily,nebo se závo 
dí jinde. I v Ustí n.Labem se zá- 
vodilo na Terasách,ale to už by- 
chom šli opravdu do dějin a tak 
zde v hale Sluneta se člověk ne 
ubrání nostalgickému vzpomíná 
ní nejen na doby, kdy zde sám 
válčil kata i kumite, ale vybavuje 
si desítky a stovky tváří,které už 
prošli klubem a zde závodili.Pak 
je zde další pocit a to zlaté časy 
když byl člověk nervózní před 
svým výkonem.Nervozita za své 
žáky je podstatně horší a tak se 
člověk těší, až to skončí ať tak 
nebo tak:-).Máme nyní problém, 
že ti, kteří měli převzít soutěžní 
„žezlo“ po Jindrovi, Vášovi,Han- 
ce, Anežce a dalších super zá- 
vodnících se ukazují pouze zříd- 
ka a ještě, řekněme se střídavý-
mi úspěchy.Tím pádem je veške 
rá prezentace klubu na těch ma 
lých a nebo masters. Proto náš 
klub je přes slabší či naprosto fa 
mózní léta, stále mezi špičkou 
protože nás to nikdy nedeprimu-

je a uvědomujeme si, že dobrý 
klub nikdy nemůže žít z jakéko-
liv „vycházející“ hvězdy,ale je to 
nekončící kolotoč práce s kara- 
teky,kteří chtějí být něco víc.Ta-

to soutěž byla pro náš klub ne- 
jen úspěšnou ziskem 13 medailí 
ale i výkonnostní vzestup někte-
rých borců potěšil. V mladších 
žákyních se jako již tradičně vel 
mi dobrým výkonem prezentova 
la Veronika Rešová a získala v 
širokém startovním poli super 
stříbro. Neméně dobře zajela i 
Valentýna Hrazdírová a její 5.mí 
sto se pochopitelně počítá.Moc 

hezky tentokrát demonstrovala 
svoje kata Barborka Šťastná a 
i u ní stříbrná medaile v kata by 
la velmi cenná.Když ještě přida 
la Veronika Jůzová ve své ka- 

tegorii stej- 
ný kov, Já-
chym Hoř- 
ák 3.místo 
kata junioři 
Pak se do 
soutěžení 
pustili seni-
oři a maste 
rs.Tam zá- 
řila Zuzka 
Augustino 
vá, která zí 

skala první místo v kata ženy a 
U21.Její vyrovnanou soupeřkou 
byla Nikola Jůzová, který vždy 
našla přemožitelku pouze v Zuz 
ce. Tak že stříbro v kata ženy a 
bronz v U21.Medailovo sbírku 
doplnil 3.místem Libor Podrou-
žek a stejný kov v kategorii mas 
ters vybojovaly Kačka Keslová 
a Petra Andršová. Ani v kumi-
te jsme nevyšli naprázdno,dob- 

ře bojovali Luboš Hrazdír (5),ne 
vedli si ani nejhůře Vojta Andrš 
nakonec ale medailově i výko-
nem zazářili Barborka Šťastná 
a bronzem a Libor Podroužek 
stříbrem.Pochopitelně velký dík 

nejen všem reprezentantům na- 
šeho klubu, ale i rodičům, kteří 
představovali super tým i na tri- 
buně a obětavě podporovali vše 
chny borce o slušivých tričkách 
ani nemluvě:-).Co říct na závěr. 
Zapomněl jsem napsat o našich 
nových nadějích, kteří sice ještě 
za nás nezávodili,ale už jsou na 
ši a sice Mikuláš Pater 3.místo 
a nadějná Lucka Paterová. Ško- 
da že na takových to soutěží se 
reperezntace rozhodla,že „jako“ 
budou reprezentovat, tak že do 
konečného hodnocení nám dvě 

zlaté Zuzky nepočítali........ 

protože na to v první řadě není 
čas:-) a možná že i trošku mou 
dřím:-).Doufám, že jako jsou ny 
ní nám vzorem ti starší a úspěš 
nější z klubu, tak i my mladší,co 
už ale něco zažili,dokážeme být 
zase určitou vzpruhou a motiva 
cí pro ty nejmenší začínající.Po 
kud se mě kdokoliv zeptá jak se 
dělají kouzla, bez zaváhání od- 
povím. Neváhejte a přijďte me 
zi nás do našeho kouzelného 
Dója! Změní se vám život, mů 
žete si splnit tajné dětské sny 
a naučíte se opravdová kouz-
la bojovní- 
ků dálného 
východu, a 
stanete se 
lepšími.  

Příspěvek do 
zpravodaje do 
dala mistryně 
světa Barbor-
ka Šťastná za 
podpory sest-
ry Verči a tať- 
ky Marka. 


