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MISTROVSTVÍ REPUBILKY NAD OČEKÁVÁNÍ I KDYŽ...
Na mistrovství republiky čske jsme nemohli ponechat
nic náhodě a museli vyrazit borci kategorie „masters“,
protože na ty, kteří měli převzít štafetu těch dřívějších
nejlepších se spolehnout nedalo,protože,no to se těžko chápe proč, ale taková je dnes doba a myšlení „jajánků“. V dnešní nelehké době byla soutěž hodně dobře připravená i když v rámci stále měnících se pravidel bylo hodně prostojů, které však byly vinou pouze
těch pravidel. Hned několik faktů toto MČR potvrdilo.
Jednak se zúčastnili prakticky všichni, kdo se umístili
v čele tabulky nejlepších karateků našeho kubu a žádný z nich neodešel z tohoto MČR bez medaile a to i
přes to, že někteří nominovaní na tento vrchol sezony
a snažení se v karate prostě nedorazili, podařilo se
vybojovat 5.místo ze všech 44 klubů, které dosáhli na
nějakou medaili! Je třeba v první řadě poděkovat sice
trošku dříve narozeným, ale stále v plné formě našim
karatistkám,které vybojovaly pro naše barvy dva tituly
mistryň republiky a sice Vašíčková Hanka „masters“
35+ a Kačka Keslová masters 45+.Je to skvělé,když
se nebojí jít se svou kůží na trh, překonat nervozitu a
pro klub zabodovat. Stříbro vybojovala Zuzka Augustinová v kata ženy, když našla přemožitelku pouze v
bronzové z ME Miškové. Stříbro vybojoval i náčelník,
klubu když už je jeho věk v kategorii +50 lehkou brzdou :-). Radost přinesla dalším stříbrem Lucka Paterová v dorostu kumite, kde se ukázala jako opravdová
bojovnice a pouze zranění nosu jí připravilo o boj na
získání titulu. Přidala ještě pěkné, bodované 5. místo
v kata.Oni všichni Paterovi jsou vlastně strůjci většiny
úspěchů našeho klubu.Mikuláš Pater vybojoval stejný

cenný kov v kata a v kumite ukázal že mu rozhodně nechybí srdce bojovníka a 5.místo má cenu
ještě vyšší než se na první pohled zdá.Ani Timon
Pater v kategorii mladších žáků nezaváhal. Stříbro v kata a bronz v kumite je rozhodně slibné do
budoucna, pokud vydrží. Cenné bronzové medaile vybojovali dále Smutný Filip v kata U21 přidal i
5.místo v mužích, Matyáš Houska v kata dorostu
a Radka Paterová v kata masters 35+. Závěrem
jen opět malá úvaha. Život se hezky žije,pokud si
děláme radosti. Třeba když si něco koupíme..mo-

žná..., pokud však něco dokážeme co si přejeme,
ale vyžaduje to vůli,cílevědomost a vytrvalost,pak
máme něco,co prostě každý mít nemůže a o to je
to cennější. Viděl jsem tam karateky, trenéry i rodiče kteří dramatizovali vítězství či porážku. Sport
je v první řadě hra a
hra má tedy přinášet
pohodu, uspokojení i
radost. Pokud tomu
tak není, ztrácí sportovní snažení smysl
i cíl a měli bychom
dělat něco jiného z
důvodu že radosti
není nikdy dost...

AKCE A SOUTĚŽE 2022 PREFEROVANÉ NAŠÍM KLUBEM
Procházíme sice životní etapou, kdy se situace mění skoro každou hodinu, ale určité plánování je nezbytné a pokud
se něco změní, musíme si prostě začít zvykat na flexibilitu. S čím tedy můžeme na 1.pololetí počítat bez záruky:
Pokud se v únoru situace zlepší, plánujeme MČR ČABK
4.3 -11.3.2022 Zimní kemp KESL RYU, pro všechny - Jesenice u Rakovníka
2.4.2022 1.kolo NP dorost, junior U21, senior - místo bude upřesněno
3.4.2022 1.kolo NP žáci - místo bude upřesněno
28.5.2022 2.kolo NP dorost, junior U21, senior - místo bude upřesněno
25.5.2022 2.kolo NP žáci - místo bude upřesněno
2-7.6.2022 MS WUKF všechny kategorie - Fort Leuderdale USA
17-19.6.2022 ME EKF dorost, junior, U21 - Praha, TIP SPORT aréna
26-30.6.2022 X. Olympiáda dětí a mládeže - (výběr Prahy) Olomouc
Ostatní soutěže budou včas zaslány členské základně emailem, nebo FB. Jedná se hlavně o soutěže pro začínající.

Správné pochopení karate
a jeho správné použití je
karate dó. Ten, kdo opravdu trénuje toto dó a skutečně chápe karate dó, se
nikdy nenechá snadno
vtáhnout do boje. Žáci kteréhokoliv umění, obzvláště
karate dó, nesmí nikdy zapomenout kultivovat svou
mysl a tělo. Dosáhnout sta
vítězství ve stu bitvách není
nejvyšší dovednost. Nejvyšší dovednost je podrobit
nepřítele bez boje.
Gičin Funakoshi
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O TĚCH,O KTERÝCH JE TŘEBA VĚDĚT-NEJLEPŠÍ KARATEKA NAŠEHO KLUBU 2021
V každém sportu, ale i v některých dalších sférách lidského konání
přichází na konci roku rekapitulace, hodnocení a vyhlašování těch,
kteří dokázali být lepšími, než ti ostatní. Ve sportech je to sice z prvního pohledu jednodušší, stačí dát více branek, získat nejvíce bodů
na soutěžích a máme nejlepšího, ale mnohdy se do toho zamíchají
novináři, sportovní politika, peníze či osobní sympatie a pak se z vyhlašování stává show, která pak mnohdy může přinést uraženost z
nedocenění,závist a pak takové vyhlašování ztrácí svůj smysl.Mnozí
si dělají legraci z „mých“ tabulek, ale i když je to moje ne příliš populární každodenní povinnost mám za to, že jedině tak může být oprávněně a spravedlivě vyhlášený ten opravdu nejlepší karateka. V tom
„našem“ karate to ale není jen o úspěších na soutěžích, ale i dalších
faktorech, které byl vysvětlovány už nespočetněkrát. Pak jen záleží
na tom, kdo pochopí a kdo nikoliv. Tento rok byl opět hodně těžký a
jen ti nejlepší a nejvytrvalejší dokázali, že jsme jako klub mohli říci:
„Nás nic nezlomí, ani nerozdělí“. Nezbývá, než vám všem říct díky!

uvolnění se od starosti s učením a v neposlední řadě zvláště v dnešní
době posilování imunity a zdraví. Ale když nám nepomůžou u těch mladších rodiče a u těch starších se nezmění myšlení,budeme vychovávat
a podporovat „gaučisty“.Z druhé strany pokud nečtou ani zpravodaj,doslova „brečím na špatném hrobě“ :-). A tak místo nostalgie a vzpomínání na doby minulé je třeba poděkovat a ocenit všechny, kdo se v tabulce udrželi a respekt k těm, kteří na čelném umístění utekli ostatním doslova ne o jeden, ale dva autobusy:-).Vaše dotazy proč tam není ten či
onen, když tam před tím byl,je odpověď jednoduchá. Prostě není nejlepší karateka! Zrekapitulujme si, co jste pro svůj klub každý z vás udělali, zdali jste reprezentovali klub na soutěžích a ostatních akcích, jak jste
na tom s tréninkovou docházkou atd.Pokud se z pondělí a středy strhává za nepřítomnost 50 bodů a za ÚT a ČT 30 bodů, to se v tabulce udrží opravdu jen ti nejlepší. Tak s novým rokem je to opět JEN a JEN na
každém z vás. Jistě, již jsem slyšel názor, že na co tabulky. V každém
sportu se každý rok vyhodnocují ti nejlepší. Někdy to je ale o penězích,
někdy o sympatii médií, ne vždy to je úplně o tom, kdo je opravdu nejlepší. My máme spravedlivou tabulku. Tak že všem, kteří v té tabulce
zůstali respekt a i určitý vděk za celý klub a těm nejlepším ještě navíc
díky od trenéra! Díky všem, kteří jste přišli na poslední trénink tohoto
roku.Pokud jste chtěli na Vánoce dát trenérovi hezký dárek, bylo to jednoduché. Přijít a zacvičit si. Tak díky za super dárek.

Po první polovině roku bylo z důvodů všem nám známého vyhlášení nejlepších na letním kempu a ani výroční schůze nebude za přítomnosti rodičů a dalších rodinných příslušníků, to ale vyhlášení nejlepších v žádném případě nesníží.Než se ale rozepíši o doslova „rodinném stříbru“ našeho klubu, je třeba se zmínit o mojí rodince, která
zasluhuje za klub největší obdiv a díky i přes to, že v tabulce nejlepších nefigurují.Je to čistě z důvodů rodinných vazeb, ale je třeba vědět, že bez nich obou bych těžko mohl dělat jakoukoliv akci, kterou
jsme za klub pořádali, jejich obětavost a připravenost vždy našemu
klubu pomoci byla a je příkladná, nehledě k tomu, že i jako rozhodčí
ČSKe mají dnes skvělé renomé a i to je důležité pro tu nejlepší vizitku našeho klubu.A teď už k tabulce našich nejlepších.V našem dámském ansáblu je prostě vše jasné. Vlastnosti nejlepších z nejlepších
u nejlepších karateků jsou neoddiskutovatelné, škoda že díky tréninkové docházce,která byla u některých jak na houpačce,zmizely z tabulky i ty,které by měly být a snad i stále budou nadějí našeho klubu
a stejně tak to platí i v tabulce pánské. Všechna čest a uznání Timovi, ale pro ty starší by to měla být černá můra. Ještě se dají pochopit
„masters“, kteří mají své povinnosti, práci, rodiny a podobně, ale výmluvy těch mladších jako hodně učení, bolest hlavy a únava je prostě trend dnešní doby,trend „mamánků“ a „jajánků“.Karate jak už bylo
několikrát připomínáno je i o vyčištění hlavy, opuštění obrazovky pc,

ZAČÁTEČNÍCI JSOU NEZBYTNÍ PRO KLUB STEJNĚ TAK, JAKO BYLI KDYSI DNEŠNÍ MISTŘI…
Pokud má náš klub úspěšně zahájit i rok 2022,tedy 29 rok od svého
založení,bez nových členů a nových nadějí by se,jak říkám „kola zastavila“.Jsem rád,že letos kvalita převážila kvantitu a tak si s ostatními obětavými trenéry budeme přát,aby naše bezplatné snažení bylo
korunováno budoucími mistry či přeborníky Prahy. Tak že Dominiku
Rafaeli,Tobiáši, Mariánko, Lukáši, Pepo i Františku,Maxi či Nataly,je
to na vás,tak že neustále i doma cvičit,cvičit, cvičit :-). Protože většiStránka 2

na z vás to v sobě má, vedení
máte to nejkvalitnější v republice, tak že nebojte se zimního
kempu, protože tam za týden
dokážeme to, co u začátečníků nedokážeme ani za několik
měsíců...
7/2021

MOUDRO MĚSÍCE BY MOHLO ZNÍT NADNESENĚ A TAK TEDY ÚVAHA JEDNOHO OBČANA...
Vymývání mozku po česku, aneb chytrému napověz.. Pokud se opravdu reálně zamyslíme nad vývojem doby, začneme řešit politiku, dnes i
covid a podobně uvědomíme si,alespoň ti normálně myslící,že prakticky nevíme „nic!“ Vše co se děje kolem nás je z určitého pohledu fikce
směřující k ovlivnění myšlení běžného smrtelníka. Hra s občany, jejich
názory v politice, kultuře i a dokonce již i ve sportu nemá nic společného s osudem, náhodou a pokud se nám něco nelíbí, zdá se nám to jako nevyhovující a chceme to ovlivnit podle své představy, určitě to neklapne ve smyslu manifestací a dalších jiných protestních akcí,protože
pokud jsme schopni vidět svět tak jak byl odpradávna,konkrétně v řízení lidstva,se změnilo jen pramálo a uvědomujeme si, že vše je relativní
a tím i kritika, nebo boj proti těm, kteří mají možnost tuto manipulaci řídit je prakticky nemožná a pokud ano,je směšná. Nedávno jsem poněkolikáté nejen četl,ale i zhlédl špičkové představení J. Duška „Čtyři dohody“ a jako vše,co je moudré od prezentovaných Toltéků, mě neustále utvrzuje, že jen osobním postojem, morálkou a vlastním příkladem
můžeme něco ovlivnit. Jedna z pasáží hovoří o tom, když někomu například ve volbách „dáme hlas“, již nám nepatří a patří té straně, které
jsme ho dali. Tím jsou další protesty nebo připomínky zbytečné, protože náš hlas již není náš. Slovní hříčky, možné asi jen v českém jazyce,
jsou nejen vtipné,ale jejich správné pochopení nám může často odkrývat tajemství sebe sama i světa kolem nás. Jednota lidí není dobrá pro
mocné, kteří řídí tento svět a můžeme je nazývat ilumináty, zednáře či
Rothschildy apod. Jako všude i v naší republice se o nejednotu snaží
nejen média, ale i různí trollové a manipulátoři na veřejných sítích. O
nejednotu se snaží i Brusel, který se snaží připravit členské státy o jejich integritu a národní cítění, ale i vytváření mezinárodní nenávisti má
svůj účel a směr. Například o ukrajinském konfliktu víme pramálo.Jedni jsou schopni odsuzovat Rusy, máme je přece „v žaludku“ minimálně
od roku 1968, i když oni v tom s přihlédnutím k historii „jeli“ minimálně
a averze by se měla týkat především Ukrajinců, NDR a dalších tehdy
našich „bratrů“. Ani v Karlových Varech nejspíš také částečně „vybledlé rudo“ není vždy domácím po chuti, a bohatí sousedé z východu průběžně dráždí ty méně majetné.Nebudu se zaplétat to diskusí o Krymu,

jako strategickému místu Ruska, nebudu přemítat, kdo komu dal popud k nervozitě.Je nabíledni, že harašení zbraní, taktické porady soupeřících velmocí o konfliktu u dobré kávy a dohody o porušujících příměří vždy odnese „pěšák“, tedy občan,té či oné strany a to aniž by se
přímo do konfliktu zapojil. Odpradávna to byla hra mocností a my, věděním nezkažení, máme opět téma do kaváren a budeme se přít kdo
je ten „zločinec“, zdali pan Putin nebo pan proamerický Zelenskyj. Do
tohoto okamžiku je vše v pořádku, protože jak jsem psal již v několika
článcích, stále se budeme přít, kdo má lepší názor, lepší informace a
nebo neposlední řadě ty módní „informační konexe“.Ale je zde i opozice, ve většině případů jen s minimální touhou opravdu kontrolovat vládnoucí strany, zdali se nedopouští zásadních chyb ve vedení státu,ale
v boji o „korýtko“ s maximální energií ukazovat, jak by to šlo podstatně
lépe i když momentálně bez zpětné vazby z odpovědnosti vůči státu a
občanovi v něm. Ale bylo,je a bude. A tak je naprosto logické,že nejen
ona, ale i media často pod kontrolou těchto opozičních stran začnou
s vymýváním hlav široké veřejnosti,názorem jedné strany či jedné lobby. Z mého pohledu, i když pro určitou skupinu lidí pobuřující, se ztotožňuji s názorem našeho prezidenta. Je nám každodenně sypáno do
hlavy jak je důležité NATO ale v boji proti, vlastně proti komu? Rusku?
Pokud by tomu tak bylo, je možné připustit, že od studené války si Rusko chce pohlídat „svoje“? Pak nevím, proč kvůli této záležitosti mám
já mít dražší potraviny, energii a další věci nezbytné k životu. Předpokládám, že naše vláda či prezident nebudou „střelci od boku“, ale ti
kteří budou v první řadě hájit zájmy naší vlasti a tím i zájmy mé. Kde
byli v osmašedesátém Němci, Francouzi, Angličané či Američané při
našem obsazení? Nebyli jsme v NATO? No ale to Ukrajina také není.
Byla jiná doba? Ano, ale hlavně byla dodržená úmluva těch největších
mocností. Ale odbočil jsem od původní úvahy. Jsme mimo reálné dění
ovlivňující tuto planetu. Jen někteří myslí že ne. A tím dávají prostor
těm manipulátorům s naším myšlením, médiím patřící určitému vlastníkovi, trollům a konspirátorům na veřejných sítích, či „chytrolínům“ v
hospodě. Nemusíme chodit na demonstrace, nemusíme se navzájem
hádat a dohadovat. Stačí si nenechat vymývat hlavu…:-)

KARATEKA KTERÝ JE PŘÍKLADEM - SHIHAN HANKA VAŠÍČKOVÁ 6.DAN
I vyšší černé stupně DAN, t.j. RENSHY a KYOSHY stupně mají své barevné
rozlišení. Od stupně SHODAN až do GODAN je barva černá, tzv. KUROOBI.
Od stupně ROKUDAN až po HACHIDAN je barva červenobílá, tzv. DO Tyto
barvy vycházejí také z japonských tradic a mají svůj smysl v tom, že červená
(AKAI) a bílá (SHIRO) barva, symbolizuje tyto vlastnosti: duševní čistotu, obětavost, oddanost a boj
s egoizmem. A to platí
u mistrů bojových umě
ní začínající od stupně
rokudan. Kdo ve snaze za učením dosáhne ROKU,SCHICHIA a HACHIDAN
(6 ,7 a 8 DAN) dospěl cestou DO k poslední bráně. . Ale symbolem nejsou jenom barvy OBI.Vysvětlení dá již zapomenutá pravda,která vše vysvětluje. OBI
svazuje tělo nositele do kruhu. V budhismu to znamená, že kruh symbolizuje
celek, vesmír a úplnost. To je teorie nezbytná k pochopení karate do. Na

loajalitu, starost o druhé a další.Pokud bych přemýšlel o titulu shihan
nenapadl by mě nikdo jiný v celé republice, kdo by tento titul zasloužil více než naše Hanka. Tak že gratulace největší. OSS Shihan! Věřím,že tento svátek nejen naší rodiny karate,ale i celého českého karate si všichni náležitě užijeme a věřím,že nejen sportovně,ale i z lidského hlediska bude dostatečnou motivací pro další, mladé začínající ale i ty starší pokročilé karateky, protože být v něčem úplně nejlepší, to dokáže pouze hrstka veškeré populace a i v dnešním světě zaměřeným materiálně se najde ještě dost těch, kteří chtějí vlastní vůlí,
cílevědomostí a vytrvalostí dosáhnout mety… být nejlepší!

vyšší STV dan se zkoušky nedělají. Není třeba. Pokud karateka má za sebou hodnotnou cestu karate,
řadu vychovaných žáků za sebou, nechybí mu patřičná láska k bojovému uměni a morální vlastnosti
včetně obětavosti,skromnosti a nezištnosti,pak udělení stv je mimořádnému karatistovi odměnou tomu,
kdo ho uděluje. 25 let Hanky Vašíčkové, je cestou
opravdového karateky, který ke svému umění v karate a trenérským schopnostem přidal všechny ty
nejlepší morální vlastnosti, jako pokoru, nezištnost,
ZPRAVODAJ KESL RYU
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ „MOJE CESTA BOJOVÝM UMĚNÍM“
aneb druhá šance.. pokračování ze zpr.6-2021.Je až k nevíře, jak ten čas

letí, jako bych ještě dnes slyšel konspirace a předpovědi toho, co nás
bude čekat roku 2000, ani předpovědi konce světa nebyly výjimkou a
nic z toho se nestalo. Jediným faktem bylo,že společnost se stále více
„pozápadnila“ v tom negativním stylu a tak i oslavy vítání milénia tomu
i odpovídaly. Rok však byl výjimečný tím, že jsem dosáhl 20 let „mého
karate“ a můj věk žití se zakulatil na 45 let. Jako vždy proběhlo zimní
soustředění, letní soustředění a v tu dobu už video úplně ovládlo veškerou dokumentaci, a tím vzpomínky i po létech jsou hlavně touto formou a to na nejen soutěže kde se drali na první místa v republice Jindra Pilmann, Kuba Tesárek a další, ale i „Nespické Hollywoody“ apod.
Rok jsme si ani neuměli přestavit bez návštěvy Italského Janova, kde
naši borci opět vyhráli co se dalo, dále klasicky San Benedetto a rozhodně mimořádným zážitkem byla účast na MS WKF v Mnichově. Co
se stalo vyloženě super
úspěchem byla účast na
VC Švédska. Absolutně
nejúspěšnější zahraniční
tým, jak v individuálních
kategoriích tak v týmech
Co bylo zvláště mimořádné, že v týmech zvítězily Ivča Keslová,Veronika
Jelínková a Martina Laláková, v mužích doslova generační tým K.Kesl, R.Kotěra a Jindra Pilmann a jakoby to nestačilo, kata tým smíšený ještě více generační K.
Kesl, I.Keslová a J.Pilmann. Pochopitelně oslava na trajektu na cestě
zpátky byla maximální. Na domácích soutěžích doslova excelovali nejen už tradičně Iva,ale Martina Laláková,Veronika Jeĺínková,Petra Sedláčková, Míša Měšťáková a další,u kluků jasně Jindra Pilmann,Jakub
Tesárek, Emil Janeček, Michal Hendrych,Martin Černý a další.V tomto
roce jsem měl tolik úspěchů svých žáků, že jsem si mohl dovolit luxus
myslet i na sebe.Naladěn úspěchy ve Švédsku jsem začínal přemýšlet
o zkouškách na 5.Dan. Udělování tak vysokých stv v zahraničí mistry
nejvyššími je podmíněno faktem, že zkoušený musí být nejen zdatný,
funkční a technicky fundovaný,ale musí být pro karate výjimečný i v jiných sférách,v mém případě trenérská činnost a tím prezentace mých

žáků. Ale to už jsem vlastně plynně přeskočil do roku 2001. Často se
člověk dostává v životě do období, kdy potřebuje v tom co dělá nějaký
stimul a další motivační impuls k další cestě.Tento rok to stoprocentně
naplnil. Za 5.Danem jsem se vypravil do Dánského Arhusu a s sebou
jsme si vzal na místní pohár to nejlepší,co se z našeho klubu dalo.Jindru, Kubu, Martinu, Anežku Kotěrovou a naši špičkovou překladatelku
Helenku Vocelovou.Všichni tito bez rozdílu byli strůjcem mého dalšího
úspěchu při zkouškách, protože vše co bylo vyhráli a okamžitě zájem
o mou osobu se zvýšil i u zkušebních komisařů Johna Bluminga 10.D.
Raffiho Livena 9.D a Dannyho Hazana 7.D. Zkoušky byly hodně drsné
ve smyslu tří denního semináře, kde mimo karate jsme ochutnali judo,
jiu jitsu, krav maga a zvláště pády na parkety takto neotlučené tělo cítilo, zvláště když se cvičilo tři hodiny dopoledne, tři odpoledne a večer.
Samotnému slavnostnímu udělení 5.danu předcházelo moje komické
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mé „pídění“,kdy budou zkoušky. V pátek na můj dotaz mi bylo odpovězeno že budou. V sobotu stejný dotaz, stejná odpověď. V neděli už
jsem ztratil naději že vůbec budou.Odpoledne byl stv udělen.Zkoušky
ky totiž proběhly sledováním mých žáků na soutěži a pak sledováním
po celý seminář.Nakonec více než získání 5.danu bylo získání přátelství úžasného učitele a skvělého člověka Dannyho Hazana, který mi

otevřel tehdy a po té další roky dveře k pochopení ostatních bojových
umění. Po letním soustředění opět s rekordní účastí, jsme se většina
nemohli dočkat, protože na moje pozvání přislíbil shihan D.Hazan návštěvu a seminář v ČR.Návštěva nad očekávání,všichni si maximálně
rozšířili obzor v karate a určitým šokem byly jednak tří hodinové tréninky dopoledne i odpoledne,ale i realita boje kterou jsme trošku „ochutnali“ v Arhusu a hlavně ostatní se nestačili divit, když zjistili,že shihanovo krédo jako trenér speci-

álních armádních jednotek v Izraeli,je základem výcviku reálný boj.Po
té nás tradičně čekalo soustředění,hodně se nám omladilo,alet o bylo
jen dobře,protože i když zájem o karate výrazně neklesal, stejně úbytek těch, kteří opustili karate nějaký byl. Tento rok byl výjimečný po
všech stránkách. Na tradiční North Bohemii jsem se rozhodl ve svých
46 letech oficiálně ukončit soutěžní kumite, tenkrát ještě nebyli
masters a nezdálo se mi vhodné,“honit si triko“ s mladšími kumiťáky o 20 a více let:-).Rozloučení bylo skvělé, zvláště s Ivanem
Simandlem, špičkovým kumiťákem a kamarádem a jak jinak, že
jsme opět pobavili sebe i okolí. Já jsem nikdy neměl chrániče na
zuby nebylo to dříve povinné, ale zde ano. Pořídil jsem si je, ale
při zápase jsem slintal, špatně se mi dýchalo a tak když rozhodčí nekoukal, hodil jsem je za sebe. Jenže to viděl Ivan a vzal to
tak, že mi jako tvrďáci nějaké chrániče nepotřebujeme a s patřičným gestem i on chrániče zahodil. To už si všiml i rozhodčí, oba

jsme dostali napomenutí za nepovolené konání a chrániče musely
jít zpátky do pusy:-).Je k nevíře, jak to uteklo, je to dnes již 20 let, ale
v karate pokud sami nechcete cesta nekončí a tak pokud je možnost
nadále se ještě prezentovat na soutěžním tatami, zbývá nám ještě
kata...Pokračování příště...
7/2021

