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15. - 16.12.2001 - Moravia Cup  

Oddíl M.S.K. Brno Univerzita byl poctěn pořádáním celostátního turnaje v Moderním sportovním karate, který proběhl ve dnech
15.-16.12. 2001, ve sportovní hale Purkyňova, Brno – Královo Pole. 

Turnaje se zúčastnilo na 100 bojovníků z různých oddílu M.S.K. z České republiky, kteří pod dohledem mistra MSK Romana
Zatloukala (I.Dan) bojovalo o poháry v kategorii forma a sportovní boj. 

Sobotní úvod turnaje patřil soutěži forem (sestav útočných a obranných technik, které demonstrují boj proti imaginárním
soupeřům). Soutěž proběhla v pěti kategoriích: nejvyšší - 1.kategorie-forma Quinta, které se bohužel náš reprezentant Petr
Fňukal (2.kyu) nemohl pro zranění zúčastnit, tudíž pro nás nepřinesla žádný bodový zisk, 2.kategorie - forma Quarta za to pro
nás znamenala hned dva pohárové úspěchy, získali jsme zde prvé místo v podání Davida Kučery (4.kyu) a třetí místo od Davida
Svobody (3.kyu). Ve 3. a 4. kategorii - formy Tertia a Secunda jsme neměli žádné zastoupení. V nejnižší-5.kategorii-forma
Prima bylo medailové umístění našich svěřenců nad jejich síly. 

Tím skončila první část turnaje věnovaná formám a přišel čas bojů, na které všichni netrpělivě čekali. 

Po krátkém zopakování pravidel sportovního boje a sparinku , začali boje hnědých pasů (2. a 1.kyu). V nich dosáhl náš
svěřenec  Petr Fňukal výborného 2.místa, za které získal pohár. V kategorii modrých pasů (4. a 3.kyu) vybojoval David Kučera
2.místo, čímž přispěl do oddílu dalším pohárem. V nejnižší kategorii bojů-sparinku obsadila naše jediná bojovnice Klára Fialová
při svém prvním bojovém křestu skvělé 2.místo. Ve stejné kategorii, ale sparinku mužů, získal Martin Straka jediné první místo
pro náš oddíl, když ve finálovém boji dokázal i podruhé porazit velmi těžkého soupeře ze své základní skupiny. 

Po skončení posledního boje proběhlo slavnostní předávání pohárů a vyhlášení výsledků turnaje.  

S výkony svých svěřenců jsem byl spokojen a bylo vidět,že zúročili těžkou dřinu z tréninku.
Věřím,že na další akci dobré výkony nejen zopakujeme,ale také vylepšíme.

Pro lepší orientaci přikládám tabulku výsledku z turnaje „Moravia Cup 2001“. 

Moravia Cup 2001 

Jméno Kategorie Umístění Body 

David Kučera forma Quarta 1. 8 

David Svoboda forma Quarta 3. 3 

Petr Fňukal sportovní boj 2. 5 

David Kučera sportovní boj 2. 5 

Klára Fialová sparink 2. 5 

Martin Straka sparink 1. 8 

Oddíl M.S.K. Brno Univerzita 3. 34 

Trenér oddílu David Svoboda

4.12.2001 - Úvodní Škola

Skončila a nová generace brněnských adeptů splnila naše očekávání, když získala 10. Kyu (žákovský technický stupeň) a k tomu
příslušející žlutý pás. V současné době to je obvzlášte příjemné, neboť nemáme moc aktivních členů, kteří by pravidelně jezdily
na všechny semináře. Škoda jen že se nemohou hned účastnit Moravia-Cupu, ale musí se svým bojovým křestem počkat až na
zimní školu. Díky tomu (a i vzhledem k novému omezení) bude nejspíše naše účast na posledním turnaji sezóny minimální, ač
paradoxně tento turnaj v Brně pořádáme. 

Martin Stránský , 8.kyu

30.3.2001 - Letní Škola - Mezinárodní seminář

Letošní letní škola se konala opět po roce v Letovicích. Tento seminář vedl Prof. Rudolf Jakhel, VIII. Dan, čemuž by též měla
odpovídat úroveň tohoto semináře. Byl to zřejmě poslední seminář pro nižší pasy, kterého se Prof. Jakhel zůčastnil. Program
zaměřený na nácvik technik probíhal od pondělí do pátku (2.7. az 6.7.2001). Tréninky byly děleny trojfázově: ranní, kde se
cvičily predevším formy a techniky krytu na závěr zakončený během. Dále s pauzami na jídlo a odpočinek následovaly dva asi
dvouhodinové, na nichž se cvičily techniky pro jednotlivé programy. Vysvětlení technik včetně ukázek bylo precizní, ovšem
korektoři se příliš nezabývali nižšími pasy v prvních řadách - to je škoda a na seminářích tomu tak obvykle nebývá. Turnaj začal
již v pátek odpoledne formami. Účastnili se jej nejen členové oddílů z celé republiky, ale též početné zastoupení ze Slovinska a
několik Němců. Brněnská účast byla letos početně poněkud slabší, což se mimo jiné projevilo i na počtu získaných míst (1x 1.
místo  a 2x 3. místo). Testovní turnaj pokračoval sportovními boji i v sobotu.  Byl rozložen do celého dne s delší polední pauzou.
Velmi dobrou úroveň měly boje vysokých pasů, bohužel  poznamenaný dost nepříjemným zraněním našeho trenéra  Davida
Svobody. Vysoké pasy měly jednotlivě dostatek možností si zabojovat. To však příliš neplatilo v případě nižších pasů (žlutí,
oranžoví), kde byl aplikován tradiční vyřazovací  pavouk. Sparing žlutých a následně oranžových začal až po 16. hodině, což bylo
také znát na únavě mnohých po dlouhém pasivním čekání ve velmi horkém dni. Možná i to mělo určitý vliv na výkon některých
členů našeho oddílu. V dobrém úmyslu bylo jistě také míněno soudcování sparingu žlutých rohovými soudci z řad zelených. Je to
nevýhoda  pro oranžové, poněvadž souzení je důležitá část zkoušky na vyšší pás a neměla by se zanedbávat. Tento seminář byl
jistě důležitým přínosem pro všechny zůčastněné, avšak program a celkový průběh se mi zdál  zaměřen spíše na vyšší pasy (od
6. kyu). Pro příští  semináře by bylo lépe se více věnovat také nižším pasům, zavést otevřené diskuze na různá témata a
především  zlepšit/změnit systém pavouka ve sparingu nižších pasů. Doporučuji navštívit diskuzní fórum na www.pandora.cz,
kde by se mohla nejen tato problematika diskutovat. Teším se na další seminář Podzimní škola 2001, který bude jistě úspěšnějsí
a to předevsím pro náš brněnský oddíl. 

Michal Zamazal, 8.kyu

30.3.2001 - Jarní Škola

Další potenciální bodová žeň každého oddílu nese v kalendáři MSKA jmého Jarní Škola. Na této tří-výkendové akci se bohužel
podepsalo nadcházející zkouškové období. 
Protože náš oddíl je složen převážne z vysokoškolských studentů (díky čemuž máme také kde trénovat) a konec semestru se
nepříjemě blíží, reprezentovali Brno pouze dva bojovníci. I přes to dokázali přivést cenné body, a sice za první místo ve
sparringu. Protože se této akce neúčastnil nikdo z vedení oddílu, nemůžeme zde napsat nic bližšího o průběhu či úrovni bojů a
forem. Doufám že na nadcházející Letní Škole, prázdninové mezinárodní akce celého MSKA bude účast Brněnských zástupců
podstatně větší.

Trenér oddílu David Svoboda

26.1.2001 - Zimní Škola

První větší akce nového roku, Zimní školy, se náš oddíl zůčastnil v mimořádném počtu bojovníků. Také proto jsme se na této
akci velice pěkně umístili v bodování mezi oddíly a získali body na začátek MSKA ligy. Úspěchů dosáhli nejen tradiční opory
oddílu převážne v kategoriich sportovního boje, ale také nové tváře z řad nováčků. Doufám, že dosavadní bojové nadšení
nezmizí spolu s jarní únavou a i na dalších turnajích si povedeme podobně.

Trenér oddílu David Svoboda

9.12.2000 - MORAVIA CUP 2000 - Celostátní mistrovství v Moderním sportovním karate     

Dne 9. a 10. prosince proběhlo ve sportovní hale v Zábřehu na Moravě celostátní mistrovství
V Moderním sportovním karate. Zúčastnilo se více jak 110 bojovníků z celé ČR ,kteří pod dohledem koordinátora MSK pro ČR
mistra Miroslava Zezulky (III. Dan) bojovalo o poháry v kategorii forma a sportovní boj.
V sobotu se soutěžilo ve formách – sestav útočných a obranných technik,které demonstrují boj proti imaginárním soupeřům.V
kategorii modrých pásů – forma Quarta, zde vybojoval Petr Fňukal 1. místo a získal tak první cenné body pro hodnocení oddílů.
Druhá část soboty a celá neděle byla ve znamení sportovního boje.Všichni závodníci,kteří se připravovali do někteé z
následujících kategorií – ženy absolutní, muži absolutní, muži modří a muži zelení, si nasadili chrániče a po vyslechnutí
posledních taktických rad od svých koučů se začali připravovat ke svým bojům.
V kategorii ženy absolutní nás reprezentovala Michaela Buchtová ,která ve finále podlehla své soupeřce a obsadila tak 2.
místo.Ve sportovním boji kategorie modrých pásů jsme měli zastoupení v Petru Fňukalovi,který se kvalifikoval ze své skupiny do
finále, ale zde bohužel také podlehl svému soupeři o jeden bod. S výkony svých svěřenců jsem byl spokojen a bylo vidět,že
zúročili těžkou dřinu z tréninku.
Věřím, že na další akci dobré výkony nejen zopakujeme, ale také vylepšíme.

Trenér oddílu David Svoboda

23.11.2000 - Podzimní Škola

Před dvěma týdny skončila podzimní škola, jejíž částí byl i tradiční testovní turnaj, na kterém jsme jako oddíl Brno získali nejvíce
bodů a tudíž se i umístili na prvním místě mezi oddíly. Z našich zástupců bodovali Miroslav Zachariáš (3. místo boje
oranžové), Petr Fňukal (3. místo boje modré a 2. místo forma modré), Michaela Buchtová (1. místo boje ženy absolutní) a já (1.
místo forma modré a 2. místo boje modré). Někteří z nás také postoupili na vyšší stupeň, konkrétně Kamil Obrlík, jenž získal
devátý stupeň.Tyto úspěchy již ale bohužel nemohou dohnat naši předchozí ztrátu z minulých akcí. Doporučuji se podívat na
Top-Ten, kde jsou nejlepší bojovníci a oddíly. Měl by se na internetu objevit v příštích dnech.

Trenér oddílu David Svoboda

19.11.2000 - Noví mistři v MSKA
Zase po dlouhé době přináším nějakou tu zajímavost. Jak se zdá tak tento rok bude pro Mezinárodní asociaci Moderního
Sportovního Karate velmi významný. Šéf M.S.K.A.I. Prof.Dr. Rudolf Jakhel se totiž stal držitelem VIII. Danu,
který mu s platností od 7. 10. 2000 udělilo technické prezidium FEKDA (FEDERAZIONE EUROPEA KARATE DISCIPLINE
ASSOCIATE).
Další významnou událostí byl tradiční mezinárodní seminář na ostrově Mali Losinj, jehož součástí byla letos i promoce mistrů. Z
České republiky byli promováni na I.Dan Pavel Stránský, Petr Marhold a Václav Diviš. Pan Miroslav Zezulka,
náš patron a koordinátor, byl slavnostně promován na III.Dan. Všem novým mistrům gratulujeme a pevně věříme, že se
jim bude dařit i nadále.

Jan Zářecký

15.5.2000 - Jarní Škola
Další akcí tohoto roku byla podle plánu Jarní škola, která se tentokráte konala v Zábřehu na Moravě. Netrpělivě jsem čekal na
zápasy našich borců, abych konečně mohl po dlouhé době porovnat jejich úroveň s ostatními. Bohužel jsem opět neměl tolik
času, jak bych si představoval, takže mi utekly některé boje, ale celkově lze vidět opět jistý posun vpřed. Samozřejmě je stále
co zlepšovat, ale myslím, že jisté zlepšení bylo patrné. O zlepšení svědčí i nárůst bodů oproti minulé akci, na JŠ 00 jsme dosáhli
29 bodů, což nás zase vrátilo mezi nejlepší. Doufám, že na LŠ 2000, která se i letos bude konat v Letovicích budeme bojovat
ještě lépe a neztratíme se ani v mezinárodní konkurenci. Vyzývám tímto všechny členy oddílu, aby nezapomněli na tento
největší seminář u nás a zúčastnili se ho v hojném počtu.

Jan Zářecký

6.2.2000 - Zimní Škola
Jak je již pravidlem, první akcí nového roku je vždy Zimní škola a s ní spojený i Zimní testovní turnaj. Na letošní turnaj jsme,
podle mého názoru, odjížděli v dosti silné sestavě a předpokládal jsem značný bodový zisk. Nakonec jsme však obsadili pouze
2x2.místo a 1x3.místo, což je pro mě obrovským zklamáním. Bohužel nemůžu osobně posoudit v čem byla příčina neúspěchu,
protože jsem na turnaji ze zdravotních důvodů chyběl, ale zisk pouze 13 bodů je pro mě důvodem k zamyšlení. Budeme muset
společně analyzovat celý turnaj a najít příčinu našeho neúspěchu, abychom mohli zapracovat na jeho odstranění. Doufám, že se
nám to dohromady podaří a na další akci, to je na Jarní škole,  opět ukážeme, že patříme k nejlepším.

Jan Zářecký

19.12.1999
Posledním turnajem letošního roku byl Moravia cup, který se konal 11. a 12. prosince v Letovicích. Jde o nejprestižnější turnaj
celého roku, kterého se pravidelně účastní mnoho závodníků z celé republiky. Vyhodnocují se zde nejúspěšnější borci a oddíl za
celý rok. Jde rovněž o velké setkání všech členů, kde se diskutuje o minulém roce a plánech na náledující rok. Samozřejmě, že
nechyběli ani naši závodníci. Sice jsme se nezúčastnili ve velkém počtu, což mě poměrně zklamalo, ale na druhé straně i náš
skromný počet stačil na to, že jsme se i na tomto turnaji stali nejúspěšnějším oddílem, když jsme dohromady obsadili 6x 1.místo
a 2x 2.místo. S výkony všech jsem byl spokojen, bylo vidět poměrně značné zlepšení od poslední akce, což je pro mě dobrým
signálem. Věřím, že na další akci dobré výkony zopakujeme a budeme rovněž bojovat o nejúspěšnější oddíl roku. 

Jan Zářecký

1.11.1999
Konečně se mi do rukou dostala konečná tabulka MSKA-CZ ligy za rok 1999. Po Podzimní škole to vypadalo docela nadějně,
hlavně díky staronovým členům našeho oddílu. Celou dobu jsem byl pořádně napnut, ale nyní již dýchám klidně, protože je náš
oddíl v tomto roce opět na 1.místě.Tímto chci tedy poděkovat všem členům oddílu, kteří se na úspěchu podíleli, a kteří přispěli
svými výkony k zisku 1.místa mezi oddíly v lize MSKA-CZ. Dík samozřejmě nepatří pouze borcům, kteří sbírali body, ale i těm,
kteří neměli takové štěstí, ale přesto přispěli svou účastí k vytvoření dobrého kolektivního ducha, čímž samozřejmě stabilizovali
výkony všech ostatních. Takže díky všem. Doufám, že příští rok to bude alespoň stejně dobré jako letos. Myslím, že k tomu
máme všechny předpoklady, stačí jenom pořádně trénovat, jezdit na turnaje a vyhrávat...
  

Jan Zářecký

1.11.1999
Ještě pár slov k Podzimní škole 1999, která se konala v Zábřehu na Moravě, a která byla pro naše borce poměrně úspěšnou.
Jednak se některým z nás podařilo opáskovat na vyšší technické stupně a jednak se nám podařilo nasbírat poměrně solidní
počet turnajových bodů do ligy MSKA. Turnaj proběhl, jak je již zvykem, prostřední víkend, a naši borci se rozhodně neztratili.
První úspěchy se dostavily poměrně brzy a to při cvičení vyšších forem, kde jsme měli silně obsazenou skupinu, a kde se nám
podařilo získat hned všechny tři bodovaná umístění. V nižších kategoriích se nám sice již tolik nedařilo, ale postup našich borců
do finále je i tak docela solidním úspěchem.
V bojích se nám dařilo střídavě, ale celkově se dá říci, že jsem s výkony všech našich účastníků spokojen. Teď po dlouhé době
jsem měl možnost sledovat více bojů žlutých pasů, a musím upřímně napsat, že mě některé svými výkony velmi příjemně
překvapili. Na druhé straně jsem od některých očekával více, ale vždycky se nezadaří, takže to snad vyjde příště. 
Celkově jsme tedy na tomto turnaji nasbírali 35 bodů za 3x 1.místo, 1x 2.místo a 2x 3.místo. V celkovém hodnocení oddílů jsme
obsadili 2.místo a zachovali si tak naději na 1.místo v lize MSKA. Celou dobu jsem byl napnutý jak to dopadne a jak jste si už
jistě přečetli, tak nám to vyšlo...

Jan Zářecký

11.09.1999
Od 1. do 11.července 1999 proběhla v Letovicích mezinárodní Letní škola pod vedením mistra Prof.Dr. Rudolfa Jakhela - VII.
Dan. Součástí tohoto semináře byl i testovní turnaj, který byl vzhledem k množství účastníků rozdělen do dvou dnů. První část,
která se uskutečnila zhruba uprostřed semináře, byla určena pro nižší pásy. Druhá část se pak konala prakticky na závěr celého
semináře, a byla jejím vyvrcholením, protože se zde představili nejvyspělejší bojovníci.
Samozřejmě zde nemohli chybět ani borci z našeho oddílu, i když jsem původně očekával větší účast, protože se akce takového
formátu koná jednou za rok. I přes průměrnou účast se nám podařilo přivézt několik medailových umístění, a to 2 x 1.místo a 3
x 2.místo. To samo o sobě je již poměrně solidní výsledek, ke kterému musíme ještě připojit postup dalších borců do finále
forem. Celkově bych tedy mohl být spokojen, protože se nám podařilo získat zhruba stejný počet ligových bodů jako loni, ale
vzhledem k obsazenosti některých kategorií jsem očekával ještě o něco lepší umístění některých borců, hlavně mezi žlutými
pásy ve sparingu. Vystoupení některých bylo pro mě poměrně zklamáním, ale pevně věřím, že společně uděláme všechno pro
to, aby se výsledky postupně zlepšovaly. 
Na závěr bych jenom uvedl, že se mi na tomto turnaji povedlo opravdu dobře umístit, což mi pomohlo k získání 2.kyu. Od Letní
školy jsem tedy nositelem hnědého pásu.

Jan Zářecký

09.05.1999
Ve dnech 30.04.1999 a 01.05.1999 proběhl v Praze mezinárodní pražský turnaj, kterého se zúčastnili bojovníci z České
republiky, Německa a Slovinska. Jelikož šlo o turnaj, který byl součástí semináře pro cvičence s vyššími technickými stupni,
zastupovali Brno na tomto turnaji pouze Roman Jajčík a moje maličkost. Michaela Buchtová, která zde měla rovněž startovat
bohužel nestihla do Prahy přijet včas a tak se celá soutěž odehrála bez ní.
Roman Jajčík měl smůlu hned v prvním kole, kde vypadl, neboť narazil na pozdějšího vítěze. V následující repasáži ale opravdu
zabojoval a všechny následující duely vyhrál, takže si nakonec z Prahy odvezl pěkné třetí místo a další technický stupeň - 5. kyu.
Mně se již tolik nedařilo, protože jsem měl opravdu smůlu. V mojí kategorii byly celkem tři skupiny po třech bojovnících. Ve
skupině bojoval každý z každým (tedy dva boje) a jednotlivý vítězové pak postoupili do finálové skupiny. Já jsem byl v relativně
slabé skupině, kde jsem si myslel, že můžu postoupit. První boj to rovněž potvrdil, když jsem protivníka celkem s přehledem
porazil. Ve druhém duelu se mi zpočátku tolik nevedlo. Postupně jsem se snažil více útočit a tlačit protivníka, abych smazal
bodovou ztrátu. Bohužel při jednom z útoků se protivník mírně předklonil a můj kruhový kop nekompromisně zasáhl soupeřův
nos. Samozřejmě následovala diskvalifikace, čímž jsem prakticky ztratil možnost bojovat ve finále. Moje diskvalifikace přišla totiž
příliš brzy a já jsem nestihl nasbírat ještě potřebný počet bodů, který by stačil na postup. Snad budu mít v příštích zápasech
konečně větší štěstí a probojuji se dál.
V sobotu následovaly ještě boje týmů České republiky, Slovinska a Německa. Ve vyrovnaných soubojích nakonec naši porazili
Slovinsko i Německo shodně 3:2 a stali se tak celkovými vítězi.

Jan Zářecký

09.05.1999
Poslední týden v dubnu proběhl v Praze mezinárodní seminář pod vedením mistra Prof. Rudolfa Jakhela - VII.Dan, jehož součástí
měly být i promoce na 1. mistrovský stupeň. Jelikož se konečně i u nás v České republice objevil další možný kandidát na I.
Dan, byli jsme všichni napnuti až do poslední chvíle, jestli ho dostane nebo ne. Očekávaná promoce se pak měla konat v sobotu
1. května . V dopoledních hodinách  probíhaly sice ještě boje týmů a cvičila se forma set (všechny formy najednou), ale již podle
slavnostního kimona mistra bylo zřejmé, že se naše očekávání naplní a dočkáme se konečně dalšího mistra. Nezklamali jsme se,
a v odpoledních hodinách na úplný závěr semináře byl mistrem jmenován nám dobře známý člen M.S.K.A. Roman Zatloukal.
Tento sympaťák si tento pás zasloužil naprostým právem, protože již delší čas patří k nejlepším členům a oporám M.S.K.A. u
nás. Je na místě si jenom povzdechnout, že již netrénuje v Brně, kde spolu se mnou zakládal tento klub.
Na závěr jenom taková perlička. Mistr Prof.Dr. Rudolf Jakhel měl poprvé na sobě červený pás tak, jak je mezi mistry zvykem, a
můžu vám říct, že to vypadalo opravdu efektně.

Jan Zářecký

23.04.1999
Ve čtvrtek 22.04.1999 proběhlo v Plzni Akademické mistrovství České republiky v karate. Samozřejmě, že na této významné
akci nemohli chybět ani borci z M.S.K.A. (Petr Marhold, Pavel Stránský a Petr Mareš) a rovněž moje maličkost. V konkurenci více
než 45 závodníků z vysokých škol celé republiky se sice nikomu z nás nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů, ale myslím, že se
za předvedený výkon rozhodně stydět nemusíme. Nejdále z nás dostal Pavel Stránský, který se probojoval až semifinále. Zde se
mu již tolik nevedlo a těsně prohrál. Bohužel se mu již nedařilo ani v repasáži a nakonec tedy skončil na solidním 5. místě.
Ostatní vypadli (tak jako já) buď v prvním, nebo druhém kole. Možnost repasáže měl poté už jen Petr Marhold, který bohužel
nabídnutou šanci nevyužil a rovněž skončil svoje účinkování hned ve 2.kole. Myslím, že celkově lze naše vystoupení považovat
za úspěšné, protože přispělo k získání nových informací a poznatků.

05.04.1999
O těchto víkendech probíhá podle kalendáře Jarní škola 99 , jejíž součástí je i Jarní testovní turnaj. I přes skromnou účast našich
členů na tomto turnaji, se nám podařilo nasbírat celkem 37 bodů, což překvapivě stačilo na 1. místo v hodnocení oddílů. Naši
borci obsadili 3 x 1.místo, 2 x 2. místo a 1 x 3.místo .Tímto bodovým ziskem se nám prakticky podařilo smazat ztrátu ze Zimní
školy, což je potěšující. S celkovým vystoupením našeho oddílu na tomto turnaji jsem spokojen, jednak se nám podařilo nasbírat
solidní počet bodů a zároveň tento turnaj posloužil jako cenný zdroj informací pro příští tréninky, neboť se objevily jisté věci,
které by bylo dobré v co nejkratší době odstranit. Na druhé straně jsem opravdu velmi zklamán účastí našich členů na tomto
semináři. I když chápu, že mají někteří borci zdravotní potíže, nebo momentálně nestíhají školu, přeci jenom by se mohli nad
sebou trochu zamyslet a příštího semináře se zúčastnit, protože semináře jako takové slouží jako velmi silný zdroj poznatků pro
další tréninky. Zároveň svoji účastí na turnaji a případným bodovaným umístěním pomohou našemu oddílu k co nejlepšímu
umístění v lize M.S.K.A.-cz. Proto očekávám na Letní škole 99 naši plnou účast.

Jan Zářecký

21.03.1999
Jelikož chci, aby byly tyhle stránky co nejvíce na očích, snažím se přidávat odkazy na toto místo kam se jenom dá. Zatím se mi
podařilo přidat odkazy na seznam.cz a atlas.cz, vždy do kolonky bojová umění, případně ještě karate a to pod jménem
MSK_Brno. Jak se ale ukazuje, tak to nebylo z mé strany nejšťastnější řešení, jelikož jsem při svých toulkách internetovým
světem narazil i na stránky zahraničních oddílu M.S.K.A., které jsem si našel jednoduše vyhledáním slova MSKA. Takže z toho
vyplývá, že asi budu muset udělat odkaz i pod hlavičkou MSKA, abychom byli alespoň trochu jednotní s Evropou a každý vše
našel jednoduše vyhledáním odkazu na MSKA. Ještě pokud vás to zajímá, tak odkazy na zahraniční oddíly najdete, když si
necháte v altavistě najít již zmíněné MSKA. Jsou tam odkazy na Slovinský a Německý oddíl. Tyto odkazy samozřejmě naleznete i
v položce WWW, kde mimo odkazů na nejrůznější stránky týkajících se M.S.K.A., naleznete i jiné zajímavé odkazy z domova i ze
světa. Poslední můj objev je webová stránka Fighters magazínu, která se mi osobně velmi líbí.

Jan Zářecký

21.03.1999
Do dnešního dne jsem do mojí mailovské schránky nedostal ještě ani jeden podnět k těmto stránkám. Nevím čím to je, ale
pochybuju o tom, že jsou tyhle stránky absolutně bez chyb. Jak jste si jistě všimli, tak ani já nejsem se vzhledem spokojen a
pořád něco vymýšlím a přepracovávám tak, aby byly tyhle stránky co nejpěknější a poskytovali vám současně co nejvíce
informací.  Zároveň je nutno říci, že tyhle stránky mají sloužit jako vlajková loď oficiální stránky M.S.K.A.-cz, se kterou se
samozřejmě do budoucna počítá, takže by bylo velmi dobré, kdyby jste si našli trochu času a napsali mi svoje připomínky,
abychom vychytali co nejvíce much ještě před jejím otevřením. Takže díky a moc se těším na vaši kritiku.

Jan Zářecký

11.02.1999
V úterý 9.02.1999 se výběr našich členů zúčastnil natáčení pořadu pro Českou televizi. Většina z nás samozřejmě s televizí
nikdy nespolupracovala, takže jsme se na to samozřejmě velmi těšili. Našim úkolem bylo ukázat divákům, co vlastně všechno
karate je a co zahrnuje. Proto bylo do natáčení zahrnuto cvičení formy s protivníky, ukázka technik, ukázka nácviku sportovního
boje, ukázka nácviku technik a v neposlední řadě i celkový komentář k jednotlivým částem. Vše se odehrávalo v naší tělocvičně
na Božetěchově a po pravdě řečeno byla to docela sranda. Pan režisér byl samý vtip, což vneslo do celého průběhu natáčení 
uvolněnější atmosféru. Nakonec jsme vše bez větších problémů natočili, no a samozřejmě jsme se museli ještě vyfotit s
kamerou a panem režisérem. Doufám, že ty fotky vyjdou, abych se o ně s vámi mohl podělit...
Jenom pro úplnost dodávám, že se pořad bude vysílat pravděpodobně 3.týden v dubnu v pořadu Kometa, takže doufám, že se
budete všichni dívat...

11.02.1999
O tomto víkendu proběhl Zimní testovní turnaj, na kterém samozřejmě nemohli chybět ani zástupci z našeho oddílu. Chřipková
epidemie se bohužel nevyhla ani našim členům a tak jsme na turnaj odjížděli v poněkud redukované sestavě. I přes tyto potíže
jsme dokázali zabojovat a v konečném hodnocení oddílů  jsme obsadili 2.místo s 36 body, když naši borci obsadili  2x 1. místo a
4x 2. místo. Celkově jsem s naším vystoupením v celku spokojen, ale jsou určité oblasti, ve kterých máme stále dosti značné
nedostatky, které, jak pevně doufám, do příští akce odstraníme a umístíme se ještě lépe a hlavně se zúčastníme v hojnějším
počtu. Na závěr bych chtěl ještě trochu zkritizovat vystoupení některých soudců, kteří by se měli v určitých zásadních situacích
soustředit více na svoji práci, protože díky jednomu z nich předčasně vypadl jeden náš borec, když soudce v rozhodujícím
okamžiku vyřkl naprosto chybný verdikt... Tahle situace nenastala poprvé, ale já jsem optimista a doufám, že se situace časem
zlepší.

Jan Zářecký


