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14. – 15. prosince 2002 – „Moravia Cup MSKA-CZ“ – Brno   

O víkendu 14. a 15. prosince se v Brně, v tělocvičně Purkyňova, za podpory CESA (www.cesa.vutbr.cz) a VUT Brno uskutečnil
další ročník nejprestižnějších závodů Moderního sportovního karate České republiky v dané sezóně. Akce se účastnilo více jak
100 karatistů z různých oddílů celé republiky. 

Jelikož se turnaj konal v Brně, nemohli chybět ani naši borci, i když v bohužel ve velice nízkém počtu, který byl dán nesplněním
podmínek startu ze strany zbylých členů našeho oddílu. 

Hned od začátku se vše rozjelo podle plánu. Jednotliví závodníci se připravovali a snažili už před nástupem ukázat ostatním, že
právě oni jsou ti, co získají cennou trofej pro svůj klub. 

Sobota 14. prosince 2002: Jak už to bývá, turnaj začal cvičením formy (sestav útočných a obraných technik, které
demonstrují boj proti imaginárním soupeřům). I přes velikou konkurenci a malý počet účastníků jsme v ní získali první poháry.
Ve formě Quartě se na třetím místě umístil David Svoboda (VUT – FAST) a za druhé místo získal trofej David Kučera (VUT –
FA). 

Další částí tohoto dne byl sportovní boj. V něm jsme nezískali žádná medailová umístění. 

Neděle 15. prosince 2002: Tento den patřil sparinku (nižším pasům) a snad nejočekávanějším bojům, bezrozdílové kategorii. 

Ve sparinku bojovali výborně všichni zúčastnění. Jiří Kalina po prvním prohraném boji soupeře s přehledem zlikvidoval,
bohužel v součtu bodů nepostoupil do finálových bojů. Michal Zamazal (VUT – FEKT) předvedl své nejlepší boje za poslední
dobu. Martin Straka (VUT – FIT) se s absolutním přehledem dostal do finálových bojů. Zde na součet bodů získal čtvrté místo.
A na konec Martin Stránský (VUT – FIT), po bezkonkurenčních zápasech a s čistým kontem, převálcoval všechny své soupeře i
ve finálové skupině a získal první místo. 

Do bezrozdílové kategorie nastoupili závodníci se 6. a vyšším stupněm technické vyspělosti (tedy všichni od 6. kyu výše).
Losem se utvořilo několik skupin, ve kterých nerozhodovala váha ani výška. V těchto zápasech obstál nejlépe právě náš
bojovník. A to Lubomír Macek (VUT – FSI), držitel 4. kyu, který postoupil do finálové skupiny a získal 1. místo. I přes svoji
malou výšku a tudíž velikou nevýhodu v takovéto kategorii zde nenašel konkurenci. Hned za ním se na 2. místě umístil opět náš
borec, David Kučera (VUT – FA). 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem borcům za reprezentaci vysokoškolského oddílu MSKA VUT BRNO, dále Panu Slezáčkovi
(garantu pro bojové sporty) a Panu Šmardovi z CESA za pomoc při realizaci turnaje. A hlavně Petru Fňukalovi (VUT - FAST) za
výborně sehranou roli coache, bez kterého by to nedopadlo tak dobře. 

Kategorie Jméno a příjmení Umístění

Forma QUARTA David Kučera 2.

Forma QUARTA David Svoboda 3.

Sportovní boj MA (BRH) Lubomír Macek 1.

Sportovní boj MA (BRH) David Kučera 2.

Sparink MO Martin Stránský 1.

Sparink MO Martin Straka 4.

Petr Fňukal – coach oddílu MSKA VUT BRNO

trenér oddílu David Svoboda

31.6. – 6.7. 2002 – „Letní škola MSKA“ – Letovice 

První týden v červenci se uskutečnila v Letovicích mezinárodní akce Moderního sportovního karate České republiky. Akce se
zúčastnilo na 150 karatistů z České republiky a Slovinska. Mezi nimi nechyběli ani zástupci našeho oddílu Moderního sportovního
karate Brno Univerzita. 

Je nutno uvést, že celý týden se trénovalo pod vedením Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, VIII. Dan, zakladatele Moderního sportovního
karate. Tento týdenní, každoročně se opakující seminář, byl rozdělen do dvou částí. Trénovali jsme a potili jsme se 3x denně a
vždy na nás dohlížel Prof. Dr. Rudolf Jakhel, VIII. Dan, společně s koordinátorem MSKA pro Českou republiku Miroslavem
Zezulkou, III. Dan. První polovina byla věnována technicky nižším stupňům vyspělosti, 12. – 8. Kyu (jedná se o bílé, žluté a
oranžové pasy), kde tito skládaly zkoušky na vyšší stupeň. Zakončením této části akce byl mezinárodní turnaj ve formách
(sestav útočných a obraných technik, které demonstrují boj proti imaginárním soupeřům) a kumite nižších pásů – sparink (žlutí
až oranžoví).

Konečně ve druhé polovině semináře probíhaly zkoušky na 7. – 2.kyu a poslední den se uskutečnil turnaj pro vyšší a vysoké
pasy ve sportovním boji. Zde náš jediný zástupce David Svoboda bohužel žádné medailové umístění nezískal.

A nyní naše úspěchy:

Soutěž – kategorie Jméno a příjmení Umístění (účastníků) 

Forma QUARTA David Svoboda 1. (17)

Forma SECUNDA Martin Stránský 14. (47)

Forma SECUNDA Martin Straka 15. (47)

Forma SECUNDA Michal Zamazal 16. (47)

Forma PRIMA Jiří Kalina 4. (61)

Forma PRIMA Jiří Hroza 9. (61)

Forma PRIMA Milan Michl 14. (61)

Forma PRIMA Radek Chaloupka 16. – 17. (61)

Sparink MY Jiří Kalina 1. 

Sparink MY Jiří Hroza 4. 

Na závěr bych chtěl také pogratulovat ke složení zkoušky na vyšší technický stupeň těmto svým svěřencům: Miroslav Kokinda
11. kyu, Jiří Hroza 9. kyu, Radek Chaloupka 9. kyu, Milan Michl 9. kyu, Jiří Kalina 8. kyu,  Martin Stránský 7.kyu.

Všem brněnským borcům za dosažené úspěchy, reprezentaci oddílu a složené zkoušky ještě jednou gratuluji a děkuji jim.

Zároveň věřím, že na dalších akcích budou  jejich výkony lepší a lepší. 

trenér oddílu David Svoboda

15.- 16.5.2002 - Pardubice Cup

Tak jsme se vrátili z pardubického turnaje a to bohužel bez zmiňovaného putovního poháru. Všechny spekulace o případných
bohatých oslavách vzali za své a rozplynuly se jako dým. Bylo to také dáno naší nízkou účastí a hlavně úplnou absencí
brněnských zástupců ve vyšších kategoriích bojů a forem. Přes toto všechno jsme získali jedno první, dvě druhá místa a 18
bodů do ligy MSKA CZ, což jistě není na 4 aktivní účastníky špatný výkon. 

Co se týče cen pro vítěze, je pardubický turnaj, alespoň podle mého názoru, nejlépe dotovaným turnajem v celé sérii turnajů
pořádaných českou sekcí MSKA, a to i lépe než závěrečný turnaj sezóny Moravia Cup. Nejen, že vítězové ve všech kategoriích
jsou odměněny medailemi, ale první tři nejlepší oddíly turnaje získali sokolský talíř, sladkou odměnu a vítěz již zmiňovaný
putovní pohár. Odměna byla opravdu sladká, úspěšnější borci z Krmelína se totiž s námi při čekání na vlak o získané sladkosti
rozdělili. 

Ovšem nedá se říci, že jsme propadli depresi z neúspěchu, neboť  jednak je za chvíli Letní Škola a dále  jsme pardubický turnaj
využili dlouhé a velice plodné debatě s naším trenérem Davidem, jejíž závěry jistě pomohou ke zkvalitnění tréninku a úrovně
brněnského oddílu. Díky Radovanu Andrlemu si můžete prohlédnou finalisty u kategorií nižších pasů, kde bodovali i naši
zástupci.

Martin Stránský, 8. kyu

6.- 21.4.2002 - Jarní Škola

Jarní Škola, druhá akce tohoto roku určená nám, nízkým pasům, byla pořádána jednak v Letovicích, které známe důvěrně z
Letní Školy, tak ve Vysokém Mýtě. V Letovicích se odehrávala první a poslední část, věnovaná technikám a nácviku podle
programů, prostřední část s turnajem ve formách a bojích proběhla v prostorné a pěkné tělocvičně ve Vysokém Mýtě. Tuto
prostřední část semináře nám zpestřili místní sáloví fotbalisté, kteří po odcvičení našich forem nastoupili v tělocvičně k utkání s
konkurenčním celkem, bohužel si nevzpomínám z jakého města. Nálada byla opravdu vynikající a místní fandili velice zarputile,
nutno uznat, že také místní celek nezklamal a zvítězil. Samozřejmě ze jsme také fandili a napadá mě, kdy a jestli bude na
turnaje v karate chodit tolik lidí, bubnovat a povzbuzovat místní borce, jásat nad jejich triumfy, truchlit nad jejich porážkami. Je
to vůbec možné, aby karate bylo tak populární, jako například fotbal nebo hokej? Nechme se překvapit budoucností. Jinak jsme
na turnaji získali jedno druhé, jedno první místo v bojích a slíbili si, že pohár z Pardubice Cup musíme přivést do Brna. Dokonce
při zpáteční cestě vznikla vášnivá debata, jakým mokem tento pohár po případné výhře naplníme.

Martin Stránský, 8. kyu

26.1.- 9.2.2002 - Zimní Škola

Letošní rok zahájila sérii pravidelných seminářů Zimní Škola 2002, pořádaná v městě Zábřeh na Moravě. Jednalo se o tradiční
seminář pro všechny pasy, tudíž i pro naše čerstvé nováčky. Trochu nešťastný termín, umístění do zkouškového období na
vysoké škole, při které náš klub působí, se podepsal na minimální účasti přibližně pěti borců, což není pravda mnoho. Taktéž
bodový zisk nebyl takový, na jaký jsme zvyklí z minulých let. I přes to ovšem stála Zimní Škola za to, a to také díky tomu, že
osobně považuji Zábřeh na Moravě za jedno z nejhezčích míst, kde se semináře MSKA pořádají. Ať již vzhledem k blízkým
Jeseníkům, pěknému městu nebo velké tělocvičně.

Martin Stránský, 8. kyu


