
Oddíl Moderního sportovního karate v Brně

STALO SE 

Archív z roku 2003 

6. – 7.12. 2003 – „Moravia Cup MSKA-CZ“ – Brno   

Poslední akcí tohoto roku byl již tradičně Moravia Cup, který se opět konal v Brně. Sešli jsem se po roce ve stejné hale a to v
tělocvičně Purkyňova v Králově poli. Celou akci opět podporovala CESA. 

Díky úsilí celého brněnského oddílu M.S.K. jsme mohli bojovat na tatami a díky pomoci CESA (paní Lepková, pan Šmarda, pan
Slezáček) byl zajištěn propagační plakát našeho vysokoškolského klubu zhotovený přímo pro Moravia Cup firmou Lpress. Díky
těmto a dalším věcem se kvalita a prestiž tohoto turnaje opět mohla posunout o krok vpřed. Pevně věřím, že v dalších letech
budeme ještě lepší... 

Přejděme nyní k úspěchům našich borců na tomto turnaji: 
Jméno a příjmení (fakulta) Kategorie Umístění

David Svoboda (FAST) Forma Quinta 2. místo

Petr Fňukal Forma Quinta 3. místo

Petr Fňukal Sportovní boj MA 2. místo

Petr Kolník Sparing MY 1. místo

TOP-TEN 2003
vyhlášení nejlepších borců Moderního sportovního karate CZ za uplynulý rok 

Jméno a příjmení (fakulta) Kategorie Umístění

Lubomír Macek (FSI) Absolutní 7. místo

Lubomír Macek (FSI) Boje muži 2. místo

Martin Straka (FIT) Boje muži 10. místo
Za skvělou reprezentaci oddílu všem moc děkuji a přeji jim i těm, kterým se na těchto závodech příliš nedařilo, spoustu
sportovních úspěchů v nastávajícím roce 2004. 

trenér oddílu David Svoboda

11. – 12.10., 18. – 19.10., 25. – 26.10. 2003 – „Podzimní škola“ – Šumperk, Pardubice 

Již tradičně se všichni cvičenci MSKA sešli poprvé po prázdninách na podzimní škole, která se konala ve dnech 11. – 26.10. 2003
v Šumperku a Pardubicích. Seminář byl rozdělen na tři víkendy, na kterých byly podrobně procvičeny programy žlutých a
oranžových pasů. Prostřední víkend semináře patřil tradičně Podzimnímu turnaji, na kterém nechyběli ani zástupci z našeho
oddílu. I přes nízkou účast se našim účastníkům podařilo nasbírat celkem 13 bodů do ligy MSKA. Hlavní mírou se o to zasloužili
Lubomír Macek, 2. kyu (2. místo boje muži absolutní a 3. místo forma Quinta) a Jan Zářecký, 2. kyu (3. místo boje
muži absolutní a 4. místo forma Quinta). Borcům gratuluji a věřím, že se na dalších turnajích sejdeme v hojnějším počtu a
zabodovat se podaří i účastníkům z nižšími pásy. 

Jan Zářecký, 2. kyu

29.6. – 5.7.     2003 – Mezinárodní seminář „Letní škola“ – Letovice   

Přečtěte si také podrobný report z tohoto semináře od Martina Straky: ls2003.pdf.

Již tradičně byl začátek prázdnin v MSKA spjat s konáním sedmidenního mezinárodního semináře pod vedením Prof. Dr. Rudolfa
Jakhela, VIII. Dan,. Součástí semináře byly i dva internacionální turnaje v závislosti na technické vyspělosti účastníků.

Jako každý rok se do Letovic sjelo velké množství účastníků od nás i ze zahraničí, protože jen málokdo si nechá ujít příležitost
trénovat pod vedením Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, VIII. Dan,. I přes velká vedra se trénovalo celý týden. Tréninky byly přes den
rozvrženy do tří jednotek tak, aby bylo účastíkům ponecháno dostatek času na odpočinek.

Ráno se trénovalo tradičně venku s důrazem na cvičení forem a sebeobrany. Dopolední a odpolení tréninkové jednotky byly
zaměřeny na procvičování technik a jejich aplikaci v reálných situacích.

Ve středu 2.7.2003 proběhla 1. část internacionálního turnaje, na které se prezentovali bojovnící do 6.kyu. Ve velké konkurenci
se neztralili ani naši borci a po výborných výkonech nakonce obsadili tato medailová místa:

Jméno a příjmení Kategorie Umístění

Martin Stránský (FIT) Sportovní boj M 6. kyu 2. místo

Martin Straka (FIT) Sparing MO 4. místo

Michal Žamboch (FIT) Forma Prima 4. místo

Michal Žamboch (FIT) Sparing MY 1. místo
V sobotu 5.7.2003 proběhla další část turnaje, která byla určena převážně vyšším pasům. I zde měl náš oddíl zastoupení, ale
v jednotlivých kategoriích se nám již nevedlo tak, jako ve středu. A tak jediným, kdo získal pro náš oddíl cenné body byl Lubomír
Macek, který po vynikajícím výkonu obsadil 1. místo v kategorii boje muži 3. kyu.

Po skončení sobotního turnaje a tím i celého semináře proběhlo shrnutí celého našeho týdenního snažení a nakonec i rozdávání
vyšších stupňů technické vyspělosti. Jelikož se naši borci na semináři ani na turnaji neztratili, obdrželi i někteří z nás vyšší stupně:

Michal Žamboch – 8. kyu (nový oranžový pás)
Martin Straka – 6. kyu (nový zelený pás)
Lubomír Macek – 2. kyu (nový hnědý pás) 

K zisku vyšších pasů gratulujeme, a doufáme, že to bude motivací i pro ostatní.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům za výborné výsledky na turnaji a dobrou reprezentaci našeho oddílu během
celého turnaje a popřát jim hodně zdaru do dalšího tréninku.

Jan Zářecký, 2. kyu

13. – 14.6.     2003 – „  F.E.K.D.A.   EUROPEAN KARATE CHAMPION CUP 2003  “ – Rovigo, Itálie   

O víkendu 13. – 14. června se v Italském městě poblíž Benátek ve městě Rovigo uskutečnil „Evropský pohár karate“ pořádaný
mezinárodní asociací F.E.K.D.A. (Federazione Europea Karate Discipline Associate), www.fekda.it. Díky úspěchu našich borců na
předchozích turnajích byli do českého týmu také vybráni členové oddílu Moderního sportovního karate VUT Brno:

David Kučera (FA),
Lubomír Macek (FSI),
David Svoboda (FAST). 

Turnaj byl rozdělen do čtyř částí. Ráno se začalo soutěží v kata, poté byly boje týmů, dále pak jednotlivců a večer po hlavní pauze
se konaly finálové souboje.

Turnaje se účastnilo 12 zemí z celé Evropy. Celému turnaji vévodil slovenský tým, který také získal první místo. Český tým, jehož
součástí byli i naši borci, s přehledem porazil tým bojovníků ze Slovinska. Potom jsme však těsně prohráli s domácím týmem
Itálie, který měl velikou podporu diváků a bohužel i soudců.

Nutno říci, že důležitou roli hrálo i počasí. Bojiště se nacházela přímo pod střechou a v době kdy se venku teploty blížili k 40 °C
jsme v nepříliš dobře klimatizované hale bojovali také s velikou únavou z vedra.

!!! Nyní je ale na čase, říci o našem obrovském úspěchu. Ve váhové kategorii -65kg se brněnský Lubomír Macek (FSI) po
vítězství nad kvalitním slovenským reprezentantem s přehledem probojoval až do boje o třetí místo. Zde v souboji s německým
borcem všem ukázal jak kvalitní je české karate. V ohromujícím zápase předvedl veliký výkon a dosáhl tak ohromného úspěchu.
Zvítězil a domů si odvezl pohár za 3. místo v Evropském šampionátu karate. !!!

Nesmím samozřejmě opomenout další úspěchy členů českého týmu. Lucie Paulišová z M.S.K. Pardubice získala 1. místo v
kumite žen -55kg. Ivana Nevludová z M.S.K. Krmelín získala 2. místo v kumite žen -55kg. Obě tyto závodnice neměly ve své
kategorii konkurenci a s přehledem mohly vytvořit nádherné české finále, plné výborných akcí a skvělého karate.

PODĚKOVÁNÍ:

Lubošovi gratuluji k výborným bojům a děkuji mu za skvělou reprezentaci vysokoškolského sportovního klubu Moderního
sportovního karate VUT Brno.

Také bych chtěl velmi poděkovat Panu Ivo Šmardovi z CESA (Centrum sportovních aktivit), www.cesa.vutbr.cz, který nám
pomohl při získání finanční podpory od VSK, bez níž by naše účast na tomto prestižním mezinárodním turnaji nebyla možna.

Největší poděkování však patří COACHovi českého týmu, mistru Petru Marholdovi, bez kterého by jistě nebylo možno
dosáhnou tak velikého úspěchu.

trenér oddílu David Svoboda

5.5. – 11.5.     2003 – „ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2003“ – Ostrava   

Dne 8. května se v Areálu TJ NH Ostrava uskutečnilo Akademické mistrovství České republiky v KARATE. 

Z našeho oddílu se této akce určené pouze vysokoškolským studentům zúčastnili dva bojovníci. V kategorii do 78 kg jím byl
Lubomír Macek (FSI), 3.kyu, jenž skončil na 7. místě. Dalším borcem byl David Kučera (FA), 2.kyu, který získal výborné
3. místo. 

Oběma děkuji za dobrou reprezentaci našeho oddílu.

trenér oddílu David Svoboda

21. – 26.4.     2003 – „Mezinárodní   EASTER SEMINÁŘ 2003  “ – Praha   

Ve výše uvedených datech se v našem hlavním městě uskutečnil šestidenní mezinárodní seminář. Téměř týdenní akce byla
zakončena mezinárodním turnajem "Easter Cup 2003", kterého se účastnilo téměř 100 bojovníků z České Republiky, Slovinska a
Německa.

Vedoucím celé akce byl Prof. Dr. Rudolf Jakhel, VIII. Dan, koordinátorem pro ČR Miroslav Zezulka, III.dan.

Musím říci, že celý seminář proběhl úplně skvěle. Byl kladen důraz na technické a taktické zvláštnosti, což bylo pro všechny
zúčastněné velikým přínosem.

Účast brněnských borců na turnaji: celkem se nás vypravilo do Prahy pět. Petr Fňukal (2.kyu), David Kučera (4.kyu), David
Svoboda (3.kyu), Roman Jajčík (5.kyu), Martin Stránský (6.kyu). A nyní naše úspěchy:

Jméno a příjmení Kategorie Umístění

Petr Fňukal (FAST) Forma Set 5. místo

Petr Fňukal (FAST) Sportovní boj MA 3. místo

David Kučera (FA) Forma Quarta 3. místo

David Kučera (FA) Sportovní boj MB 2. místo

David Svoboda (FAST) Forma Quarta 4. místo

David Svoboda (FAST) Sportovní boj MB 4. místo

Roman Jajčík Forma Tertia 4. místo

Roman Jajčík Sportovní boj MG 1. místo

Martin Stránský (FIT) Forma Tertia 22. – 23. místo

Martin Stránský (FIT) Sportovní boj MG 2. místo
Velice se mi pohled na tyto výsledky líbí.

Před úplným ukončením semináře rozdělil mistr Prof. Dr. Rudolf Jakhel, VIII. Dan vyšší technické stupně lidem, kteří splnili
podmínky zkoušky. Z našich borců získali: David Svoboda 2. kyu, Roman Jajčík 4. kyu a David Kučera 2. kyu. Posledně
jmenovaný, David Kučera, přesvědčil svojí technikou, bojem a vůbec celkovým umem za celý týden natolik, že mu bylo uděleno
2. kyu ze 4. kyu, přeskočil tedy 3. technický stupeň. Tato situace se děje jenom výjimečně a jsem velice rád, že to dokázal člen
oddílu MSKA VUT Brno.

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným za výbornou reprezentaci našeho oddílu.

trenér oddílu David Svoboda

22. – 23.3., 29. – 30.3., 5. – 6.3. 2003 – „Jarní škola“ – Brno 

Ve výše uvedených datech se uskutečnila ve městě Brně „Jarní škola – JŠ 03“ pořádaná MSKA-CZ. První a poslední (velice
vydařený) víkend byl opět tréninkový, druhý víkend se pořádal turnaj. 

Díky bojovnosti našich borců se brněnský oddíl umístil celkově na 3. místě.

Podívejte se na úspěšné brněnské účastníky z této i dalších akcí v sekci fotečky.
Kategorie Jméno a příjmení Umístění

Forma QUARTA David Svoboda 4.

Sportovní boj MB Lubomír Macek 1.

Sportovní boj MG Roman Jajčík 3.

Sparink MO Martin Straka 1.

Sparink FY Katka Juříčková 3.

Sparink MY Petr Kolník 4.
trenér oddílu David Svoboda

25. – 26.12., 1. – 2.2., 8. – 9.2. 2003 – „Zimní škola“ – Brno, Letovice 

Ve výše uvedených datech se uskutečnila ve městech Brno a Letovice „Zimní škola – ZŠ 03“ pořádaná MSKA-CZ. První a třetí
víkend se konal v Brně, v prostorách tělocvičny základní školy Novoměstská. Druhý víkend se konal v Letovicích. 

25. – 26. ledna (Brno)
Tento víkend byl věnován nízkým pasům a jejich zkouškám na vyšší technické stupně. Ti ostatní, starší a zkušenější generace,
měli opět možnost zopakovat si základy techniky a vyzkoušet si její aplikaci ve složitějších situacích. To bylo také výtečně
umožněno rozdělením cvičenců do dvou hal, které nám byly poskytnuty. Zkušební komisaři (mistři s licencí k udělování zkoušek)
si pečlivě značili úsilí začínajících borců z celé republiky, aby po zhlédnutí jejich bojů a forem na třetím víkendu mohli vynést
konečný verdikt. 

1. – 2. února (Letovice)
Druhý víkend patřil 6. a vyšším kyu. Dalo se tedy očekávat větší nasazení v tréninku, menší pauzy, složitější techniky a více potu.
Všechny tyto body byly splněny a mohu říci, že se tento víkend velice vydařil. Zúčastnění aktéři trénovali co to šlo a díky možnosti
tréninku na tatamy nebylo třeba tolik opatrnosti při podmetech a shazovacích technikách. Každý se svým partnerem práskl o zem
co to šlo. 

8. – 9. února (Brno)
Víkend patřící bojům a formám. Myslím, že pro ty, co čtou naše články pravidelně, není třeba opakovat co sparing, sportovní boj a
forma znamená. A vy, kteří jste sem zavítali poprvé se to můžete dozvědět z některého staršího článku. Zde musím říci, že i přes
poměrně velikou účast na akci, jsme měli pouze jedno medailové umístění. To bylo ovšem právoplatné a absolutně zasloužené.
Náš Martin Stránský (VUT – FIT) bez problémů porazil všechny své soupeře a s naprostým klidem a přehledem o situaci na
bojišti se dostal až do finále, kde vybojoval 1. místo v kategorii muži oranžoví – sparing. (Je nutné odkázat na starší akce –
Moravia Cup 2002, kde tento náš bojovník získal také 1. místo). Ostatní borci neměli tolik štěstí a je zřejmé, že musí pořádně na
tréninku šlápnout. 

Myslím, že nějaká tabulka výsledků je u této akce bezpředmětná :-). 

Na závěr je nutné jmenovat členy našeho oddílu, kteří získali vyšší technický stupeň – úspěšně absolvovali svoji zkoušku:
Michal Žamboch – 9. kyu
Radek Chaloupka – 8. kyu
Martin Stránský – 6. kyu

V oddíle máme tedy nový zelený pás (6. kyu). Martin má možnost účastnit se od nynějška mezinárodních seminářů pro vysoké
pasy, kde bude mít spoustu možností zlepšovat své dosavadní umění boje, naučit se aplikaci základních technik, které již zvládl,
v různých složitých situacích, v různých variacích a hlavně, od této chvíle přechází ze sparingu na sportovní boj. 

trenér oddílu David Svoboda


