Dne 23. listopadu pořádala naše
redakce již 4. ročník ukázek bojových umění a sportů pod názvem
Fighter´s Budoshow 2003. Stejně
jako minulý rok i letos byla hala
zaplněna do posledního místa
a diváci byli dle reakcí spokojeni.
Ostatně posute sami, zde vám
přinášíme popis ukázek.
Úvodem bylo naprosto originální vystoupení baletek… prosím,
aha, no nespletli jsme se. Ony
„baletky“ po chvíli baletu ze sebe
své sporé oblečky strhaly a vyklubali se z nich borci freestyle
sestav, kteří předvedli úchvatný
začátek plný akrobatických prvků.

Ultimátní zápas

Po tomto skvělém úvodu se nejprve za doprovodu ohňostrojů představili všichni účinkující a poté
začaly samotné ukázky.
Nejprve bylo možné zhlédnout
viet vo dao, vietnamské bojové
umění vycházející ze stylu žáby.
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Součástí bylo i předvádění sestav
a přerážení dřevěných tyčí přes
různé části těla. Karate JKA předvedl pan Strnad a viděli jsme
sebeobranné techniky ve dvojici
beze zbraně i obrany proti útoku
tyčí. Tchaj-i-čchuan ukázal se
svými cvičenci pan Kolář. Krásně
zacvičená sestava jeho studentů
byla divácky velmi vděčná.
Následovala vložená kung-fu
sestava v podání cvičenky se
zbraní. Yamaue ryu aiki jutsu předvedl samotný pan Yamaue, kdy
pomocí své vnitřní energie likvidoval své spolubojovníky. Dalším
vloženým vystoupením byla per-

Text: Martin Břeň, foto: JUDr. Gabriel Pothe, Martina Kašparová

sao, lepící ruce ve dvojici či cvičení na dřevěném panákovi. Stejně
tak další ukázka, Escrima, byla
v jeho podání. To zahrnuje převážně cvičení s ratanovými tyčkami,
ale i další zbraně, jako je například
nůž a tonfa. Okinawské karate
představil pan Klementis a pan
Šimek formou kata. Nechybělo
efektní přerážení dřevěných tyčí
o tělo při tomto cvičení.
Freestyle-Rudolf Vrba

různými úderovými plochami
rukou. David Stránský předvedl
svou freestyle sestavu beze zbraně. Vzhledem k prokládání s různými akrobatickými prvky byla
divácky velmi příznivě oceněna.
Borce thajského boxu přivedl na
tatami Petr Macháček a ti ukázali
nácvik technik na lapy a se spa-

(www.budoshow.cz)

Taekwondo WTF

Karate

ringpartnerem. Stejně tak přivedl
Petr i zápasníky ultimátního zápasu, kteří prováděli útočné a obranné techniky v tomto velice tvrdém
sportu. Extreme kicks se jmenuje
u nás relativně mladá disciplína,
které zde byla předváděna v podání dvou soutěžících družstev.
Soutěž spočívala v tom předvést
co nejvíce nejnáročnějších kopů při
různých akrobatických obratech.
Dá se říci, že ani v akčních filmech
takovéto kousky neuvidíte…
Chin woo

Escrima

Taekwondo WTF, korejský bojový
sport, předvedl Martin Břeň
s Ondrou Havlíčkem a Petrem
Limprechtem spolu se svými cvičenci. Diváci se měli možnost přesvědčit o tom, jak skvělé kopací
techniky jsou v tomto umění.
Sledovali přerážení s výskokem,
v saltu či s různými otočkami, po
kterém vzaly zasvé dřevěné
desky, jablka a různý stavební
materiál. Nechyběla ani sestava
a na své si přišlo i přerážení cihel

Kickbox

fektně zvládnutá sestava v podání
Rudolfa Vrby, mistra světa.
Tentokrát předvedl své umění
s kamami. WingTsun, populární
sebeobranné umění, předvedl
Bohumil Jedlička. K vidění bylo
mimo jiné dobře známé cvičení chi

Freestyle-David Stránský

Capoeira

Po přestávce se představili
Berounští měšané, kteří se zabývají souboji z dob, kdy ještě vládli králové a rytíři bránili své pány. Další
freestyle sestava, tentokrát styl
kung-fu s mečem, předvedla
Kateřina Kajzarová. I ona se dočkala zaslouženého potlesku. Severokorejské bojové umění Taekwon-Do
ITF předvedl Libor Macháň se svými
cvičenci a k vidění bylo jak přerážení dřevěných desek do výšky, tak
i na sílu. Nechyběly sestavy či sebeobrana a na závěr přerážení střešních tašek pomocí rukou. Dynamic
Kickbox Aerobic je nový styl aerobiku, který využívá prvky kickboxu,
karate a podobné. Předvedl jej divákům Martin Zavoral spolu se svými
svěřenkyněmi. Pan Benca je zastáncem tradičního kodokan juda, které
neprosazuje závodní část, ale věnuje se více tradičnímu pojetí tohoto

umění. A právě to přiblížil ve svých
ukázkách návštěvníkům Budoshow.
Chin woo kung-fu u nás cvičí paní
Zhai Hua a její cvičenci předvedli
toto umění při cvičení jak beze zbraně, tak i například s mečem, tyčí
apod.
Další krátkou samostatnou
ukázkou byla sestava kung-fu,
taktéž s tyčí. Pan
Kodym převedl
sebeo-

branné umění aikido. Jednalo se
o techniky jak na kolenou, tak
vstoje, proti útočníkovi beze nebo
se zbraní. Hung kar kung-fu pana
Šuldy bylo představeno formou
sestav jak beze zbraně, tak
s mečem. Zápas řeckořímský zajistil pan Čedroň a bylo zajímavé

Spolupořadatelem je hlavní město Praha

sledovat nácvikové techniky, jakož
i samotný zápas a již dospělích, či
snad čtyřletých dětí. Svůj tým
Fighters přivedl na plochu Mirek
Sobotka, aby předvedli v kickboxu
– americkém karate nácvik stínového souboje, techniky na lapy,
ale i samotné souboje formou
semi- a lightcontactu. Katka
Kajzarová po ukázce kickboxu
opět předvedla svou sestavu, tentokrát beze zbraně ve stylu opilé
opice. Další ukázkou bylo musado
pana Šelenberka. Jednalo se
o předvedení sestav a sebeobrany
proti útočníkovi se zbraní i bez.
Capoeira, dozajista velmi vítané
bojové
umění
pocházející
z Brazílie. Zahrnuje boj do určitého druhu tance a divácky nejvděčnějšími jsou akrobatické prvky,

Freestyle

které ani při
tomto vystoupení nechyběly. Pan Dvořák připravil
další ukázku kterou bylo karate.
Bylo obdivuhodné sledovat cvičení
kata, které, ač cvičili tři sportovci,
vypadalo, jako by cvičil jeden. Tak
synchronizované, ale i rychlé
a přesné pohyby měli. Zanchin
budokan pana Procházky bylo
umění obrany proti útočníkovi
s pistolí i bez, k vidění byly různé
páky a přehozy.
To je ve stručnosti vše. Pokud
jste neměli tu možnost zúčastnit
se, máme pro vás dobrou zprávu.
Chystáme pro vás videokazetu se
záznamem z této akce. Ta bude
obsahovat vše, co zde bylo k vidění. Za cenu 350 Kč + poštovné si
ji můžete objednat dle pokynů na
straně 27.
Nakonec bychom rádi poděkovali sponzorům a mediálním partnerům. Závěrem lze hodnotit
Fighter’s Budoshow 2003 jako
akci velice zdařilou a nezbývá nežli
se těšit na pátý ročník.
Další fotografie naleznete na
www.budoshow.cz

Objednávky videokazety Fighter’s
Budoshow 2003
provete dle instrukcí na straně 27.
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