
Nashledanou pøi ètvrtém roèníku BUDOSHOW!
Sledujte www.budoshow.cz a èasopis Fighter's magazin

Vážení diváci,
vítejte na tøetím roèníku Fighter's BUDOSHOW, ukázek bojových umìní a sportù. Cílem
akce je pøedstavit vám to nejlepší, co je v naší republice v této oblasti k vidìní. Záznam z
akce na videokazetì si mùžete objednat v prostorách konání akce èi skrz èasopis Fighter's
magazin, ve kterém také naleznete ve vydání 1/03 (únor) reportáž z Fighter's BUDOSHOW
2002.
Pøejeme pøíjemnou zábavu!

redakce èasopisu Fighter's magazin
(Poøadí ukázek na tomto letáèku neodpovídá poøadí na akci, zmìna programu vyhrazena)

Hala Sparta Praha
Nad Královskou oborou 51, Praha 7

1. prosince 2002
15-18 hod.
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SESTAVY NA HUDBU
V poslední dobì èím dál více populárnìjší prezentace bojových umìní a sportù.
Je to i jedna ze soutìžních disciplín, jako je napø. kickbox. Mnoho hvìzd akè-
ních filmù bylo vybráno právì z øad lidí provozující tato umìní. Jak již název
napovídá, jedná se o sestavy na hudbu za použití prvkù z bojových umìní, a•
již s rùznými zbranìmi èi bez nich.  

Shaolin Hung Gar Kung Fu
Toto tradièní èínské bojové umìní vzniklo v klášteøe Siu Lam (Shaolin) v Jižní
Èínì a od doby svého vzniku si zachovalo øadu pùvodních technik až do dnešní
doby.  Shaolin Hung Gar je jedním z nejznámìjších a nejtvrdších jižních stylù,
který obsahuje mnoho ruèních technik a kopù, forem se zbraní a beze zbranì,
partnerských forem a Chi Kung (práce s vnitøní energií).Pøedstavitelem tohoto
bojového umìní je Sifu Martin Sewer, který je jedním z nejlepších žákù Vel-
mistra Chiu Chi Linga.  Svou školu "Kung Fu Schule Martin Sewer" založil
v Zurichu ve Švýcarsku, kde žije a úspìšnì vyuèuje techniky Hung Gar všechny
vìkové generace.

Sifu Martin Sewer (Švýcarsko), www.shaolin.ch, info@shaolin.ch
Karel Cihelna (ÈR), tel. 777 831121, www.webpark.cz/chiuchiling

Muay Thai
- plnokontaktní bojový sport v posledních letech získává díky své jednodu-
chosti a funkènosti stále víc pøíznivcù. Hovoøí se o umìní osmi konèetin, pìstí,
loktù, kolen a nohou. Zápasí se v ringu na 3 až 5 kol po 2 až 3 minutách. Bo-
jovníci jsou chránìni pouze suspenzorem, chránièem zubù a boxerskými ru-
kavicemi, odìni jsou pouze do trenýrek. Ukázku pøedvedou reprezentanti
Èeské Muay Thai Asociace ze školy Hanuman Gym Praha, trenér Petr Ma-
cháèek

Ultimátní zápas
- plnokontaktní bojový sport v posledních letech získává díky své jednodu-
chosti a funkènosti stále víc pøíznivcù. Povolen je i boj na zemi. Boj je veden
na 1x 20 minut dlouhé kolo které se nastavuje až do konce na 5 minutová kola
pokud není rozhodnuto o vítìzi. Bojovat je možno údery pìstmi, lokty, hla-
vou, kopy koleny i jinou èástí tìla jsou povoleny, v boji na zemi lze používat
páky, škrcení, porazy. Tento sport se opìt rozšíøil díky neustálé otázce veøej-
nosti: Který bojový sport je nejlepší? Ukázku pøedvedou sportovci z klubu
Universal Fighters Praha, trenér Petr Macháèek

www.hanumangym.cz pmachacek@hanumangym.cz mobil: +420 602 303 554

ZÁPAS øecko-øímský a volný styl
Vìèné støetávání a mìøení sil, váhovì i jinak fyzicky si rovných soupeøù pøi
pøísných pravidlech, není školou násilí ale dùležitým výchovným procesem.
Také pøi provìøování fyzické zdatnosti a schopnosti takticky myslet, reagovat,
provìøovat vùli a houževnatost pøerùstá bezprostøednìjší kontakt jednoho s
druhým i v bližší zodpovìdnost. Za sebe i soupeøe, také podle hesla "co ne-
chceš aby ti jiní èinili, neèiò ty jim!". Tím vznikají u zápasníkù vzájemná úcta,
porozumìní i chu• spolupracovat-na žínìnce i ve spoleènosti.

http:// www.czech-wrestling.cz, e-mail: info@czech-wrestling.cz
tel./záznam.: 777-000 928 p. Václav Èedroò 608-300 669 p. Jiøí Žák

DYNAMIC KICKBOX AEROBIC (Martin ZAVORAL)
Je to aerobní cvièení s prvky kickboxu, což vyplívá již z názvu. Jsou zde uží-
vány údery a kopy, které jsou hlavní souèástí tohoto cvièení. Kombinace jsou
jednoduché a lehce zvládnutelné. Trénink je fyzicky nároèným úkolem, který
má aerobnì zatìžovat organismus, ale i jednotlivé èásti tìla.  

Fighter’s gym, Miroslav Sobotka, Seydlerova 2149 
158 00  Praha 5 tel.: 0042051 61 61 37 mobil.: 00420602 22 70 36 

Fighter’s gym, Miroslav Sobotka, Seydlerova 2149 
158 00  Praha 5 tel.: 0042051 61 61 37 mobil.: 00420602 22 70 36 



Viet Vo Dao
Jedná se o bojová umìní užívaného na území Vietù, charakteristické jsou
kopy ve výskocích a nízké prudké kopy na spodní èást tìla a nohy, dále
je styl charakteristický zejména použitím prstù a použitím tìla soupeøe
jako opìrného bodu, což vychází z toho, že svùj vznik odvozuje Viet Vo
Dao zejména z pohybù, kterými imituje pohyby žáby. Jedná se o velice
jednoduchý vojenský styl. Viet Vo Dao lze volnì pøeložit jako Vietnam-
ská cesta války.

http://kungfu.hyperlink.cz Filip Kraus tel. 0606255646, mail: tamo@centrum.cz.
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Taekwondo WTF
Sport a zároveò umìní pocházející z Koreje, využívající k boji pøe-
vážnì kopy. Soutìžení se provádí formou zápasu, který je veden na
plný kontakt. Vzhledem k zaøazení mezi olympijské sporty je ve vr-
cholné formì èím dál více nároènìjší.  Taekwondo WTF  se vyzna-
èuje i atraktivními exhibicemi, pøi nichž borci pøerážejí døevìné desky
rùznými druhy kopù, což zahrnuje èásteènì i akrobatické prvky. 

Martin Bøeò, 235 313 333, 603 805 004
Školy: Nové Butovice, Øepy, Barrandov, Vokovice

Mìlník, Kostelec n/L, Horní Poèáply: P. Limprecht 604 551 987
AIKIDO
Japonské sebeobranné bojové umìní. Usiluje o udržení a rozvoj rovno-
váhy mysli a tìla. Konfliktní situace øeší nenásilnou formou, využívá
energii útoku a obrací ji proti násilníkovi. V aikido tedy spíš než svaly
rozhoduje psychická pohoda a tìlesná uvolnìnost. Aikido je více jistou
formou komunikace než jen umìním bránit se.
Ondøej Malina, prezident Èeské federace AIKIDO, www.aikidokarlin.cz, malina@cfai.cz, +420777881 666

ASIAGYM SPORT
Rožnov pod Radhoštìm. Oddíl pro sebeobranu, extrémy a kick box  byl založen
v roce 1992. Oddíl má tøi tréninkové smìry: Sebeobrana, Gymnastická a pohy-
bová prùprava a Kick-box. Nejlepší èlenové oddílu se od roku 1997 zúèastòují
mezinárodních mistrovství vèetnì mistrovství Evropy ESDO - EUROPEAN
SELF-DEFENSE ORGANIZATION.  

p. Tobola 777 051 054

Capoeira
je afro-brazilské váleèné umìní. Spojuje tanec, sebeobranu, akrobacii a hudbu.
Vzniklo bìhem boje o svobodu v koloniální Brazílii. Afriètí otroci, kteøí byli do-
váženi nejdøíve hlavnì na území nynìjšího brazilského státu Bahia, vyvinuli tuto
skrytou formu sebeobrany aby skryli svou touhu uèit se boji. Toto umìní vám
pøedvedou cvièenci z Nového Jièína a Frenštátu pod Radhoštìm a z dalších škol.

Zdenek Rigo tel:+420732228432 Miroslav Riedel tel:+420604777553 Pavel Reèek tel:+420604132237

Wing Tsun (krásné jaro)
bylo vynalezeno pøed 300 lety v Èínì budhistickou mniškou Ng-Mui. Posledním
žákem svìtovì nejuznávanìjší autority zesnulého velmistra YIP MANA je vel-
mistr LEUNG TING, který toto bojové umìní systematizoval. WT je jedním z
nejkomlpexnìjších bojových umìní zahrnující všechny distance (kopy, údery,
lokty, kolena, boj z blízka a na zemi). Bleskové spontánní reakce WT bojovníka
jsou rozvíjeny za pomoci unikátní tréninkové metody CHI SAO (lepící ruce).

Kontakt:sifu-drdla@volny.cz, 603 953 320, 272 762 065

ESCRIMA
Koordinátor výuky pro ÈR Sifu Bohumil Jedlièka 2.TG WT, 10. SG E a jeho
demo team.  Filipínské bojové umìní vycházející ze základního konceptu po-
hybu, rovnováhy, rychlosti, síly a správného postoje. Systém obsahuje 5 navzá-
jem propojených pohybù, které se mohou jevit jako bloky, ale ve skuteènosti jsou
to zasahující údery. Pojetí boje jen s pìti pohyby je jednoduché, jejich použití však
nekoneèné.

www.ewto.cz, +420 602 229 264

Fitness - RADEK HADROVSKÝ
Od svých 15 let se specializuje na bojové sporty: klasické karate (l985-1990), full-contact
(1991-1994), free a hard style karate kata (od r. 1995). Ovládá také základy sportovního po-
tápìní, støelby, akrobacie a kulturistiky.   Nejvìtší sportovní úspìchy: 4x MISTR SVÌTA
VE FITNESS WNBF (Atlantic City+New York 1998, 1999, 2000, 2002), vítìz meziná-
rodní soutìže ve fitness Nutrend Cup (Olomouc, 1999-2001), Pražského poháru (1999-
2000) a Laguna Fitness Cup (1999-2000). Dvojnásobný mistr ÈR ve fitness (2000-
2001)...Nabízí exhibice s náplní karate kata s náøadím (nunèaki) a bez náøadí (volné sestavy
s hudebním doprovodem), kulturistické fitness volné sestavy s hudbou, fotomodelování,
modelování, semináøe, kurzy a školení - bojová umìní, streèink a pod., OSOBNÍ TRE-
NÉRSTVÍ - bojové sporty, fitness, kulturistika.

Telefon na manažera: 00420-2-24221452, 0604-201 974   e-mail:mrfitness@seznam.cz
osobní stránky: www.hadrovsky.zde.cz, www.creativebodies.net

Pavel "HAKIM " Majer
Nejvýraznìjší èeská osobnost v sérii turnajù K-1. Uvidíte exhi-
bici nácviku a použití technik tohoto vyjímeèného bojovníka.
Jeho cílem je vybojovat nejprestižnìjší turnaj K-1 v Japonsku.

www.hakim.cz
603 442 975

Taekwon-Do ITF
Taekwondo je umìní sebeobrany, které bylo poprvé pøedstaveno svìtu v roce
1955. Vyznaèuje se množstvím vysoce úèinných technik rukou, ale pøede-
vším nohou, unikátní teorií síly, pøerážecími technikami - to vše je samo-
zøejmì doplnìno morálními zásadami. V Èeské republice se mùžeme s Ta-
ekwondo setkat od roku 1989 a i pøes tak krátkou dobu si získalo mnoho
pøíznivcù. V Brnì  se zaèalo taekwondo cvièit od roku 1990 a od roku 1993
funguje škola Taekwon-do club Brno pod vedením Libora Machánì (II.
Dan).

Škola Taekwon-do Club Brno ITF Libor Macháò, tel.: 602 756 704
email: l.machan@volny.cz www: brno.taekwondo.cz

Karate JKA
Japan Karate Association provozuje karate do styl shotokan ryu ve smyslu
tradièního pøístupu k tomuto bojovému umìní. Pøi výcviku je kladen dùraz
na komplexní rozvoj karatisty ve smyslu jeho fyzického i technického roz-
voje znalostí technik karate a jejich úèinnosti pøi použití v sebeobranných
situací které, mohou nastat ve všedním životì, ale i dodržování etiky a filo-
sofie asijských bojových umìní. 

www.skbu.cz

Judo
Kodokan Judo je japonské bojové umìní s možností soutìží. Kompletní systém
Kodokan Judo obsahuje techniky hodù, páèení rukou a nohou, škrcení, zne-
hybnìní držením, techniky úderù a kopù a v neposlední øadì znovuoživovací
zdravotní techniky kuacu. Kodokan Judo cvièené v tradièní formì zvyšuje fy-
zickou kondici rovnomìrnì a udržuje tìlo zdravé a pružné do vysokého vìku.
Navíc podporuje duchovní rozvoj jedince. 

Štìpán Benca, 603 935 508

Jujitsu
Ed Melaugh, po pøedchozím studiu jujitsu u Dave Castoldi, zaèal v roce 1978
studovat jednoduché a úèinné pohyby  Small Circle Jujitsu u Profesora Wally
Jay. Trénink se Sijo James W. DeMile (Wing Chun Do) pøidal do jeho jujitsu
vstupy do soupeøova útoku, postupy k aplikaci pákových technik a metody
boje na krátkou vzdálenost. Takto se sensei Edovi Melaugh podaøilo vytvoøit
reálnou a praktickou sebeobranu - Ed Melaugh’s jujitsu.

www.ibu.cz, jujutsu@volny.cz

Kendó 
Kendó je tradièní japonské bojové umìní. Název v pøekladu doslova znamená
“Cesta meèe”. Jde v nìm nejen o získání dovednosti v používání meèe, ale
pøedevším o duchovní rozvoj èlovìka a jeho výchovu. Jedno  staré japonské
pøísloví øíká „ chceš-li být dobrým šermíøem, musíš být dobrým èlovìkem“.
Kendó své koøeny již ve støedovìku, kdy se nazývalo kendžucu, tedy umìní
meèe, které se uèili a používali tehdejší japonští váleèníci - samurajové. V mi-
nulosti existovala celá øada škol, bylo jich až 600. První kroky Kendó jsou
také spjaté s pùsobením bratrù Miloslava a Vladimíra Hotovce, kteøí jako první
Èeši získali v roce 1988 mistrovské stupnì.

p. Hotovec 603 426 324

ZÁPAS V KONTAKTNÍM KARATE, Èeská republika vs. Rakousko
Kontaktní karate je disciplína u nás i ve svìtì velice oblíbená. Jedná se o sport
využívající v zápase údery rukou a kopy nohou s povoleným  kontaktem sou-
peøe. Po každém bodovaném kontaktu se boj zastavuje a borcùm jsou pøidì-
lovány body. Pokud se závodìní týèe, rozdìluje se do nìkolika stylù, které mo-
hou dìlat dìti, dospìlí èi senioøi.  

Fighter’s gym, Miroslav Sobotka, Seydlerova 2149 
158 00  Praha 5 tel.: 0042051 61 61 37 mobil.: 00420602 22 70 36 

Tchaj-•i-èchüan
...je tradièní èínské cvièení, které v sobì harmonicky spojuje efektivní sebeo-
branu, komplexní zdravotní úèinky i duchovní rùst. Pro styl rodiny Èchen je
charakteristické støídání pomalých a rychlých spirálovitých pohybù. Relaxace
tìla a mysli postupnì vede k probuzení vnitøní energie. Cvièení je vhodné pro
všechny, každý se podle svého zájmu a kondice mùže soustøedit více na aspekt
zdravotní, duchovní èi sebeobranný.

Taiji Akademie Polská 1/2400, 120 00 Praha 2 Tel.: 603/553 225, 222
253 630 Email: akademie@taiji.cz, www.taiji.cz 

Karate team KCK
...cvièí klasickou školu japonského Karate Shotokan ryu, jehož zakladatelem
je GISHIN FUNAKOSHI z ostrova Okinawa. Karate club Krátký vznikl v
roce 1988 v Jablonném n/O, jeho pùsobnost’se rozšíøila i do dalších mìst jako
Letohrad, Šamberk a Choceò. V KCK vyrostla celá øada úspìšných reprezen-
tantù, mistrù ÈSFR a ÈR, v poslední øadì jmenujme zatím nejúspìšnìjšího
Romana Krátkého, trojnásobného mistra svìta WKA1996, 1999, 2000 a mistra
svìta US OPEN 1997.

777 263 332, roman@golemgroup.cz

Chin Woo (kung-fu)
Chin Woo byla založena mistrem Chuo Juan Tia („Chu Jen •a“) v roce1909
v dobì zániku dynastie Èching. Škola propagovala myšlenky podpory rozvoje
ducha, stateènosti a vzájemné pomoci, utužení zdraví lidu. V roce 1994 zde
mistrynì Zhai Hua založila  èeskou atletickou asociaci Chin Woo, která je po-
boèkou èínské Chin Woo. Asociace je zamìøena na výuku severního shao linu
a rodinných stylù.

p. Nepejchal 607 105 780

MUSADO
-"Cesta váleèníka" je moderní styl sebeobranného boje. Hlavním instrukto-

rem W.M.A. je pan H. Grudzenski ze SRN. V ÈR se MUSADO trénuje od
roku 1990. Výcvik je rozdìlen do dvou èástí: Tradièní MUSADO - zabývá se
výukou koordinace a disciplíny tìla a studiem korejských bojových technik.
Military Combat Systém MUSADO - je ètyøstupòový systém sebeobrany a
boje zblízka, který byl vytvoøen pro potøeby armádních a policejních jedno-
tek.

www.musadocz.cz

Karate - Petra Nová
Jedna z našich nejúspìšnìjších cvièenek karate, která se stala vítìzkou mist-
rovství Evropy karate EKF kata roku 2002. Ukáže vám své podání katy-sou-
boru pøesnì popsaných pohybù proti imaginárním protivníkùm.

Skupina historického šermuBerounští mìš•ané
- Bürgerschaft von BeraunLancknecti: Vojáci nìmeckých císaøù z po-
èátku 16.století, kteøí za zvukù bubnù prošli renesanèní Evropou.Slo-
vané: Ukázka kultury a bojového umìní našich pøedkù.

Stanislav Dupaè  tel.: 0603 43 65 13tel./fax: +420 311 636 890
Deutsch/Englisch: Stephanie Lange tel.: +420 732 159 344

e-mail:  berounsti.stach@iol.cz
Internetové stránky:  http://web.telecom.cz/bm/

Info: Fighter's magazin, Seydlerova 2149 
158 00  Praha 5 tel.: 0042051 61 61 37 mobil.: 00420602 22 70 36 


