FREESTYLE FORMS (sestavy „kata“ za doprovodu hudby)
V poslední době je čím dál více populárnější prezentace bojových umění
a sportů. Sestavy za doprovodu hudby jsou v současné době i jednou
ze soutěžních disciplín. Mnoho akčních hvězd bylo vybráno právě
z těchto řad. Jak již sám název napovídá, jedná se o sestavy na hudbu
za použití prvků z bojových umění, a již s různými zbraněmi či bez nich.
To vše je doplněno různými akrobatickými prvky.
Team Fighters – Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 616 137, 602 22 70 36, e-mail: hayashi@hayashi.cz

Vážení diváci,
vítejte na pátém ročníku Fighter's BUDOSHOW 2004, ukázek bojových umění
a sportů. Cílem akce je představit vám to nejlepší, co je v naší republice v této
oblasti k vidění. Záznam z akce na videokazetě si můžete objednat v prostorách
konání akce či přes časopis Fighter's magazin, ve kterém také naleznete, ve vydání 12/04, reportáž z Fighter's BUDOSHOW 2004.

Přejeme příjemnou zábavu!
Fighter's klub

TAEKWON-DO ITF
Jako moderní umění sebeobrany vůbec poprvé představil veřejnosti jeho
tvůrce korejský generál CHOI HONG HI v roce 1955. Propracovaný
systém výuky, množství zcela nových technik, postupů a kopů, unikátní
teorie nácviku síly, přerážecí techniky, morální zásady a množství kvalitních učitelů přineslo tomuto novému umění sebeobrany ihned obrovskou
popularitu po celém světě. V České republice se Taekwon-Do ITF vyučuje
od roku 1987. Mimo tradiční pojetí Taekwon-Do ITF (sebeobrana) existuje
také jeho soutěžní podoba (4 soutěžní disciplíny). České sportovní
Taekwon-Do ITF patří mezi 11 absolutně nejúspěšnějších českých sportovních odvětví.
Český svaz Taekwon-Do ITF, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17
tel.: 257 224 209, mobil: 604 258 109
Internet: http://www.taekwondo.cz, e-mail: itf@cstv.cz
Dalimil Tachecí, tel.: 776 009 404

Pořadí ukázek na tomto letáčku neodpovídá pořadí na akci, změna programu vyhrazena.

Spolupořadatelem je hlavní město Praha

MUAY THAI
– plnokontaktní bojový sport v posledních letech získává díky své jednoduchosti a funkčnosti stále víc příznivců. Hovoří se o umění osmi končetin, pěstí, loktů, kolen a nohou. Zápasí se v ringu na 3 až 5 kol po 2 až 3
minutách. Bojovníci jsou chráněni pouze suspenzorem, chráničem zubů
a boxerskými rukavicemi, oděni jsou pouze do trenýrek. Ukázku předvedou reprezentanti České Muay Thai Asociace ze školy Hanuman Gym
Praha, trenér Petr Macháček.
ULTIMÁTNÍ ZÁPAS
– plnokontaktní bojový sport v posledních letech získává díky své jednoduchosti a funkčnosti stále víc příznivců. 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 vítězi. Bojovat je možno údery
pěstmi, lokty, hlavou, kopy koleny i jinou částí těla jsou povoleny, v boji
na zemi lze používat páky, škrcení, porazy. Tento sport se opět rozšířil
díky neustálé otázce veřejnosti: Který bojový sport je nejlepší? Ukázku
předvedou sportovci z klubu Universal Fighters Praha, trenér Petr
Macháček.
www.hanumangym.cz, e-mail: pmachacek@hanumangym.cz, mobil: +420 602 303 554

ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ a VOLNÝ STYL
Věčné střetávání a měření sil, váhově i jinak fyzicky si rovných soupeřů při
přísných pravidlech, není školou násilí ale důležitým výchovným procesem.
Také při prověřování fyzické zdatnosti a schopnosti takticky myslet, reagovat, prověřovat vůli a houževnatost přerůstá bezprostřednější kontakt
jednoho s druhým i v bližší zodpovědnost. Za sebe i soupeře, také podle
hesla „co nechceš aby ti jiní činili, nečiň ty jim!“. Tím vznikají u zápasníků
vzájemná úcta, porozumění i chu spolupracovat-na žíněnce i ve společnosti.
www.czech-wrestling.com, e-mail: info@czech-wrestling.com
tel./záznam.: 777 000 928 – p. Václav Čedroň, 608 300 669 – p. Jiří Žák

DYNAMIC KICKBOX AEROBIC
Je to aerobní cvičení s prvky kickboxu, což vyplívá již z názvu. Jsou zde užívány
údery a kopy, které jsou hlavní součástí tohoto cvičení. Kombinace jsou jednoduché a lehce zvládnutelné. Trénink je fyzicky náročným úkolem, který má
aerobně zatěžovat organismus, ale i jednotlivé části těla. Ukázku vám předvede Martin Zavoral.
Team Fighters – Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 616 137, 602 22 70 36, e-mail: hayashi@hayashi.cz

Nashledanou při šestém ročníku BUDOSHOW 2005!
Sledujte www.budoshow.cz a časopis Fighter's magazin
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Spolupořadatelem je
hlavní město Praha
Pořadatelem je
Fighters klub

AIKIDO
Japonské sebeobranné bojové umění. Usiluje o harmonii mysli
a těla. Konfliktní situace řeší nenásilnou formou, proti útočníkovi
využívá energii jeho útoku. V aikido tedy spíš než svaly rozhoduje psychická pohoda a tělesná uvolněnost. Aikido je proto
více formou komunikace než jen uměním bránit se.
Ondřej Malina, prezident České federace AIKIDO
www.aikidokarlin.cz, www.cfai.cz,
e-mail: malina.ondrej@volny.cz, tel.: 777 881 666
Oddíl ASIA-GYM-SPORT Rožnov pod Radhoštěm
1. SEBEOBRANA –sebeobranný systém MIX FIGHT DJU-SU, JEET-KUNE-DO, brazilské
JIU-JITSU, techniky Kickboxu, Thajského Boxu, SANSHOU i klasického zápasu apod.
2. ÚČELOVÁ GYMNASTIKA – jedná se o systém tréninku pro zvýšení celkové
mobility a variabilnosti pohybové průpravy tréninkem gymnastiky.
3. KICK BOX – posledním z hlavních tréninkových směrů je zařazení Kick-boxerských tréninků.
Ing. Zdeněk Tobola, Tel.: 777 051 054, www.asiags.com, e-mail: asiags@centrum.cz

VING TSUN KUNG-FU
Ving Tsun je bojové umění pocházející z jižní Číny, kde bylo podle legendy vyvinuto shaolinskou mniškou Ng Mui. Charakteristické je pro Ving Tsun cvičení zvané Chi Sao
(Lepící se ruce). Různými druhy cvičení se rozvíjí cit v rukou a nohou, který Ving Tsun bojovník používá při kontaktu se soupeřem jako bleskovou a neočekávanou zbraň.
www.AVSE.cz, tel.: 737 470 204
TJ SPORT MORAVIA
Byla založena v roce 1990 a v současné době má 6 sportovních klubů: Kickbox Moravia
team, Freestyle klub, Aero kick ženy, Wing Chun klub, Capoeira klub a Pohybové přípravky.
Dvě centra: TJ Sport Moravia, ul. Palackého, Havířov a tělocvična na ul. Mjr. Nováka, Ostrava
-Hrabůvka. Během čtyř let získali reprezentanti Kickbox Moravia teamu 12 titulů mistra
světa, 14 titulů mistrů Evropy a další. Uvidíte: Kateřinu Kajzarovou: čtyřnásobná mistryně
světa v softstyle (kung fu), Dominiku Urbanovou: juniorskou mistryni světa ve freestyle,
Petra Veneru: dvojnásobného mistra světa softstyle, Michael Kotlár: sestava bílého tygra.
Tel.: 603 469 110, 603 490 877, e-mail: wingchun@volny.cz
CHIN WOO (KUNG-FU)
Chin Woo byla založena mistrem Chuo Juan Tia („Chu Jen Ťa“) v roce1909
v době zániku dynastie Čching. Škola propagovala myšlenky podpory rozvoje ducha, statečnosti a vzájemné pomoci, utužení zdraví lidu. V roce 1994
zde mistryně Zhai Hua založila českou atletickou asociaci Chin Woo, která
je pobočkou čínské Chin Woo. Asociace je zaměřena na výuku severního
shao linu a rodinných stylů.
p. Nepejchal 607 105 780
ESCRIMA
Escrima je staré filipínské bojové umění, které bylo používáno v nesčetných
válkách a bojích. Její funkčnost a efektivita byla téměř denně ověřována skutečnými souboji mezi lidem Filipín a agresory z celého světa. Escrima se zabývá výukou s jednou a dvěmi tyčemi, nožem, mačetou, mečem, dlouhými
i krátkými specifickými zbraněmi a učí se v ní také aplikace beze zbraně.
www.AVSE.cz, tel.: 737 470 204
JIU-JITSU
Je původní staré Japonské bojové umění, ze kterého vzešly další bojová umění jako jsou Aikido, Judo nebo některé formy Karate. Během doby se poměrně rychle vyvinulo a modernizovalo tak, jak se
vyvíjela civilizace a dále se rozšiřovalo do jednotlivých zemích světa.
Goshindo je v překladu „cesta moderní sebeobrany“ a vychází především z Jiu-jitsu.
www.wkf.cz, www.tigerteam.cz, tel: +420 728 062 532 ,
Jiu-jitsu a Goshindo cvičíme: Praha, Ostrava, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem

TAEKWONDO WTF
Sport a zároveň umění pocházející z Koreje, využívající k boji převážně
kopy. Soutěžení se provádí formou zápasu, který je veden na plný kontakt. Vzhledem k zařazení mezi olympijské sporty je ve vrcholné formě
čím dál více náročnější. Taekwondo WTF se vyznačuje i atraktivními
exhibicemi, při nichž borci přerážejí dřevěné desky různými druhy
kopů, což zahrnuje částečně i akrobatické prvky.
Martin Břeň, tel.: 235 313 333, 603 805 004
Školy – Praha: Nové Butovice, Řepy, Barrandov, Vokovice
Petr Limprecht, Mělník, 604 551 987
Ondřej Havlíček, Praha, 604 541 100
SIU LUM PAI HUNG KAR
Je jedním z nejslavnějších a nejstarších stylů šaolinského kung fu.
Přestože je světově proslulý jako silný a velmi účinný styl bojového
umění, je něčím více – systémem neustálého rozvoje osobnosti.
Hung Kar je vyučován prostřednictvím moderního tréninkového programu a metod Evropské Federace Siu Lum Pai Hung Kar.
Škola Praha, Sifu Luděk Šulda, tel: 737 785 123,
Filip Liška, tel: 777 235 802,
www.kungfu.czweb.org, e-mail: czech.hungkar@seznam.cz
CAPOEIRA
Je brazilské bojové umění, vyvinuté a zdokonalené potomky otroků přivezených z Afriky. Představuje unikátní kombinaci boje,
tance a akrobacie, provázenou zpěvem a hrou na hudební nástroje. Její filozofie a rituální forma ji řadí na místo nejrychleji se
rozvíjejícího bojového umění na světě.
Kontakty: Mirek Riedel – 604 777 553,
Zdenek Rigo – 737 129 190
Pavel Reček – 604 132 237,
e-mail: czechteam@centrum.cz
KARATE JKA
Japan Karate Association provozuje karate-do styl shotokan ryu ve
smyslu tradičního přístupu k tomuto bojovému umění. Při výcviku je kladen důraz na komplexní rozvoj karatisty ve smyslu jeho fyzického i technického rozvoje znalostí technik karate a jejich účinnosti při použití
v sebeobranných situací které, mohou nastat ve všedním životě, ale i dodržování etiky a filosofie asijských bojových umění.
www.skbu.cz, tel.: 271 750 504
KALARIPAYAT
Jihoindické bojové umění, z kterého se vyvinula řada východních bojových systémů pochází ze státu Kerala. První dokument o jeho existenci je z 12. století, skutečné stáří se však odhaduje až na tři tisíce
let. Kalaripayat je přímo svázán s původním indickým učením o boji
(Dhanur Veda) a o medicíně (Ayurveda). Hlavními elementy je tělesný
trénink, boj se zbraní i beze zbraně, dýchací cvičení, vyšší formy meditace a specifická zdravotní péče. Ukázka: Sangita Shresthová.
30. 11. 04, 20:00 Vallabhatta kalari Brussels: Koncert zbraní
Pokladna Divadla ABC, tel: 224 215 943, www.divadloabc.cz
Agentura I.A.M., www.iam.cz, jana@iam.cz, 602 255 961
AIKIDÓ
Jako všechny japonské disciplíny dó (životní cesty) vzniklo na základě
hluboké historické tradice v minulém století (zakladatel Morihei Uešiba
1883 - 1969) a jeho techniky vycházejí z obrany proti útokům se zbraní (meč,
tyč, nůž) i beze zbraně. Tato moderní forma aktivní sebeobrany nesoutěžní
formou vychovává člověka bez rozdílu věku či pohlaví a směřuje k harmonickému sjednocení (ai) jeho psychických i fyzických sil (ki).
M. Kodym, tel.: 603 221 694, fax: 241 401 121
www.aikikai.cz, e-mail: kodym@volny.cz
KYOKUSHINKAI KARATE
Slovo „Kyokushin“ znamená „cesta poslední pravdy“ a slovo „Kai“ skupinu.
Tvůrcem této školy je mistr, který se narodil v roce 1923 v Koreji jako Hyung
Yee a po přestěhování do Japonska v roce 1938 přijal jméno Masutatsu
Oyama. Trénuje postupně Judo, Shotokan a Guju-kai. Později zakládá styl
Kyokushinkai karate, který je jeden z nejtvrdších stylů karate.
Jan Soukup, e-mail: m.stary@volny.cz, www.seznam.cz/kyokushin
Michal Starý, NeLi servis s.r.o., soukup.jan@kyokushin.cz
mobil: 724 051 464, tel./fax: 485 312 762
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KICKBOX – AMERICKÉ KARATE
Kickbox je moderní bojový sport s údery z boxu a kopy nohou z různých bojových umění a sportů. Je to sport pro všechny věkové kategorie, který se dá
provozovat rekreačně či závodně. Americké karate je disciplína u nás i ve světě
velice oblíbená. Jedná se o sport využívající v zápase údery rukou a kopy nohou s povoleným kontaktem soupeře. Po každém bodovaném kontaktu se
boj zastavuje a borcům jsou přidělovány body.
FIGHTER´S GYM, Seydlerova 2149, 158 00 Praha 5, tel.: 251 616 137, e-mail: hayashi@hayashi.cz
KOSA GYM, Na Špitálsku 7, Praha 8, tel.: 721 842 585, e-mail: pavel.dvorscik@kosagym.com
ČCHEN TCHAJ-Ť
ž I-ČCHÜAN
...je tradiční čínské cvičení, které v sobě harmonicky spojuje efektivní sebeobranu, komplexní zdravotní účinky a duchovní růst. Pro
styl rodiny Čchen je charakteristické střídání pomalých a rychlých
spirálovitých pohybů. Relaxace těla a mysli postupně vede k probuzení vnitřní energie. Cvičení je vhodné pro každého.
Taiji Akademie, Polská 1 (Riegrovy sady), Praha 2
Tel.: 222 253 630, 603 553 225,
e-mail: akademie@taiji.cz, http://www.taiji.cz
JUDO
Zakladatelem juda – jako sportovního odvětví – byl profesor Jigoro Kano
(1859 - 1938). Od roku 1882 se počítá vznik juda, kdy měl Jigoro Kano prvních 9 žáků. Později se judo spolu s kendo dostalo do osnov výuky na základních a středních školách. Jigoro Kano se se stal v Japonsku významnou
osobností, nebo kromě funkce ministra školství byl členem japonského olympijského výboru a prezidentem japonského svazu judo.
mobil: 736 600 410, mail: katarina.hronova@kaucuk.cz,
svaz e- mail: sekretariat@czechjudo.cz, www.czechjudo.cz
MUSADO
– „Cesta válečníka“ je moderní styl sebeobranného boje. Hlavním instruktorem W.M.A. je pan H. Grudzenski ze SRN. V ČR se MUSADO trénuje od
roku 1990. Výcvik je rozdělen do dvou částí: Tradiční MUSADO – zabývá se
výukou koordinace a disciplíny těla a studiem korejských bojových technik.
Military Combat Systém MUSADO – je čtyřstupňový systém sebeobrany
a boje zblízka, který byl vytvořen pro potřeby armádních a policejních jednotek.
www.musadocz.cz
OKINAWSKÉ KARATE
Systém, který budeme představovat, založil Sensei Seiko HIGA, žák Senseie Kanryo HIGASHIONNY a Senseie Chojuna MIYAGIHO. Systém je prezentován International Okinawa karate and Kobudo Federation, kde
Hanshi Choyu KIYUNA (10. dan) je technickým ředitelem a Hanshi Eiki
KURASHITA (9. dan) presidentem této Federace. Tento styl a systém představují jeho pokračovatelé Sensei ing. Ladislav KLEMENTIS (8. dan) president Slovenské Federace Karate a Kobudo se svými žáky a žáky s České
Federace Okinawského Karate vedené Václavem Šimkem (4. dan).
Mgr. Václav Šimek, 4. dan Okinawa Goju ryu, tel.: +420 352 681 023, mobil: +420 603 483 610,
www.okinawa-karate.cz, e-mail: simek@okinawa-karate.cz.
Slovenská federace karate, Ing. Ladislav Klementis, 8. dan Okinawa Goju ryu, tel.: +421 264 780 040,
fax: +421 264 780 040, mobil: +421 903 447 460, www.karate-slovakia.sk, klementis@karate-slovakia.sk

KUNG-FU
Škola Petry Lorenzové se zabývá studiem jednoho z nejstarších stylů
tohoto čínského bojového umění – stylem Hung Gar. Jeho vznik spadá
do 16. století a dodnes patří mezi nejoblíbenější v Číně i v Hong Kongu.
Vyznačuje se krátkými a silovými technikami, které zvládají stejně
dobře muži ženy i děti.
Kung-Fu škola Petry Lorenzové, Cimburkova 19, Praha 3
Tel.: 606 582 848, www.kungfu-praha.com
e-mail: webmaster@kungfu-praha.com
Škola evropských historických bojových umění MAGISTERIUM
Ojedinělá rekonstrukce evropských historických bojových umění. První
škola tohoto typu v Evropě, 20 let tradice. Estetika pohybu, filozofie
a etika bojových umění a úpolových sportů. Prezentace jejích žáků
– muzikál (Kleopatra 2002), divadlo (Othello vinohradské divadlo),
film (Mists of Avalon 2000, Outlaw 2004).
www.magisterium.cz, tel.: 777 271 852
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