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, Atletická 100/2, Praha 6 - Strahov, 160 17
tel. 257 224 209 , mobil : 604 258 109
Internet: http://www.taekwondo.cz , E-mail: itf@cstv.cz

Vážení diváci,
vítejte na osmém ročníku Fighter‘s BUDOSHOW 2007, 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 VHS nebo DVD si můžete objednat v prostorách konání akce
či na tel. 603 805 004, e-mail budoshow@budoshow.cz.
Přejeme příjemnou zábavu!

Fighter‘s klub
(Pořadí ukázek na tomto letáčku neodpovídá pořadí na akci,
změna programu vyhrazena)

Spolupořadatelem je hlavní město Praha
Generální sponzor Pražská plynárenská a.s.

Aikido
je japonské bojové umění, které založil
O-sensei Morihei Ueshiba. Kromě boje
beze zbraně pracuje též s tradičním japonským mečem, tyčí a též nožem. Ukázku
Aikido tzv. Iwamského stylu uvidíte v podání školy Dento-Ryu-Budokan z Prahy 8 pod
vedením Štěpána Benci.
www.judo-aikido.cz

Nashledanou při devátém ročníku BUDOSHOW 2008!
Sledujte www.budoshow.cz

www.budoshow.cz

www.budoshow.cz

Meč
V dobách, kdy již neplatilo ráno si koupíš meč a odpoledne ho
vyzkoušíš v boji, vyvstala nutnost prověřit kvalitu meče. Také
bylo zapotřebí se naučit sekat mečem a tuhle zručnost udržet
a rozvíjet. K tomu sloužilo tameshigiri. Zkušební sek prováděl
specialista, který vydal certifikát, ve kterém uváděl kdo sekal,
co sekal a výsledky testu. Sekaly se různé věci: odsouzenci
nebo mrtvoly lidí (v dobách starého Japonska), zvířata (taktéž
staré Japonsko), kabutó nebo měděné pláty (novější doby),
snopy slámy s nebo bez zeleného bambusu (nejnovější praxe). V našich podmínkách používáme namočené rohože. Na tameshigiri je vhodnější
robustnější meč, bez žlábků, které by ho oslabovaly, obzvláště pokud technika seku
ještě není dokonalá.
V rámci olomouckého klubu Aikido funguje skupina zabývající se japonským šermem
a tamešigiri. Zabývá se převážně nácvikem reálných seků. K těmto účelům používá
meče vyrobené v Olomouci (jswords.com).
p. Bolf, tel.: 775 088 338, e-mail: info@jswords.com, www.jswords.com

TAEKWONDO WTF a EXHIBIČNÍ TÝM „MOOHWA“
Taekwondo je bojové umění, které se vyvíjelo v Koreji
po dobu více než dvě tisíciletí a v současné době se
Taekwondo stalo velmi moderním amatérským sportem, sportem s tradicí a s duchem bojových dovedností. Taekwondo je známo především nejvíce a nejdokonaleji propracovanými technikami kopů. 159 národů je
nyní členy Světové federace Taekwondo (WTF) a tento
sport v současné době provozuje více než 50 miliónů lidí po celém světě. Od roku 1994 bylo Taekwondo
WTF zařazeno Mezinárodním olympijským výborem
jako oficiální sport do
programu
Olympijských her. Exhibiční vystoupení předvede národní exhibiční tým Českého svazu
Taekwondo WTF „Moohwa“ pod vedením Ondřeje Havlíčka (4.dan).
www.moohwa.net, e-mail: info@moohwa.net

Škola tradičního kung-fu
Škola je zaměřena především na výuku stylu severního shaolinu, což představuje perfektní zvládnutí všech možných úderů,
kopů, skoků a sestav. Hlavním požadavkem je rychlost, plynulost, tvrdost pohybů a celková fyzická připravenost bojovníka.
Kromě shaolinu se zde vyučují i vnitřní styly jako je taiji quan,
xinyi, ale i velmi tvrdé styly jako je např. Pa-ti. Předsevzetím
této školy je vyučovat a prezentovat kung-fu v rámci tradiční výuky tak, aby byla vidět
funkčnost tohoto stylu, bez nesmyslných pohybů, které předvádí moderní wu-shu.
p. Nepejchal, 720 696 269

HONG KHI DAO
je jednou z větví celého stromu vietnamských
bojových umění, dnes vedená mistrem Nguyen
Hong Haiem. Cílem je trénování fyzické kondice
žáků, zvyšování jejich morálky, porozumění lásce
a naučení respektu k přírodě a ke všemu živému
kolem nás.
Zdejší trénink spojuje různé techniky celé řady
škol bojového umění - a již čínského, vietnamského a indického. Využívá tvrdých, měkkých
i extra měkkých stylů v souladu s jin-jangovým pojetím. Nezaměřuje se tedy jen na bojové
umění ve vlastním slova smyslu, k němuž patří sebeobrana, boj rukama i boj klasickými
zbraněmi (meč, kopí). Probíhají rovněž cvičení za účelem regenerace a posílení zdraví
a vůle, kde se vyučuje mj. dechovým cvičením (čchi-kung).

CAPOEIRA
Je brazilské bojové umění, vytvořené africkými otroky
v době kolonizace kolem roku 1600 a jedná se o zakamuflovaný systém boje do tance. Dalšími důležitýmy prvky jsou hudba a akrobacie, které k ní také neodmyslitelně
patří. Ukázku capoeiry Vám předvede skupina ABADÁ
- Capoeira z Českých Budějovic a Karlových Varů.
Evžen Pešek, tel.: 775 911 235

Sportovní klub BUDO Hostivař
provozuje centrum bojových umění v Praze 10 Hostivaři. Ve 3 speciálně vybavených tělocvičnách jsou pro Vás
připraveny kurzy karate, kickbox, aikido, iaido, jodo, jóga
a street fight. Kromě bojových umění Vám dále nabízíme
kurzy sportovní přípravky pro předškolní děti, aerobik,
taebo, power jógu, volejbal pro dívky, jógu pro seniory
či kurzy anglického jazyka. Na své si příjdou opravdu
všichni. Kvalitní zázemí, zkušení trenéři, vynikající sportovní úspěchy, přes 700 členů – to je SK BUDO Hostivař.
Přij´dte se předsvědčit sami, první hodina je zdarma.
Informace: www.skbu.cz, tel.: 271 750 504

tel.: +420 602 136 586, e-mail: v.m.phuong@atlas.cz

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.

A.R.G.O Warriors Team
Choreografie vycházejí z rekonstrukcí evropských historických bojových umění. Důraz na předvedení akce pro diváka a oko kamery.
Napětí a emoce. Jako specialisté pro zbraně a zbroj, šermy a boj
byli v poslední době přizváni ke spolupráci na filmech Shanghai
Knights, Hellboy, Tristan a Isolda, Bathory, Letopisy Narnie 2 ...
Účinkující jsou žáky a lektory šermířské školy Magisterium.
www.agentura-argo.cz, www.skolasermu.cz.

Čchen Tchaj-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/, www.skolasermu.cz.

Judo
Kodokan Judo je japonské bojové umění, které
založil prof. Jigoro Kano. Z tohoto tělovýchovně
sebeobranného systému se postupem času vyvinul olympijský sport. Tradiční verze obsahuje však
i nesoutěžní techniky, programy a sestavy. Krátkou
ukázku tradičního Judo vám předvede škola DentoRyu-Budokan z Prahy 8, kterou vede Štěpán Benca.
Tato škola spolupracuje s japonskými mistry přímo z
Tokijského Kodokanu, kteří každoročně přijíždějí do
Dento-Ryu-budokan vyučovat.
www.judo-aikido.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

Vale Tudo:
bojové umění původem z Brazílie. Jedná se o jednu z nejtvrdších forem plno kontaktního boje, která
v sobě kloubí prvky Thajského boxu, Brazilského
jiu-jitsu, zápasu atd.
Penta gym Praha, oddíl Vale Tudo
www.pentagym.net, tel.: 603 540 896

Modern Arnis Pulahanes
Filipínské bojové umění bylo používáno ve válečných konfliktech téměř do poloviny dvacátého století. Česká škola filipínského bojového umění Modern Arnis Pulahanes vám ukáže
neozbrojený boj, boj nožem, boj tyčí, včetně boje s teleskopickým obuškem a nakonec boj s mečem a dýkou.
www.modernarnis.cz
Kadua Guro Ivo Schovanec, tel.: 777 194 998

www.hanumangym.com petr@gladius.cz mobil: +420 602 303 554

www.budoshow.cz

