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Vážení diváci,
vítejte na devátém roèníku Fighter's BUDOSHOW 2008, 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 VHS nebo DVD si
mùžete objednat v prostorách konání akce èi na tel.: 603 805 004,
e-mail: budoshow@budoshow.cz.
Pøejeme pøíjemnou zábavu!
Fighter's klub
(Poøadí ukázek na tomto letáèku neodpovídá poøadí na akci, zmìna
programu vyhrazena)

Spolupoøadatelem je hlavní mìsto Praha
Generální sponzor Pražská plynárenská a.s.

Nashledanou pøi desátém roèníku BUDOSHOW 2009!
Sledujte www.budoshow.cz
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Pokus o zápis do èeské knihy rekordù
Robert Klimeš je držitelem 4.danu v bojovém
umìní pochazejícím z Jižní Koreje: Taekwondo
WTF. Dnes se pokusí pøerazit 100 støešních
tašek v rekordním èase, pøedloktím pravé ruky.
Tato technika nese název bakkat palmok naeryo chigi. Nikdo na svìtì se o tuto pøerážecí
techniku nikdy nepokusil. Pokud bude Robert
úspìšný, budete svìdky svìtového rekordu,
a samozøejmì i èeského.
Na správný a èistý prùbìh tohoto pokusu bude
dohlížet zástupce z Èeských rekordù a kuriozit.
Robert Klimeš, Bøeznice 42, Zlín 760 01, tel.: 728 441 752
bolodragon@seznam.cz
Dragon Taekwondo WTF Sokol Bøeznice

Škola tradièního kung-fu
Škola je zamìøena pøedevším na výuku stylu
severního shaolinu, což pøedstavuje perfektní
zvládnutí všech možných úderù, kopù, skokù
a sestav. Hlavním požadavkem je rychlost, plynulost, tvrdost pohybù a celková fyzická pøipravenost bojovníka. Kromì shaolinu se zde
vyuèují i vnitøní styly jako je taiji quan, xinyi, ale
i velmi tvrdé styly jako je napø. Pa-ti. Pøedsevzetím této školy je vyuèovat a prezentovat
kung-fu v rámci tradièní výuky tak, aby byla vidìt funkènost tohoto stylu, bez nesmyslných
pohybù, které pøedvádí moderní wu-shu.
p. Nepejchal, tel.: 720 696 269

Kendó
V netradiènì pojaté ukázce japonského
šermu kendó vystoupí èlenové nìkolika
oddílù Èeské federace kendó. Tìšit se mùžete na malé pøekvapení.
www.hotovec.cz

TAEKWONDO WTF a EXHIBIÈNÍ TÝM „MOOHWA“
Taekwondo je bojové umìní, které se vyvíjelo
v Koreji po dobu více než dvì tisíciletí a v souèasné
dobì se Taekwondo stalo velmi moderním amatérským sportem, sportem s tradicí a s duchem bojových dovedností. Taekwondo je známo pøedevším
nejvíce a nejdokonaleji propracovanými technikami
kopù. 159 národù je nyní èleny Svìtové federace Taekwondo
(WTF) a tento sport v souèasné dobì provozuje více než 50
miliónù lidí po celém svìtì. Od roku 1994 bylo Taekwondo
WTF zaøazeno Mezinárodním olympijským výborem jako oficiální sport do programu Olympijských her. Exhibièní vystoupení pøedvede národní exhibièní tým Èeského svazu Taekwondo WTF "Moohwa" pod vedením Ondøeje Havlíèka
(4. dan). www.moohwa.net info@moohwa.net
CAPOEIRA
Je brazilské bojové umìní, vytvoøené africkými otroky v dobì kolonizace kolem roku 1600
a jedná se o zakamuflovaný systém boje do tance.
Dalšími dùležitýmy prvky jsou hudba a akrobacie,
které k ní také neodmyslitelnì patøí. Ukázku capoeiry Vám pøedvede skupina ABADÁ - Capoeira
z Èeských Budìjovic a Karlových Varù. Evžen Pešek, tel.: 775 911 235
Èeská Asociace Siu Lum Pai HUNG KAR
Hung Kar je jedním z nejslavnìjších a nejstarších
stylù šaolinského kung fu. Jde o silný a velmi
úèinný styl bojového umìní. Trénink rozvíjí jak pohybovou, tak duševní stránku každého žáka.
V naší škole si žáci nejvíce cenní rodinnou a kamarádskou atmosféru. Výuka je zamìøena na tradièní bojové umìní pro zaèáteèníky i pokroèilé,
a dále na speciální kurzy sebeobrany a boje.
Kromì dospìlých vyuèujeme také dìti v pøedškolním i školním vìku. Novinkou od letošního podzimu je výuka léèebného dýchání Èi kung. Naše
škola je souèástí Evropské Federace Siu Lum Pai Hung Kar a je pro vás otevøena 5 dní v týdnu v Karlínì.
Sifu Ludìk Šulda, tel.: 737 785 123, Daniela Lišková, 721 854 483,
czech.hungkar@gmail.com, www.kungfu-hungkar.cz
Sídlo školy: Pernerova 50, Praha 8, kousek od metra B Køižíkova

CENTRUM B OJovÝCH U MeNÍ S KBu H OSTIVAR

Trhanovské náměstí 179/9 102 00 Praha 10

Iaidó
V netradiènì pojaté ukázce iaidó se pøedstaví nejen nestoøi tohoto bojového umìní
v ÈR, ale rovnìž moderní i tradièní pojetí
(škola Hoki rjú) umìní tasení meèe.
www.hotovec.cz

KICKBOX kontaktní bojový sport
AIKIDO sebeobranné japonské bojové umění
KARATE PRO ŽIVOT praktické karate jako sebeobrana
JÓGA pro seniory
STREET FIGHTING pouliční sebeobrana
IAIDO JODO tradiční bojové umění japonských samurajů
KARATE - DO tradiční asijské bojové umění
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA pro děti ve věku od 5 let
SALSA - AEROBIK - TAEBO
VING TSUN
VOLEJBAL oddíl dívčího volejbalu
ANGLICKÝ JAZYK kurzy anglického jazyka pro dospělé
tel: 271750504, www.skbu.cz,
email: info@skbu.cz

A.R.G.O Warriors Team
Choreografie vycházejí z rekonstrukcí evropských historických bojových umìní. Dùraz na pøedvedení akce pro diváka
a oko kamery. Napìtí a emoce. Jako specialisté pro zbranì
a zbroj, šermy a boj byli v poslední dobì pøizváni ke spolupráci na filmech Shanghai Knights, Hellboy, Tristan a Isolda,
Bathory, Letopisy Narnie 2 ... Úèinkující jsou žáky a lektory
šermíøské školy Magisterium.
www.agentura-argo.cz, www.skolasermu.cz
Èchen Tchaj- i-èchüan
...je tradièní èínské cvièení, které v sobì harmonicky
spojuje efektivní sebeobranu, komplexní zdravotní
úèinky a 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
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/
MUSADO
„Cesta váleèníka“ - je moderní forma bojového
umìní, jehož základ tvoøí pùvodní korejské váleèné
dovednosti. Je rozdìleno na dvì èásti:
TRADIÈNÍ MUSADO – zabývá se výukou koordinace tìla a studiem sebeobranných technik.
MILITARY COMBAT SYSTEM MUSADO – je moderní souhrnný systém boje zblízka, který je urèen výhradnì pro potøeby
ozbrojených bezpeènostních složek. V roce 1993 bylo MUSADO MCS zaøazeno do výcviku v armádì ÈR a mùžete se s ním také setkat i u nìkterých policejních útvarù.
Èeská asociace MUSADO oslaví v pøíštím roce 2009 dvacet let své existence v ÈR.
www.musadocz.cz
Modern Arnis Pulahanes
Filipínské bojové umìní bylo používáno ve váleèných
konfliktech témìø do poloviny dvacátého století. Èeská
škola filipínského bojového umìní Modern Arnis Pulahanes vám ukáže neozbrojený boj, boj nožem, boj tyèí,
vèetnì boje s teleskopickým obuškem a nakonec boj
s meèem a dýkou.
www.modernarnis.cz
Kadua Guro, Ivo Schovanec, tel.: 777 194 998

Taekwon-do ITF
Bojové umìní sebeobrany pocházející z korejského poloostrova, které využívá rovnomìrnì technik rukou a nohou. Základy jsou postaveny na starých
korejských bojových stylech a moderních principech fyziky. Sportovní odvìtví
èeského Taekwon-do ITF dosáhlo za uplynulých
10 let velmi výrazných mezinárodních úspìchù.
V ukázce vystoupí èlenové školy Sonkal Praha mezi
nimiž jsou mnohonásobní medailisté z evropských
a svìtových šampionátù. Sonkal je držitelem titulu
nejúspìšnìjší škola Mistrovství ÈR 2008.
www.sonkal.cz
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