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2013
V Letovicích se letos opět konalo tradiční letní mezinárodní soustředění moderních
sportovních karatistů, sdružených v organizaci MSKA. Tentokrát ve dnech od 29. června
do 7. července. Do malého jihomoravského města se sjeli členové 11-ti českých oddílů a stejně tak
nechyběli zahraniční účastníci, ať již ze Slovinska, Litvy, Velké Británie či Itálie. Vysoké Mýto
reprezentovali: Martin Čipera (2. kyu), Pavel Juřička (10. kyu) a benjamínek z kujebiny Jiří Vaněk
(10. kyu). Slovinští karatisté byli nejpočetnější zahraniční skupinou a také měli nejvýraznějšího člena
vůbec - samotného zakladatele Moderního sportovního karate Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, IX. Dan,
který všechny poctil svou přítomností. Mnohdy se šlo v národnostním složení jen těžko zorientovat.
Již na první ranní trénink, který se konal v neděli 30.6. od 6:15 přišlo několik cizinců, kteří stáli tak
trochu stranou Čechů. Všichni měli téměř shodný oděv: šusťákovou bundu a vzadu logo s nápisem
MSKA. Na hrudi pak každý měl údajně vlajku země, ze které pocházel. Vážně to vzali pouze dva
karatisté z Velké Británie, jejichž vzhled jednoznačně prozrazoval, ze které země přijeli. První měl
chování gentlemana a jeho ladné provádění formy na ranním tréninku jen prokazovalo,
že vlastnostmi Angličanů jsou zdvořilost, preciznost a elegance. Druhý z Angličanů takovou eleganci
neprokazoval, avšak prokazoval neuvěřitelnou statečnost a sílu. Ne nadarmo nosil stříbrný prsten
se třemi lvy - anglický erb. Všechny si nás získal tím, že nosil čepici s nápisem Czech a sem tam
prohodil i pár českých slov. Dalším členem byl jejich trenér Simonas Leleiva, který je původem
Litevec, ale na hrudi měl vlajku britskou. Co však autora tohoto článku zmátlo nejvíce, byl Ital Hanes
z Tyrolska. Nejenže byl na Itala až moc klidný, ale na hrudi nosil vlajku SRN takže to vypadalo,
že konečně přijel někdo z potomků niebelungských válečníků z Německa, aby to trochu přiostřil.
Na styl karate tohoto mladíka s modrýma očima byla radost pohledět. Češi, kteří o sobě většinou mají
dost pochybností, se od něj mohli jen učit klidu a 100% víry v úspěch. Jeho nevýhodou ale bylo,
že měl zatím pouze bílý pás, takže spíš zaujal při táboráku svou hrou na elektrickou kytaru. Na kytaru
s ním ten večer hrál naturalizovaný Němec z Litvy (aby to někoho náhodou nemátlo, nosil vlajku
litevskou), který sem tam prohodil něco česky. Byl velmi v pohodě, předcvičoval, trpělivě radil
ostatním a často se usmíval. No abychom tento národností nepořádek nějak uzavřeli: mladík
s německou vlajkou na hrudi byl z italské části jinak rakouského Tyrolska, dva angličany vedl Litevec
a podle bundy Litevec byl ve skutečnosti Němec, který sem tam prohodil něco česky. Všechny
ale spojovalo karate. Soustředění by se však zdaleka neobešlo bez zástupců z Vysokého Mýta.
Ti se od ostatních odlišovali už jen tím, že si, na rozdíl od ostatních cvičenců ubytovaných
po letovických hotelích dopřávali pobyt v chatce u lesa v areálu místního koupaliště. Navíc na dosti
odlehlém a klidném místě. Zastoupení bylo však poněkud nové - Martina Čiperu doprovázeli dva
nováčci, kteří jsou členy vysokomýtského oddílu teprve od únorového náboru - Jiří Vaněk a Pavel
Juřička. Zkušený Martin Čipera jim již od počátku zajišťoval příjemné zázemí a již od nástupu
do vlaku v Chocni nešetřil zasvěcovacími rituály. Pavel Juřička přijel z jiné části republiky a jiným
spojem, takže není divu, že když se v tom horku objevil u chatky, kde se již Čipera s Vankěm
zabydleli, měli oproti němu v zasvěcení poněkud navrch.
A jak vypadal tréninkový den? Každý den probíhal třífázový trénink určený pro karatisty všech
technických stupňů. První, ranní trénink začínal v 6:15 hod venku na čerstvém ranním vzduchu.
Začalo se ranním během, protažením, krátkou rozcvičkou a poté se každý pustil do cvičení forem
(kata - tj. boj proti imaginárním nepřátelům). Pavel Juřička s ní měl tak trošku problémy, ale nakonec
ji v poslední den alespoň docvičil. Martin Čipera, ostřílený veterán, sypal jednu formu za druhou.
Jel opravdu na MAXIMum. Jirka Vaněk vždy cvičil ze všech nejpoctivěji. Poté se slova chopil sám
mistr Rudolf Jakhel, který předvedl několik úderů a krytů s napnutím, které si následně celá skupina
procvičila. Objasňovalo se také správné provedení každé sekvence, správné držení pěsti, těla apod.
Po ranním dvouhodinovém tréninku následoval 20-ti minutový běh. Vytrvalejší běžci zvolili delší trasu

kolem rybníka do polí přes vesničku Kladoruby. Pavel se rozhodl, že bude běhat do Kladorub,
s vírou, že si tam snad dokonce nakoupí. Vzhledem k tomu, že běhá pozpátku, se mu nejednou stalo,
že se někteří běžci z Kladorub již vraceli, zatímco on teprve vběhl na pole. Jednou si takhle couvá
a najednou vidí siluetu - sám mistr Jakhel. Mistr je zvyklý na ledacos, ale otázku, proč běžím
pozpátku si neodpustil. Po krátkém vysvětlení ho však předběhl a v Kladorubech odbočil zpátky
na Letovice. Pavel chtěl v Kladorubech nakupovat, ale místo obchodu ho tam čekala pouze pila, kde
tři místní mladíci seděli na kládách a kouřili. Od jedné paní s šátkem na hlavě se pak dozvěděl,
že si v Kladorubech určitě nenakoupí. A tak se vrátil zpátky, kde již u chatky čekali Martin s Jirkou.
Pavel si právě vzpomněl, že má klíče.
Druhý, dopolední trénink trval od 10:15. Po seřazení do řad - podle barvy pasů, následovala
rozcvička s protažením, malá pauza na pití a dále nácviky precizního provádění jednotlivých úderů,
kopů a celých útočných a obranných bojových kombinací s velkým důrazem na jejich přesnost
a dynamiku. Mistr Jakhel často křičel, ale jak sám říkal, nikoliv na sportovce, ale na jeho chyby. Velmi
rád si k předcvičování zval Martina Čiperu, kterému se jen málokdy stalo, že by něco pokazil. Mistři
Pavel Trunec, Alena Bajerová či Slávek Motl chodili a trpělivě a v klidu opravovali chyby. I Mistr
Jakhel tu a tam jednoho z mejťáckých nováčků okopal. Mnohdy bylo nejtěžší se vyrovnat s horkem,
které v hale panovalo, ale pozornost byla opravdu upřená převážně na předcvičující. Rychlost
provedení byla často vysoká, ale určitě si každý něco odnesl a těšil se na oběd.
Třetímu, odpolednímu tréninku v 16:15 předcházel dobrý oběd, odpočinek, tenis nebo třeba
minigolf. Také na koupaliště bylo možné zajít, protože počasí, až na jedno odpoledne skutečně
Letovicím přálo. Samotný odpolední trénink pak byl vrcholem dne a ubíhal poněkud rychleji. Jeho
náplň byla podobná, jako trénink dopolední. Zde byl kladen důraz na technickou i taktickou složku
karate. Podobně jako na druhém tréninku i zde se trénovalo správné provedení jednotlivých technik
samostatně a poté ve dvojicích, kde se zdůrazňovalo především správné načasování, správná bojová
vzdálenost a kontrola síly úderu. Intenzivní cvičení nám pomáhalo ke zdokonalení techniky a zvýšení
fyzické kondice. Jeho konec byl však o chuť na večeři a večerní taktický rozbor tréninku a jeho
zhodnocení lepší. Horké letní počasí nám vydrželo téměř celý týden a i proto na nikom nezůstala nit
suchá.
Ve středu 3. července se uskutečnil turnaj nižších pasů ve sparingovém boji. Turnajová
horečka zachvátila žluté a oranžové pasy již v úterý večer a jejím vrcholem byla forma (začalo
se nejsložitější formou Kontra Set a končilo se formou Primou) a pro mnohé první zápasy v karate.
Jak bylo zmíněno výše, Jirka formu zvládal velmi dobře, takže nikoho moc nepřekvapilo, že se dostal
do finále formy Primy. Pavel, který formu moc v oku ani v těle neměl, se spokojil s docvičením,
lítostnými pohledy rozhodčích a s hodnocení v tzv. binárním kódu. (informatici to znají - hodnocení
1 0 1 0 1 0 ). Alespoň za dojem dostal od každého soudce jeden bod. Jen škoda, že nikde v blízkosti
nebyla popelnice, aby mohla letět vzduchem.

Následovaly zápasy, které byly pro oba vysokomýtské nováčky vůbec první. Jirka Vaněk
si vedl velmi dobře - dbající rad svého kouče Martina Čipery se probojoval v kategorii mužů pod 16 let
na vynikající třetí místo. Pavel, který byl po nepovedené formě poněkud odevzdán si od zápasů
nesliboval nic, pouze ho trápilo, aby se mu z chrániče na zuby neudělalo zle přímo na palubovce.
Nakonec z toho bylo k překvapení i jeho samotného čtvrté místo v kategorii mužů žlutých.
Na to, že bojoval proti velmi šikovnému Vachkovi, Slovinci Juremu a čechobulharovi Torgalovi
z Chotěboře, který měl ambice vyhrát i sobotní vyšší pasy to bylo velké překvapení. Zaslouženě
si pak oba nováčci mohli vychutnat pocity prvních dílčích vítězství.
Středeční turnaj - naše výsledky:
Formy:
Set
Quinta
Prima - (10. + 11. + 12. kyu)
- finále

Martin Čipera
Martin Čipera
Jiří Vaněk
Pavel Juřička
Jiří Vaněk

2. místo
2. místo
5. místo
16. místo
10. místo

Pavel Juřička
Jiří Vaněk

4. místo
3. místo

Sparing:
MY – muži žlutí
M-16 – muži pod 16 let

Ve středu večer po turnaji už do dějiště dorazila očekávaná hvězda vysokomýtského karate Mistr Světa Jiří "Hrouda" Trunec. S dobrým rozpoložením všem mejťákům zvedl náladu, už jen tím,
že přijel a v hotelové restauraci dělal zmatky v počtu objednaných jídel. Po středečním turnaji opustili
soustředění nejmladší karatisté. Ve čtvrtek a v pátek žluté pasy trénovali dále složitější bojové
kombinace, ale jejich dovednosti nemohli stačit úrovni tréninku pasů vyšších. Posila Jirka „Hrouda“,
který byl pln energie dával cenné rady především svým soukmenovcům, kteří si od té doby budou
velmi dobře pamatovat, že není radno se v Letovicích zranit, protože Boskovická nemocnice stojí
za ... . Po tréninku se proto odebrali na koupaliště, do jídelny či do postelí. Kdo však zátěž zvládal
nadále byl Martin Čipera, který se chystal na sobotní turnaj ve sportovním boji. Ten dopal velmi
dobrými výsledky, ačkoli on sám byl poněkud zklamaný. Nováčkům to i tak imponovalo a budou
se pokoušet ho někdy v budoucnu napodobit. V sobotu a černé a hnědé pasy opět prokázaly svoji
technickou vyspělost ve formě Kontra Set a hnědé ve formě Set. Na tomto turnaji si cvičenci ověřili
i své bojové schopnosti, koncentraci a psychiku. Mohli se srovnávat s bojovníky jiných oddílů naší
republiky i s bojovníky ze zahraničí. Rovněž Král Pepa se do Letovic přijel podívat. Rozhodoval
několik utkání, ale jeho šrám na bradě dával zapomenout všem nadějím, že by se snad objevil
v zápase. To Jirka Hrouda Trunec byl na vážkách, jestli se do boje nepustí. Byl přemlouván,
ale nakonec nebojoval. Tak snad ho uvidíme někdy příště!
Sobotní turnaj - naše výsledky:
Formy:
Set

Martin Čipera

1. místo

Sportovní boj:
MA – muži absolutní
Martin Čipera

2. místo

Na samý závěr semináře předal mistr Prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan. společně s mistrem
Miroslavem Zezulkou, V. Dan. (koordinátor MSKA – CZ) mezinárodní certifikáty účastníkům, kteří
složili zkoušku na vyšší stupeň technické vyspělosti. Úspěšným bojovníkům v turnaji předal diplomy.
Ve svých slovech na rozloučenou mistr Prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan projevil spokojenost
s celkovou organizací semináře. Poukázal rovněž na rezervy a možnosti dalšího zdokonalování
našich karatistů a pozval vysoké pasy na týdenní zářiový seminář do Chorvatska na ostrov Mali
Lošinj. Závěrečný ceremoniál byl pln pochval a ocenění, místy bylo znát, že karatisty mrzí,
že je soustředění u konce. Mistr Jakhel se se všemi rozloučil a někteří se odebrali směrem k domovu.
Nás ostatní ještě čekal tradiční večerní hasičský bál. To, co na něm předvedl výše zmíněný Angličan
však bylo skutečným vrcholem sportovního týdne. Nebo se mýlím? Byl téměř k neudržení: po stole
létalo rozlité pivo, z plastových kelímků dělal podtácky rychlostí hydraulického lisu a pivo pil

se zavřenými ústy. Dokonce k němu museli přistoupit tři silní muži, aby ho zadrželi, když majestátně
vstával od stolu a rozevíral svá ústa, aby se záhy realizoval mohutným lvím řevem. Chvílemi lev
střídal tygra a někteří přihlížející se strachem váleli po zemi, neboť ani hlasitá hudba z reproduktorů
nebyla v jedné chvíli s to jej přeřvat. Za chvíli mu ale došli síly a usnul...
Trojice vysokomýtských karatistů se umístila celkově na sedmém místě z celkového počtu
11-ti českých a 5-ti zahraničních oddílů se ziskem 15 bodů. Celkové vítězství v lize MSK - CZ 2013
jistě mejťáci potvrdí na posledním testovním turnaji MSK tohoto roku – Podzimní škole.
Mnohokrát děkujeme vysokomýtskému oddílu moderního sportovního karate za vřelé přijetí
a za to, že nás na soustředění pozval, bylo to skutečně moc fajn. Děkujeme Martinu Čiperovi za to,
jak se o nás staral a za trvalou snahu nenechat nás umřít únavou. Byl to velmi příjemný zážitek
a moc nám toho nejen po sportovní stránce dal.

Na fotce zleva:

Josef Král, Martin Čipera, Pavel Juřička, Jiří Vaněk, a Jiří Trunec.

Všem úspěšným karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé výsledky.
www.mska.cz/vysokemyto

