Výroční zpráva za rok
2017
oddílu
TJ Sokol Vysoké Mýto
Moderní Sportovní Karate
Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2017
zde bylo registrováno 93 cvičenců všech věkových skupin. Z toho 25 žen a dívek a 68 mužů a chlapců.
Vedení oddílu bylo zastoupeno:
Martin Čipera - vedoucí oddílu, hlavní trenér
František Starý - zástupce vedoucího oddílu, trenér a hospodář
Václav Doubravský a David Mikeš - pomocní trenéři
Trénujeme v Sokolovně a to v pondělí od 17. do 19. hodiny a ve čtvrtek od 19. do 21. hodiny.
Zúčastňujeme se pravidelně čtyř celorepublikových turnajů v roce, které se započítávají do Ligy
MSKA-CZ. Dále jsme se zúčastnili župního přeboru organizovaného Sokolem.
Ti nejlepší z nás se dále zúčastňují mezinárodních MSK turnajů v ČR, Slovinsku, Německu,
Chorvatsku, Itálii a jsou nominováni do reprezentace MSKA ČR pro Evropské poháry.
Na začátku července proběhl týdenní Letní seminář karate v Letovicích pod vedením koordinátora
MSKA pro Českou Republiku, Miroslava Zezulky, držitele VI. Danu. Letního semináře se spolu s námi
zúčastnili karatisté i ze Slovinska a Německa.
Na konci září proběhl týdenní Adria seminář karate v chorvatském městě Veli Lošinj pod vedením
Prof. Dr. Rudolfa Jakhela držitele IX. Danu. Adria semináře se zúčastnili karatisté
i z Německa, Slovinska. Seminář byl ukončen mezinárodním turnajem Adria Cup 2017, kterého jsme
se také úspěšně zúčastnili.
V únoru a září jsme uspořádali nábor nových členů. V září jsme již třetím rokem uspořádali
ve spolupráci s vysokomýtským Mikádem, speciální nábor pro děti a otevřeli dvě tréninkové skupiny –
dětskou přípravku bojových sportů pro děti od 8 do 12 let věku a pokročilou přípravku karate. Činnost
našeho oddílu se zaměřuje v nemalé části na rozvoj pohybových dovedností dětí a mládeže
z vysokomýtského mikroregionu.
Na konci listopadu jsme se zúčastnili Mistrovství České Republiky v Praze spojeného s vyhlášením
výsledků celorepublikové Ligy MSKA-CZ za rok 2017. Vysokomýtský oddíl karate se umístil v roce 2017
Lize MSKA-CZ na 3. místě. Mistrovství ČR se zúčastnilo jedenáct karatistů z Vysokého Mýta, z čehož si
dva vybojovali titul vícemistra republiky a šestkrát získali třetí místo.
V prosinci jsme ve Vysokém Mýtě uspořádali každoroční Vánoční Župní přebor v karate, kterého
se zúčastnilo více jak 60 karatistů.
O všech našich úspěších se můžete podrobně dočíst na našich internetových stránkách
www. mska.cz/vysokemyto.

vedoucí oddílu
Martin Čipera

Nejvýznamnějších úspěchů jsme dosáhli v posledních devíti letech činnosti oddílu:

rok 2008 - náš oddíl se umístil na 2. místě v Lize ČR
- Martin Čipera se umístil na 1. místě v lize ČR
v kategorii boje mužů
- Kateřina Pokorná se umístila na 2. místě v lize ČR
v kategorii boje žen
- Kateřina Pokorná se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen zelených
- Kateřina Kučerová se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen oranžových
rok 2009 - David Mikeš se umístil na 2. místě na Světovém mistrovství karate v Itálii
v kategorii tým (reprezentace MSK ČR)
- náš oddíl se umístil na 1. místě v Lize ČR
- Lada Bezděková se umístila na 1. místě v lize ČR v kategorii boje žen
- Jindra Janková se umístila na 3. místě v lize ČR
v kategorii boje žen
- Jakub Král se umístil na 2. místě v lize ČR
v kategorii boje mužů
- David Mikeš se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje mužů modrých
- Šimon Krejza se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii forma Tertia
- Jakub Pelikán se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje mužů pod 16 let
rok 2010 - náš oddíl se umístil na 1. místě v Lize ČR
- David Mikeš se umístil na 1. místě v lize ČR
v kategorii boje mužů
- Anežka Soušková se umístila na 2. místě
v lize ČR v kategorii boje žen
- Nikola Novotná se umístila na 3. místě
v lize ČR v kategorii boje žen
- Václav Kučera se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii forma Secunda
- Veronika Neprašová se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen oranžových
- Luboš Malý se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje mužů žlutých
- Nikola Novotná se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen žlutých pod 16 let
rok 2011 - náš oddíl se umístil na 1. místě v Lize ČR
- Václav Kučera se umístil na 2. místě v lize ČR
v kategorii forem (katy)
- Nikola Novotná se umístila na 3. místě
v lize ČR v kategorii boje žen
- Martin Čipera se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje veteránů
- David Mikeš se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje mužů absolutních
- Jakub Král se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje mužů zelených
- Veronika Neprašová se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen zelených
- Hana Jirmásková se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen oranžových

rok 2012 - náš oddíl se umístil na 1. místě evropském šampionátu
v karate EURO CUP MSKA International 2012
- Daniel Čipera se umístil na 1. místě EURO CUP MSKA
v kategorii forma Prima
- Jakub Král se umístil na 1. místě EURO CUP MSKA
v kategorii boje mužů zelených
- Barbora Chaloupková se umístila na 1. místě EURO CUP
MSKA v kategorii boje žen oranžových a žlutých
- Šárka Novotná se umístila na 1. místě EURO CUP MSKA
v kategorii boje žen pod 16 let
- Dominik Nguyen se umístil na 1. místě EURO CUP MSKA
v kategorii boje mužů žlutých
- náš oddíl se umístil na 1. místě v Lize ČR
- Nikola Novotná se umístila na 2. místě v lize ČR
v kategorii boje žen
- David Mikeš se umístil na 2. místě v lize ČR
v kategorii boje žen
- Daniel Čipera se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii forma Prima
- Tereza Imramovská se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen oranžových
- Šárka Novotná se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen žlutých a žen pod 16 let
- Jakub Imramovský se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje mužů žlutých

rok 2013 - náš oddíl se umístil na 1. místě v Lize ČR (popáté v řadě)
- Šárka Novotná se umístila na 2. místě v lize ČR
v kategorii boje žen
- Martin Čipera se umístil na 3. místě MR ČR
v kategorii forma Quinta
- Barbora Chaloupková se umístila na 2. místě MR ČR
v kategorii forma Secunda
- Daniel Čipera se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii forma Prima
- Jakub Král se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje mužů modrých
- Anežka Soušková se umístila na 2. místě MR ČR
v kategorii boje žen zelených
- Luboš Malý se umístil na 2. místě MR ČR
v kategorii boje mužů oranžových
- Šárka Novotná se umístila na 2. místě MR ČR
ve smíšené kategorii boje žen oranžových a žen pod 16 let
- Tereza Imramovská se umístila na 3. místě MR ČR
ve smíšené kategorii boje žen oranžových a žen pod 16 let
- Jan Uher se umístil na 3. místě MR ČR
v kategorii boje mužů pod 16 let
- Daniel Čipera se umístil na 1. místě MR ČR
v kategorii boje mužů pod 13 let

rok 2014 - náš oddíl se zúčastnil evropského šampionátu
v karate EURO CUP MSKA International 2014
- Martin Čipera se umístil na 3. místě EURO CUP
MSKA International 2014 v kategorii boje mužů
absolutních nad 35 let
- náš oddíl se umístil na 4. místě v Lize ČR
- Daniel Čipera se umístil na 2. místě v lize ČR
v kategorii boje mužů
- Daniel Čipera se umístil na 3. místě v lize ČR
v kategorii absolutní
- náš oddíl se umístil na 3. místě v přeboru České
Obce Sokolské (ČOS) 2015
- náš oddíl se umístil na 4. místě na MR ČR
- Martin Čipera se umístil na 2. místě MR ČR
v kategorii forma Contra Quinta
- Jiří Vaněk se umístil na 2. místě MR ČR
v kategorii forma Secunda
- Daniel Čipera se umístil na 3. místě MR ČR
v kategorii forma Secunda
- David Mikeš se umístil na 2. místě MR ČR
v kategorii boje mužů absolutních
- Jiří Vaněk se umístil na 2. místě MR ČR
v kategorii boje mužů oranžových
- Katarína Bartošová se umístila na 1. místě MR ČR
v kategorii boje žen žlutých
- Martin Michálek se umístil na 3. místě MR ČR
v kategorii boje mužů žlutých
- Daniel Čipera se umístil na 2. místě MR ČR
v kategorii boje mužů pod 16 let
rok 2015 - náš oddíl se umístil na 4. místě v Lize ČR
- Martin Michálek se umístil na 1. místě v lize ČR v kategorii bojů mužů
- náš oddíl se zúčastnil evropského poháru v karate
ADRIA CUP MSKA International 2015 v Chorvatsku
- Martin Čipera se umístil na 2. místě v kategorii forma Dan
Set mezi závodníky s 1. kyu
- Martin Čipera se umístil na 3. místě v kategorii forma Dan
Set mezi závodníky s 1. kyu až I. Dan
- náš oddíl se umístil na 3. místě na MR ČR
- Martin Čipera se umístil na 2. místě MR ČR v kategorii forma Dan Set
- Daniel Čipera se umístil na 2. místě na MR ČR v kategorii forma Secunda
- Martin Michálek se umístil na 3. místě na MR ČR v kategorii forma Prima (10. kyu)
- David Mikeš se umístil na 3. místě na MR ČR v kategorii boje mužů hnědých
- Martin Čipera se umístil na 4. místě na MR ČR v kategorii boje mužů hnědých
- Luboš Malý se umístil na 3. místě na MR ČR v kategorii boje mužů oranžových
- Marie Abrahamová se umístila na 1. místě na MR ČR v kategorii boje žen žlutých
- Martin Michálek se umístil na 1. místě na MR ČR v kategorii boje mužů žlutých
- Daniel Čipera se umístil na 2. místě na MR ČR v kategorii boje mužů pod 13 let
- Tobiáš Pilař se umístil na 3. místě na MR ČR v kategorii boje mužů pod 13 let
- Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se na přeboru České Obce
Sokolské umístil na 3. místě.
- Daniel Čipera se umístil na 1. místě na přeboru ČOS
v absolutní kategorii mládež – chlapci

rok 2016 - náš oddíl se umístil na 8. místě v Lize ČR
- Daniel Čipera se umístil na 5. místě v kategorii forem v lize ČR – Top Fighters
- Martin Čipera se umístil na 3. místě v kategorii forem v lize ČR – Top Masters
- Martin Čipera se umístil na 2. místě v kategorii bojů mužů v lize ČR – Top Masters
- Martin Čipera se umístil na 4. místě v absolutní kategorii v lize ČR – Top Masters
- náš oddíl se zúčastnil evropského poháru v karate
ADRIA CUP MSKA International 2016 v Chorvatsku
- Martin Čipera se umístil na 4. místě v kategorii forma
Contra Set
- Martin Čipera byl promován na mistra karate MSKAI
a obdržel I. Dan
- náš oddíl se umístil na 6. místě na MR ČR
- Daniel Čipera se umístil na 1. místě na MR ČR v kategorii forma Secunda
- Martin Čipera se umístil na 1. místě na MR ČR v kategorii bojů mužů absolutních nad 35 let
- Luboš Malý se umístil na 3. místě na MR ČR v kategorii bojů mužů absolutních nad 35 let
- Daniel Čipera se umístil na 2. místě na MR ČR v kategorii bojů mužů pod 16 let
- Tobiáš Pilař se umístil na 3. místě na MR ČR v kategorii bojů mužů pod 13 let
- Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se umístil na 1. místě na přeboru ČOS - Župy Pippichovi 2016.
- Martin Čipera se umístil na 1. místě na přeboru ČOS v absolutní kategorii dospělí
- Daniel Čipera se umístil na 1. místě na přeboru ČOS v absolutní kategorii mládež

A teď pár slov k dosaženým úspěchům našich členů za rok 2017:
Zimní turnaj - Hanušovice 21. až 22. ledna 2017 (Liga ČR):
1. místo - Martin Čipera forma Contra Set
3. místo - František Starý forma Quinta Set
4. místo - Václav Doubravský forma Quinta Set
5. místo - Kateřina Kučerová forma Tertia Set
1. místo - Daniel Čipera forma Secunda
5. místo - Tobiáš Pilař forma Prima (10. kyu)
6. místo - Adam Flídr forma Prima (10. kyu)
2. místo - Adam Costa forma Prima (11. kyu)
6. místo - Adam Costa forma Prima (finále)
1. místo - Daniel Čipera boje mužů pod 16 let
5. místo - Adam Flídr boje mužů pod 13 let
7. místo - Tobiáš Pilař boje mužů pod 13 let
1. místo - Martin Čipera boje mužů absolutních nad 35 let
2. místo - Václav Doubravský boje mužů absolutních nad 35 let
3. místo - František Starý boje mužů absolutních nad 35 let
Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se na tomto turnaji umístil na 1. místě z 12 - ti oddílů.
Jarní turnaj - Hanušovice - 11. až 12. března 2017 (Liga ČR):
4. místo - Martin Čipera forma Contra Set
1. místo - Daniel Čipera forma Secunda
9. místo - Karolína Rokosová forma Prima (10. kyu)
1. místo - Tobiáš Pilař forma Prima Kids
6. místo - Adam Dušek forma Prima Kids
1. místo - Daniel Čipera boje mužů pod 16 let
6. místo - Karolína Rokosová boje žen pod 16 let
5. místo - Tobiáš Pilař boje mužů pod 13 let
4. místo - Martin Čipera boje mužů absolutních
Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se na tomto turnaji umístil na 3. místě z 12 - ti oddílů.

Letní mezinárodní turnaj - Letovice - 1. až 8. července 2017 (Liga ČR):
2. místo - Martin Čipera forma Contra Set – středeční turnaj (II. Dan -1. kyu)
6. místo - Jiří Trunec forma Contra Set – středeční turnaj (II. Dan -1. kyu)
4. místo - František Starý forma Quinta Set – středeční turnaj (2. kyu)
5. místo - Václav Doubravský forma Quinta Set – středeční turnaj (2. kyu)
5. místo - Kateřina Kučerová forma Tertia Set – středeční turnaj
4. místo - Jiří Trunec forma Contra Set – sobotní turnaj
5. místo - Martin Čipera forma Contra Set – sobotní turnaj
4. místo - František Starý forma Quinta Set – sobotní turnaj
5. místo - Václav Doubravský forma Quinta Set – sobotní turnaj
6. místo - David Mikeš forma Quinta Set – sobotní turnaj
4. místo - Kateřina Kučerová forma Tertia Set – sobotní turnaj
1. místo - Martin Čipera boje mužů absolutních nad 35 let
2. místo - František Starý boje mužů absolutních nad 35 let
3. místo - Jiří Trunec boje mužů absolutních nad 35 let
4. místo - Kateřina Kučerová boje žen absolutních
Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se na tomto turnaji umístil na 5. místě.
ADRIA CUP MSKA – International 2017, Veli Lošinj, Chorvatsko,
23.září až 1. října 2017:
3. místo - Jiří Trunec forma Contra Set
7. místo - František Starý forma Contra Set
10. místo - Václav Doubravský forma Contra Set
3. místo - David Mikeš forma Quinta Set (2. kyu)
3. místo - Luboš Malý forma Tertia Set
2. místo - David Mikeš boje mužů absolutních
5. místo - Václav Doubravský boje mužů absolutních
7. místo - František Starý boje mužů absolutních
Podzimní turnaj - Hanušovice - 27. až 28. října 2017 (Liga ČR)
6. místo - Jiří Trunec forma Contra Set
7. místo - Martin Čipera forma Contra Set
10. místo - František Starý forma Contra Set
12. místo - Václav Doubravský forma Contra Set
2. místo - Kateřina Kučerová forma Quarta Set
6. místo - Barbora Trtíková forma Secunda Set
6. místo - Tobiáš Pilař forma Prima (10. kyu)
9. místo - Filip Veselý forma Prima (10. kyu)
2. místo - Adam Costa forma Prima Kids
3. místo - Markéta Sůrová forma Prima Kids
5. místo - Vojtěch Sládek forma Prima Kids
6. místo - Markéta Macková forma Prima Kids
9. místo - Tommy Zigo forma Prima Kids
2. místo - Markéta Macková forma Prima Kids (12. kyu)
3. místo - Tommy Zigo forma Prima Kids (12. kyu)
1. místo - Jiří Trunec boje mužů absolutních nad 35 let
2. místo - František Starý boje mužů absolutních nad 35 let
3. místo - Martin Čipera boje mužů absolutních nad 35 let
4. místo - Václav doubravský boje mužů absolutních nad 35 let
4. místo - Kateřina Kučerová boje žen absolutních
Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se na tomto turnaji umístil na 3. místě z 12 - ti oddílů.

Mezinárodní Mistrovství České republiky MSKAI 2017 - Praha - 25. listopadu 2017
5. místo - Martin Čipera forma Contra Set
6. místo - Jiří Trunec forma Contra Set
9. místo - Václav Doubravský forma Contra Set
10. místo - David Mikeš forma Contra Set
2. místo - Kateřina Kučerová forma Quarta Set
4. místo - Luboš Malý forma Tertia Set
9. místo - Barbora Trtíková forma Secunda Set
11. místo - Lukáš Malý forma Secunda Set
5. místo - Tobiáš Pilař forma Prima
7. místo - Filip Veselý forma Prima
3. místo - Markéta Sůrová forma Prima Kids
2. místo - Jiří Trunec boje mužů absolutních nad 35 let
3. místo - Martin Čipera boje mužů absolutních nad 35 let
4. místo - Václav Doubravský boje mužů absolutních nad 35 let
4. místo - David Mikeš boje mužů absolutních
5. místo - Kateřina Kučerová boje žen absolutních
3. místo - Luboš Malý boje mužů modrých a zelených
3. místo - Barbora Trtíková boje žen oranžových
3. místo - Lukáš Malý boje mužů oranžových a žlutých
3. místo - Tobiáš Pilař boje mužů pod 13 let
5.-6. místo - Filip Veselý boje mužů pod 13 let
Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se na Mistrovství republiky umístil na 3. místě ze všech oddílů.
Vánoční župní přebor v karate 2017, přebor ČOS župy Pippichovi
Vysoké Mýto - 16. prosince 2017
1. místo - Martin Čipera forma Contra Set
2. místo - Jiří Trunec forma Contra Set
3. místo - František Starý forma Contra Set
4. místo - Václav Doubravský forma Contra Set
1. místo - Kateřina Kučerová forma Quarta Set
2. místo - Luboš Malý forma Tertia Set
1. místo - Daniel Čipera forma Secunda Set
6. místo - Lukáš Malý forma Secunda Set
7. místo - Marie Šimková forma Secunda Set
8. místo - Barbora Trtíková forma Secunda Set
4. místo - Tobiáš Pilař forma Prima
6. místo - Barbora Novotná forma Prima
7. místo - Filip Veselý forma Prima
10. místo - Dominik Zeman forma Prima
2. místo - Markéta Sůrová forma Prima Kids
3. místo - Adam Costa forma Prima Kids
4. místo - Vojtěch Sládek forma Prima Kids
5. místo - Filip Klaus Müller forma Prima Kids
6. místo - Matyáš Votroubek forma Prima Kids
8. místo - David Dryml forma Prima Kids
9. místo - Michal Čermák forma Prima Kids
10. místo - Jan Krbek forma Prima Kids
1. místo - Martin Čipera boje mužů absolutních nad 35 let
2. místo - František Starý boje mužů absolutních nad 35 let
3. místo - Václav Doubravský boje mužů absolutních nad 35 let
2. místo - Kateřina Kučerová boje žen absolutních
3. místo - Veronika Neprašová boje žen absolutních
1. místo - Barbora Trtíková boje žen oranžových
3. místo - Marie Šimková boje žen oranžových
2. místo - Barbora Novotná boje žen pod 16 let
1. místo - Lukáš Malý boje mužů oranžových

3. místo - Filip Veselý boje mužů pod 16 let
4. místo - Dominik Zeman boje mužů pod 16 let
5. místo - Jan Krbek boje mužů pod 16 let
3. místo - Michal Čermák boje mužů pod 16 let
3. místo - Markéta Sůrová boje žen pod 13 let
4. místo - Tereza Kopecká boje žen pod 13 let
5. místo - Leona Zeinerová boje žen pod 13 let
6. místo - Eliška Vyhlídalová boje žen pod 13 let
3. místo - Markéta Sůrová boje žen pod 13 let
1. místo - Tobiáš Pilař boje mužů pod 13 let
3. místo - Jan Klusek boje mužů pod 13 let
4. místo - Matyáš Votroubek boje mužů pod 13 let
5. - 8. místo - David Dryml boje mužů pod 13 let
5. - 8. místo - Tommy Zigo boje mužů pod 13 let
9. – 13. místo - Adam Costa boje mužů pod 13 let
9. – 13. místo - Vojtěch Sládek boje mužů pod 13 let
9. – 13. místo - Filip Klaus Müller boje mužů pod 13 let
1. místo - Martin Čipera - přebor ČOS Župy Pippichovi 2017 – kategorie dospělých
Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se na přeboru ČOS - Župy Pippichovi 2017 umístil na 1. místě.

TOP Fighters 2017 - liga MSKA - CZ za rok 2017:
Kategorie - Oddíl MSK Sokol Vysoké Mýto se v TOP Fighters 2017
Kategorie - Boje Muži -

Kategorie - Boje Ženy Kategorie - Formy -

Kategorie - Absolutní -

v kategorii oddíl umístil na 3. místě z 12-ti oddílů.
8. místo - Daniel Čipera
9. místo - František Starý
20. místo - Václav Doubravský
27. místo - Tobiáš Pilař
11. místo - Kateřina Kučerová
4. místo - Daniel Čipera
23. místo - Tobiáš Pilař
26. místo - František Starý
30. místo - Adam Costa
36. místo - Markéta Sůrová
38. místo - Václav Doubravský
3. místo - Daniel Čipera
18. místo - František Starý
27. místo - Tobiáš Pilař
38. místo - Václav Doubravský

TOP Masters 2017 - liga MSKA - CZ za rok 2017:
Kategorie - Boje Muži 2. místo - Martin Čipera
3. místo - Jiří Trunec
Kategorie - Formy 2. místo - Martin Čipera
Kategorie - Absolutní 2. místo - Martin Čipera
3. místo - Jiří Trunec
Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům našeho vysokomýtského oddílu karate, kteří
přispěli k výborným výsledkům v celém roce 2017.
město Vysoké Mýto
Sokol – východočeská župa Pippichova

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

