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SK KARATE SPARTAK HRADEC KRÁLOVÉ 
 

 
 
Vážení členové SK Karate Spartak Hradec Králové, 
 
jako již tradičně Vám v této ucelené podobě nabízíme souhrn událostí, které jsme 
v našem klubu prožili v roce 2015. 
 

TRÉNINKOVÁ ČINNOST 
 

Závodní skupiny a tréninky pro rodiče 
V sezóně 2015/2016 přibyla v tréninkovém rozvrhu jedna skupina závodníků složená 
z cvičenců, kteří v předchozí sezóně začínali soutěžit v disciplíně kata. Celkově tak má 
náš klub už čtyři závodnické skupiny. 
Stejně tak se stala novinkou tréninková skupina B, ve které cvičí především rodiče 
našich dětských členů, jakož i další začátečníci z řad dospělých. 
 

Nábor nových členů 
Na začátku září 2015 proběhl jako obvykle nábor nových členů, a to pro skupinu 
přípravky ve věku 5-6 let a pro skupinu školních dětí ve věku 7-14 let. Zde je stručná 
statistika členské základny k začátku sezóny 2015/2016: 

 počet nových členů ve skupině přípravky:   14 

 počet nových členů ve skupině 7-14 let:    23 

 celkový počet členů:    253 
 

Páskování 
V roce 2015 probíhala samozřejmě i celá řada páskování. Jednotlivé termíny 
a přehled obdržených pásů shrnuje následující tabulka: 
 
 

Termín Kyu 
Počet udělených 

pásů 
Celkem udělených 

pásů 

18.1.2015 

9.kyu (bílý pás) 13 

24 
7.kyu (oranžový pás) 5 

6.kyu (zelený pás) 1 

3.kyu (první hnědý pás) 5 
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8.2.2015 
9.kyu (bílý pás) 3 

4 
7.kyu (oranžový pás) 1 

22.3.2015 9.kyu (bílý pás) 6 6 

23.3.2015 9.kyu (bílý pás) 6 6 

19.4.2015 1.DAN (první černý pás) 1 1 

7.6.2015 

9.kyu (bílý pás) 10 

37 

8.kyu (žlutý pás) 21 

7.kyu (oranžový pás) 1 

6.kyu (zelený pás) 2 

2.kyu (druhý hnědý pás) 1 

1.kyu (třetí hnědý pás) 2 

14.6.2015 
2.kyu (druhý hnědý pás) 3 

8 
1.kyu (třetí hnědý pás) 5 

20.6.2015 

9.kyu (bílý pás) 1 

9 8.kyu (žlutý pás) 7 

7.kyu (oranžový pás) 1 

22.6.2015 8.kyu (žlutý pás) 6 6 

21.8.2015 

7.kyu (oranžový pás) 9 

37 
6.kyu (zelený pás) 14 

5.kyu (modrý pás) 9 

4.kyu (fialový pás) 5 

29.8.2015 
2.kyu (druhý hnědý pás) 4 

6 
1.kyu (třetí hnědý pás) 2 

1.11.2015 

9.kyu (bílý pás) 3 

10 5.kyu (modrý pás) 4 

3.kyu (první hnědý pás) 3 

29.11.2015 
9.kyu (bílý pás) 18 

20 
8.kyu (žlutý pás) 2 

20.12.2015 

9.kyu (bílý pás) 9 

23 

7.kyu (oranžový pás) 6 

6.kyu (zelený pás) 4 

5.kyu (modrý pás) 3 

4.kyu (fialový pás) 1 

CELKEM 197 

 

ZÁVODNÍ ČINNOST 

Novoroční turnaj SKIF (Hradec Králové) 

Druhou lednovou neděli (11.1.2015) se v třebešské hale sešli mladí závodníci do 17 
let, aby změřili své dovednosti v disciplínách závodního karate S.K.I.F., tedy kata a 
řízené kumite. Novinkou bylo zařazení kategorie i pro závodníky bez technických 
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stupňů, kteří mohli soutěžit v předvedení Taikyoku Shodan. Ostatní kategorie byly  
stejné jako na tradičním červnovém turnaji MČR S.K.I.F. 
Turnaj pořádal SK Karate Spartak Hradec Králové v rámci S.K.I.F. CZ. Malá hala ve 
sportovním komplexu v Třebši se slušně zaplnila. Kromě závodníků z domácího 
hradeckého Spartaku tentokrát dorazili do 
města pod Bílou věží i mladí karatisté z dalších 
klubů S.K.I.F. CZ. Své umění předvedli například 
závodníci z Brandýska, Plzně, Brna či Slaného. Z 
turnaje odcházeli někteří karatisté jako 
vítězové, jiní jako poražení. Důležité však je, že 
všichni na svých zápasištích předvedli opravdu 
pěkný, bojovný výkon, a za to jim právem patří 
velké uznání. Novoroční turnaj 2015 podpořil 
magistrát města Hradec Králové. 
 

Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters (Příbram) 

Příbram hostila v sobotu 31.1.2015 Mistrovství České republiky kategorií U21, 
seniorů a Masters. Ze Spartaku Hradec Králové se na tento turnaj nominovalo 8 
závodníků a náš klub tak na něm měl třetí nejpočetnější výpravu. Po bojích v 
disciplínách kata i kumite si naši závodníci odvezli úctyhodných 10 medailí (1 
stříbrnou a 9 bronzových) a k tomu ještě jedno umístění na bodovaném pátém a 
jedno na bodovaném sedmém místě. V hodnocení klubů tak Spartak obsadil dělené 
páté místo. 

Zde jsou výsledky našich závodníků: 
 Boháč Jan - 3. místo kata muži U21, 2. místo kumite muži U21 -78kg 

 Brož Tomáš - 5. místo kumite muži -84kg 

 Felcman Petr - 3. místo kumite muži U21 -68kg 

 Guzková Ivana - 3. místo kumite ženy -68kg, 3. místo kumite ženy BRH 

 Lálová Eva - 3. místo kumite ženy -61kg 

 Rohlena Jan - 7.místo kumite muži -67kg 

 Vrbatová Jana - 3. místo kata ženy U21, 3. místo kumite ženy U21 +60kg 

 Žáková Andrea - 3. místo kata ženy U21, 3. místo kumite ženy U21 +60kg 

 
Liga kumite týmů 2014/2015 

V sobotu 31.1.2015 vyvrcholila v Příbrami finálovým turnajem Liga kumite týmů 
2014/2015, do které výrazně zasáhl i SK Karate Spartak Hradec Králové. Závodníci 
našeho klubu bojovali ve všech kategoriích, ať už přímo pod hlavičkou Spartaku či v 
rámci výběru Královéhradeckého kraje. Po základních třech kolech, které se konaly v 
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průběhu podzimu a zimy v rámci národních pohárů, postoupily do finále všechny 
naše týmy s výjimkou dorostenců. 

Téměř výhradní záležitostí 
Spartaku se stala kategorie žen, 
které náš klub dlouhodobě 
vládne. Jelikož tým SCM se 
finálového turnaje nezúčastnil, 
bojovalo se v Příbrami rovnou o 
titul. Spartak HK, jehož opory 
tvořily v průběhu celé ligy 
zejména Ivana Guzková a Eva 
Lálová, se utkal o zlato s výběrem 
Královéhradeckého kraje, za který 
zápasily mimo jiné členky našeho 
klubu Jana Vrbatová a Andrea 

Žáková. Spartak ve finále jasně zvítězil a znovu potvrdil, že kategorie žen má v Hradci 
Králové velmi silné zastoupení. Lize kumite týmů v této kategorii vévodí už od roku 
2007, s výjimkou roku 2010, kdy skončil těsně druhý. 
Tým mužů (ve složení Pavel Švojgr, Tomáš Brož, Jan Rohlena, Stanislav Krtek, Jan 
Boháč) letos obhajoval senzační druhé místo z předešlé sezóny. Semifinálovým 
soupeřem mu byl tentokrát favorizovaný pražský klub SK Kesl Ryu Shotokan. Naši 
závodníci doplnění hostujícími členy SK Karate Ústí nad Orlicí druhý tým základní 
části hodně trápili, ale po těsném výsledku se nakonec museli spokojit "pouze" s 
bojem o třetí místo. V něm jasně porazili tým TJ Karate Praha a z Příbrami si tak 
odvezli bronz. 
Tým juniorů (Jan Malý, Petr Felcman, David Novák) se do finálového turnaje dostal až 
jako náhradník za SKK Shotokan Liberec, který ze soutěže odstoupil, a tuto šanci 
zužitkoval ziskem třetího místa. V semifinále sice nestačil na mistrovské TJ Karate 
České Budějovice, ale v boji o bronz porazil po vyrovnaném souboji Karate Lions 
Pardubice. 
Tým dorostenek startoval za výběr Královéhradeckého kraje a v průběhu celé 
soutěže do něj zasáhly Barbora Bukáčková, Radka Dejdarová a Lucie Havrdová. Po 
jasném prvenství po základní části ho ve finálovém turnaji čekal rovnou boj o zlato, 
neboť dva týmy do Příbrami kvůli nemoci vůbec nedorazily. V něm však naše 
závodnice podlehly týmu TJ Karate České Budějovice. I druhé místo je však v této 
kategorii velkým úspěchem. 
SK Karate Spartak Hradec Králové se stal v rámci Ligy kumite týmů druhým 
nejúspěšnějším klubem ČR. 
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Mistrovství Evropy mládeže EKF 

Ve dnech 6.-8. února 2015 se ve švýcarském Curychu konalo 
Mistrovství Evropy dorostu, juniorů a U21, kterého se v 
rámci státní reprezentace České republiky zúčastnila i členka 
SK Karate Spartak Hradec Králové Barbora Bukáčková 
startující v kategorii kumite dorostenky +54 kg. 
Bára si nominaci vydobyla díky svým bezkonkurenčním 
výkonům během celého roku zcela bez problému. Bohužel v 

Curychu se na ní podepsal trochu krutý soutěžní systém, který se na soutěžích karate 
uplatňuje. Bára prohrála hned v prvním kole v poměru 0:4 s Chorvatkou Lucijou 
Lesjakovou, a jelikož Chorvatka následně prohrála s reprezentantkou Švédska, Bára 
se musela s turnajem rozloučit a své sedmé místo z roku 2014 bohužel neobhájila. 

 

Velká cena Trutnova 

Trutnov hostil v sobotu 21.2.2015 svoji 
tradiční Velkou cenu. Do silně obsazeného 
turnaje zasáhl se svými 43 závodníky i SK 
Karate Spartak Hradec Králové, který mezi 
celkovými 230 závodníky z 27 klubů ČR a 
Polska získal 19 medailí (6 zlatých, 5 
stříbrných a 8 bronzových). Dalších 8 
závodníků se dostalo alespoň na 
bodované pozice. 
Spartak tak obsadil na turnaji, který byl 
krajskou nominační soutěží na Mistrovství 

České republiky, třetí místo mezi kluby. 
Do turnaje zasáhli i zcela noví závodníci, které vybralo vedení klubu na začátku roku. 
Pro mnohé tak byla účast na soutěži především prvotním sbíráním zkušeností. 
Někteří se však dokázali i tak probít na bodované pozice a jejich dosažení stupňů 
vítězů bránila skutečně jen nebývale silná konkurence. 
Zde je přehled našich závodníků umístěných na medailových a bodovaných pozicích.  

Pozice Kategorie Jméno Příjmení 

5. kata ml. žáci (7-9) Lukáš Dostál 

3. kata ml. žáci (10-11) Jonáš Szanyi 

7. kata ml. žáci (10-11) Jáchym Zamouřil 

5. kata st. žáci (12-13) Václav Mrštík 

7. kata st. žáci (12-13) Tomáš Houžvička 

7. kata st. žákyně (12-13) Anna Faltová 

1. kata dorostenky (14-15) Lucie Havrdová 
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2. kata dorostenky (14-15) Sofie Wagnerová 

5. kata dorostenky (14-15) Kateřina Antošová 

5. kata dorostenky (14-15) Kristina Štaudová 

1. kata junioři (16-17) David Novák 

3. kata junioři (16-17) Jan Malý 

1. kata juniorky (16-17) Barbora Bukáčková 

2. kata muži David Novák 

3. kata muži Jan Malý 

1. kata ženy Barbora Bukáčková 

3. kata ženy Andrea Žáková 

3. kumite st. žákyně +50kg Monika Gregorová 

5. kumite st. žákyně +50kg Kristýna Kučerová 

2. kumite dorostenky (14-15) -54kg Radka Dejdarová 

3. kumite dorostenky (14-15) -54kg Lucie Havrdová 

3. kumite junioři (16-17) -61kg Jan Malý 

2. kumite junioři (16-17) -68kg Dominik Gregor 

3. kumite junioři (16-17) -68kg David Novák 

1. kumite juniorky (16-17) +59kg Barbora Bukáčková 

1. kumite ženy -68kg Andrea Žáková 

2. kumite ženy BRH Andrea Žáková 

 
Národní pohár ČSKGr – 1.kolo (Hustopeče) 

Barbora Bukáčková a Dominik Gregor, kteří byli zařazeni do širšího 
výběru státní reprezentace Českého svazu karate, se v neděli 
1.3.2015 v rámci rozšíření závodní činnosti zúčastnili Národního 
poháru Českého svazu karate goju-ryu v Hustopečích. Ačkoliv se 
náš klub věnuje stylu shotokan, který se od stylu goju-ryu v 
mnohém liší, v disciplíně kumite se tyto rozdíly nijak neprojevují. 

Proto naši závodníci vzhledem k dobře obsazeným kategoriím zamířili i na Národní 
pohár této karatistické školy. 
V rámci ČSKGr jsou v disciplíně kumite trochu jinak uspořádané kategorie, a tak Bára 
a Dominik narazili i na soupeře, se kterými se jinak nestřetnou. A zejména ve velké 
konkurenci TJ Karate České Budějovice na jedněch ze svých prvních závodů v 
kategorii juniorů uspěli. 
Barbora Bukáčková vyhrála kategorii juniorek BRH a Dominik Gregor skončil v 
kategorii juniorů -65kg na pátém místě. Oba si tak již s předstihem zajistili nominaci 
na MČR ČSKGr. 
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Národní pohár žactva a dorostu – 1.kolo (Kladno) 

V sobotu 28.3.2015 se v Kladně konalo první kolo 
Národního poháru žactva a dorostu. Tohoto 
nominačního turnaje na Mistrovství ČR se zúčastnil i 
náš klub. První body do nominačních žebříčků si 
připsalo celkem šest závodníků, dva z nich si odvezli 
dokonce bronzové medaile. 
Zde je přehled výsledků našeho klubu: 
 Havrdová Lucie - 3. místo kumite dorostenky -54 kg, 5. místo kata dorostenky 

 Malinský Tibor - 3. místo kumite dorostenci +70 kg 

 Dejdarová Radka - 7. místo kumite dorostenky -54 kg 

 Gregorová Monika - 7. místo kumite st. žákyně +50 kg 

 Kučera Jan - 7. místo kata dorostenci, 7. místo kumite dorostenci -52 kg 

 Lejsek Tomáš - 7. místo kumite dorostenci -63 kg 

 
GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2015 

Ve sportovní hale Třebeš se ve dnech 25. a 26. dubna 2015 konal už 16. ročník Grand 
Prix Hradec Králové – Světového poháru karate. Jako každý rok zamířila do města 

pod Bílou věží elita karatistických klubů Evropy a 
opět přicestovala i silná reprezentace Egypta. Na 
tatami se představili závodníci ze 120 klubů 12 
států. Celkem ve sportovní hale v Třebši bojovalo 
1299 soutěžících, což je počet blížící se 
rekordnímu počtu závodníků na turnaji v České 
republice z roku 2010. Tehdy se v kongresovém 
centru Aldis sešlo 1390 soutěžících a turnaj se 

tehdy protáhl do pozdních nočních hodin. 
Na letošním ročníku nejvíce dominovala výprava Egypta, která patří k absolutní 
světové špičce. Medailový žebříček ovládla s velkým náskokem před reprezentací 
Středoslovenského svazu karate a ukrajinskou Oděsou. Turnaj i v letošním roce 
finančně podpořilo město Hradec Králové a 
Královéhradecký kraj a i díky spolupráci s těmito 
institucemi si Grand Prix vybudovala v Evropě 
velkou prestiž. Velké poděkování ale patří 
především všem dobrovolníkům z řad našeho 
klubu, kteří pomáhali s organizací této velké akce 
a přispěli tak k úspěšnému průběhu Grand Prix 
Hradec Králové. 
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Národní pohár juniorů, U21 a seniorů 1. kolo (Hustopeče) 

2.5.2015 začala nová sezóna pro 
kategorie juniorů, U21 a seniorů. V 
Hustopečích se totiž konalo první kolo 
Národního poháru a ligy kumite týmů, 
tedy první nominační soutěž pro 
prosincové Mistrovství ČR. 
Ze Spartaku Hradec Králové vyrazilo na 
Jižní Moravu celkem 9 závodníků, kteří 
přivezli zpět do Hradce 4 zlaté, 4 
stříbrné a 3 bronzové medaile v 

individuálních kategoriích. V Lize pak navíc přidali 3x zlato (senioři, seniorky, juniorky) 
a 1x bronz (junioři). 
Zde je přehled výsledků našich závodníků: 
 Guzková Ivana - 1. místo kumi ženy -68 kg, 1. místo kumite ženy BRH 

 Lálová Eva - 2. místo kumite ženy -61 kg 

 Bukáčková Barbora - 1. místo kumite juniorky +59 kg, 5. místo kata juniorky 

 Felcman Petr - 3. místo kata U21, 3. místo kumite U21 -68 kg 

 Novák David - 3. místo kumite junioři -68 kg 

 Žáková Andrea - 5. místo kata U21, 1. místo kumite U21 +60 kg, 2. místo kumite-68 kg 

 Vrbatová Jana - 5. místo kata U21, 2. místo kumite U21 +60 kg 

 Gregor Dominik - 2. místo kumite junioři -68 kg 

 Draganovič Jasmín - 7. místo kata junioři, 5. místo kumite junioři +76 kg 

V hodnocení klubů tak Spartak získal první místo. 

 
Wakizaši Cup 

Naši závodníci vyjeli 9.5.2015 do Nymburka na tradiční turnaj 
Wakizaši Cup. Původně tento závod nebyl v kalendáři našeho klubu, 
ale byl tam dodatečně dodán jako náhrada za Vambereckého 
Lvíčka. Do Nymburka vyjeli závodníci, kteří teprve začínají sbírat 

závodní zkušenosti, a tak jsme soutěžili pouze v kategoriích kata. Výjezd na turnaj 
určitě splnil očekávání, neboť šlo především o to, aby si naši závodníci otestovali své 
aktuální dovednosti a poměřili si je jak se svými soupeři, tak hlavně s pohledem 
rozhodčích. 
Jedinou medaili, a sice bronzovou, získala Linda Le v kategorii kata dorostenky. 
Kvalitní výkony však podala i řada dalších závodníků, z nichž někteří skončili těsně 
pod stupni vítězů: 
 Kateřina Hladíková - 5. místo kata dorostenky 

 Berenika Huttová - 5. místo kata ml. žákyně 10-11 

 Lukáš Dostál - 5. místo kata ml. žáci 10-11 
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 Kristýna Štaudová - 5. místo kata dorostenky 

 Tomáš Maděra - 5. místo kata ml. žáci 7-9 

 Lenka Rybínová - 5. místo kata ml. žákyně 10-11 

 Roman Vintonyak - 7. místo kata dorostenci 

 Erik Roubínek - 7. místo kata muži 
  

Národní pohár žactva a dorostu – 2.kolo (Lovosice) 

V sobotu 30.5.2015 hostily severočeské Lovosice 
2. kolo Národního poháru žactva a dorostu a Ligy 
kumite týmů dorostu. Na tomto nominačním 
turnaji pro prosincové Mistrovství ČR startovalo i 
osm závodníků z SK Karate Spartak Hradec 
Králové, kterým se i v silné konkurenci 350 
závodníků poměrně dařilo. 
Zde je přehled výsledků našich závodníků: 
 Havrdová Lucie - 1. místo kumite dorostenky -54 kg 

 Jelinková Nelly Natalie - 2. místo kumite st. žákyně +50 kg 

 Paterson Gallen Darren - 2. místo kata ml. žáci 10-11 
Kromě jednotlivců se dařilo také týmům v rámci Ligy dorostu. Dorostenci obsadili 
první místo a dorostenky třetí. 
 

Mistrovství České republiky SKIF (Hradec Králové) 

V neděli 21. června 2015 uspořádal náš klub z pověření federace SKIF CZ již 3. ročník 
Mistrovství České republiky. V Hradci Králové se tak kromě závodníků domácího 
Spartaku představili zástupci dalších deseti klubů ze Slaného, Brna, Ostravy, Plzně, 
Trutnova, Pardubic, Mladé Boleslavi a Brandýsku. Na třech tatami tak soutěžilo 113 
závodníků, kteří si zapsali celkem 314 startů. 
Soutěž byla určena pro závodníky do 17 let, kteří 
se mezi sebou dle stupně pokročilosti utkali v 
disciplínách kata, gohon kumite, sanbon kumite, 
kihon ippon kumite, džiu ippon kumite a vůbec 
poprvé také v ippon-han shobu kumite. 
V pořadí klubů byl nejúspěšnější SK Karate 
Spartak Hradec Králové, který získal 19 zlatých, 
20 stříbrných a 16 bronzových medailí. Druhé místo obsadil klub Shotokan Karate-do 
Sokol Slaný (4-8-7) a třetí skončil klub SVČ Domeček Brno (4-2-1). 
Turnaj Mistrovství ČR SKIF bylo podpořeno Královéhradeckým krajem a statutárním 
městem Hradec Králové. 
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Národní poháru juniorů, U21 a seniorů – 2. kolo (Praha) 

V sobotu 19.9.2015 se v Praze konalo druhé kolo Národního poháru 
pro kategorie juniorů, U21 a seniorů. Zároveň s tímto turnajem bylo 
na programu i druhé kolo ligy kumite týmů. 
SK Karate Spartak Hradec Králové získal celkem 12 medailí, dalších 6 
umístění na bodovaných pozicích a v pořadí klubů obsadil první 

místo. 
Zde jsou konkrétní výsledky: 

7. kata junioři (16-17) Jan Malý 
 

5. kata muži U21 Jan Boháč 
 

3. kata ženy U21 Jana Vrbatová 
 

5. kata ženy U21 Andrea Žáková 
 

5. kata ženy Barbora Bukáčková 
 

1. kumite junioři (16-17) -55kg Jan Malý 
 

7. kumite junioři (16-17) -68kg Dominik Gregor 
 

5. kumite junioři (16-17) -68kg David Novák 
 

3. kumite junioři (16-17) +76kg Jasmín Draganovič 
 

1. kumite juniorky (16-17) +59kg Barbora Bukáčková 
 

2. kumite muži U21 -68kg Petr Felcman 
 

1. kumite muži U21 -78kg Jan Boháč 
 

2. kumite ženy U21 +60kg Jana Vrbatová 
 

3. kumite ženy U21 +60kg Andrea Žáková 
 

2. kumite muži -67kg Petr Felcman 
 

2. kumite ženy -68kg Andrea Žáková 
 

3. kumite ženy -68kg Jana Vrbatová 
 

2. kumite team junioři (16-17)     
 

 

Shotokan Cup (Vamberk) 

Vamberk hostil v sobotu 26.9.2015 další ročník Shotokan Cupu. 
Jednalo se o krajskou postupovou soutěž na mistrovství ČR. Ze 
Spartaku HK se turnaje zúčastnili především začínající závodníci, 
kteří startovali pouze v disciplíně kata. 

Naši závodníci vybojovali celkem 1 zlatou, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. 
Zde jsou konkrétní výsledky našich závodníků: 

3. kata ml. žáci (10-11) Gallen Darren Paterson 
 

7. kata dorostenci (14-15) Martin Feifer 
 

1. kata junioři (16-17) Blade Ahran Paterson 
 

3. kata junioři (16-17) Daniel Šmída 
 

5. kata junioři (16-17) Jiří Šrámek 
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2. kata juniorky (16-17) Kateřina Antošová 
 

2. kumite ml. žáci (10-11) -35kg Gallen Darren Paterson 
 

2. kumite junioři (16-17) -61kg Blade Ahran Paterson 
 

 

Národní pohár žactva a dorostu – 3.kolo (Hodonín) 

Třetí kolo Národního poháru žactva a 
dorostu a zároveň Ligy kumite týmů dorostu 
hostil v sobotu 10.10.2015 Hodonín. 
Poslední možnosti sbírat body do 
nominačních žebříčků na Mistrovství ČR 
využil i Spartak Hradec Králové. Naši 
závodníci nakonec přivezli tři umístění na 
bronzových pozicích a další tři umístění na 
bodovaných pozicích. 
Zde jsou výsledky našich závodníků: 

7. kata ml. žáci (10-11) Gallen Darren Paterson 
 

7. kumite ml. žáci (10-11) -35kg Gallen Darren Paterson 
 

3. kumite dorostenci (14-15) -57kg Jan Kučera 
 

5. kumite dorostenky (14-15) -54kg Radka Dejdarová 
 

5. kumite dorostenky (14-15) -54kg Lucie Havrdová 
 

3. kumite team dorostenci (14-15)     
 

3. kumite team dorostenky (14-15)     
 

 

Národní pohár juniorů, U21 a seniorů – 3.kolo (Jablonec nad Nisou) 

Jablonec nad Nisou byl v sobotu 24.10.2015 dějištěm třetího a tedy i posledního kola 
Národního poháru juniorů, U21 a seniorů, stejně jako ligy kumite týmů juniorů a 
seniorů. Do bojů se zapojili i členového závodního týmu "A" SK Karate Spartak 
Hradec Králové, a to velmi úspěšně - v hodnocení klubů obsadili první místo. 
Zde jsou výsledky našich závodníků: 

7. kata junioři (16-17) David Novák 
 

5. kata muži U21 Jan Boháč 
 

5. kata muži U21 Petr Felcman 
 

3. kata ženy U21 Andrea Žáková 
 

5. kata ženy U21 Jana Vrbatová 
 

2. kumite junioři (16-17) -55kg Jan Malý 
 

3. kumite junioři (16-17) -61kg Blade Ahran Paterson 
 

1. kumite muži U21 -68kg Petr Felcman 
 

2. kumite muži U21 -78kg Jan Boháč 
 

2. kumite ženy U21 +60kg Andrea Žáková 
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3. kumite ženy U21 +60kg Jana Vrbatová 
 

1. kumite muži -67kg Petr Felcman 
 

3. kumite ženy -61kg Eva Lálová 
 

2. kumite ženy -68kg Ivana Guzková (Kučerová) 
 

3. kumite ženy -68kg Jana Vrbatová 
 

2. kumite ženy -68kg Ivana Guzková (Kučerová) 
 

3. kumite ženy -68kg Jana Vrbatová 
 

5. kumite ženy -68kg Andrea Žáková 
 

3. kumite ženy BRH Ivana Guzková (Kučerová) 
 

2. kumite team junioři (16-17)     
 

2. kumite team muži     
 

2. kumite team ženy     
 

 

Mistrovství České republiky a Liga kumite týmů (Ostrava) 

Ve dnech 5. a 6. prosince 2015 hostila Ostrava 
Mistrovství České republiky Českého svazu karate. 
Turnaj byl poprvé pořádán pro všechny věkové 
kategorie najednou a jeho součástí bylo i finále Ligy 
kumite týmů. Do nabitého programu zasáhli 
zejména v sobotu v hojném počtu i nominovaní 
závodníci ze Spartaku Hradec Králové, a to velmi 
úspěšně. Na vrcholném karatistickém podniku roku 
vybojovali tři tituly mistrů České republiky, ke 

kterému přidali ještě 3 stříbrné a 5 bronzových medailí. V celkovém hodnocení klubů 
tak obsadili fantastické čtvrté místo. 
Mistryní republiky se stala Barbora Bukáčková 
v kategorii kumite juniorky +59 kg. Barbora tak 
završila další úspěšnou sezónu a kromě 
mistrovského titulu si vysloužila také nominaci 
na Mistrovství Evropy, které se koná od 5. do 
7. února v kyperském Limasolu. 
Skvělý návrat po mateřské pauze zaznamenala 
Ivana Guzková, která ovládla kategorii kumite 
žen -68 kg. V neděli pak přidal třetí titul v 
nesmírně nabité kategorii kata ml. žáků ve věku 10-11 let Gallen Darren Paterson. 
Zde je přehled všech výsledků našich závodníků: 
 Boháč Jan - 2. místo kumite muži U21 -78 kg, 5. místo kata muži U21 

 Bukáčková Barbora - 1. místo kumite juniorky -59 kg, 5. místo kata juniorky 

 Dejdarová Radka - 7. místo kumite dorostenky +54 kg 

 Felcman Petr - 3. místo kumite muži -67 kg, 5. místo kumite muži U21 -68 kg 
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 Gregor Dominik - 5. místo kumite junioři -68 kg 

 Guzková Ivana - 1. místo kumite ženy -68 kg 

 Kučera Jan - 5. místo kumite dorostenci -57 kg, 7. místo kata dorostenci 

 Malinský Tibor - 3. místo kumite dorostenci +70 kg 

 Malý Jan - 2. místo kumite junioři -55 kg 

 Paterson Blade Ahran - 3. místo kumite junioři -61 kg 

 Paterson Gallen Darren - 1. místo kata ml. žáci, 5. místo kumite ml. žáci -35 kg 

 Vrbatová Jana - 2. místo kumite ženy U21 +60 kg, 5. místo kumite ženy -68 kg 

 Žáková Andrea - 3. místo kumite ženy -68 kg, 3. místo kumite ženy U21 +60 kg, 5. 
místo kata ženy U21 

  

Spartaku se dařilo také ve finále Ligy kumite týmů. Největší úspěch zaznamenal tým 
žen, kterému se podařilo obhájit titul. Třetí místa pak přidali dorostenci, dorostenky 
a juniorky. V rámci ligové soutěže tak Spartak obsadil mezi kluby druhé místo za 
suverénní TJ Karate České Budějovice. 

 
Vánoční turnaj SKIF (Slaný) 

Závodníci SK Karate Spartak Hradec Králové se 
19.12. rozloučili s rokem 2015 účastí na 
Vánočním turnaji ve Slaném. Šlo o turnaj SKIF se 
stejnými kategoriemi, v jakých se soutěžilo na 
MČR SKIF 2015 a jaké byly naplánované na 
Novoroční turnaj 2016. Závodníci Spartaku zcela 
ovládli kategorie kumite ippon-han šobu, 
prosazovali se i v soutěžích jakusoku kumite, 
tedy v řízených formách kumite a kata. V celkovém součtu nakonec obsadili v 
medailovém žebříčku první místo. Soutěž byla pro naše závodníky dalším přípravným 
turnajem v dlouhodobé přípravě na ME SKIF 2017, které se bude konat v Hradci 
Králové. 
 
Medailová bilance za rok 2015 

Typ turnaje Zlato Stříbro Bronz Celkem medailí 

Mistrovství ČR 24 25 35 84 

Národní poháry 11 19 19 49 

Krajské turnaje 15 16 19 50 

 50 60 73 183 
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OCENĚNÍ 
 

Naděje Královéhradeckého sportu 2014 

Město Hradec Králové vyhlásilo během února 
sportovní naděje a sportovce roku 2014. Mezi 
nominovanými byli z našich závodníků Bára 
Bukáčková za vítězství na ME SKIF 2014 a také 
členové mužského ligového týmu, kteří v loňském 
roce dosáhli ve své kategorii historického úspěchu 
ziskem stříbrné pozice. Mužský tým se nakonec 
mezi tři vyhlášené týmy neprobojoval, Barbora 

Bukáčková byla vyhlášena sportovní nadějí Hradce Králové a obdržela tak toto 
ocenění už podruhé v řadě. Kromě ME SKIF ovládla v roce 2014 také Mistrovství ČR, 
Mistrovství ČR SKIF, všechny tři Národní poháry, Generali Cup, VC Trutnova, 
Shotokan Cup i Northbohemia Cup. 

 
Nejlepší závodníci VčSKe 2014 

V rámci Velké ceny Trutnova, která se konala 
21.2.2015, byli vyhlašováni nejlepší závodníci 
Východočeského svazu karate za rok 2014. Z 
každé věkové kategorie tak byli vyhlašováni 
jeden závodník a jedna závodnice, kteří během 
uplynulého roku nasbírali v disciplínách kata i 
kumite na vybraných turnajích nejvíce bodů. 
Závodníci SK Karate Spartak Hradec Králové 
ovládli tuto soutěž hned ve třech věkových kategoriích: 

juniorky - Andrea Žáková 
junioři - Jan Malý 
dorostenky - Barbora Bukáčková 

 
Nejlepší sportovci Královéhradeckého kraje 2014 

 V kongresovém centru Aldis proběhl 31.3.2015 další ročník 
vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Královéhradeckého kraje za 
rok 2014. I tentokrát měl náš klub mezi vyhlašovanými své 
zastoupení. Loňskou vítězku kategorie dospělých Radku Krejčovou 

vystřídala Barbora Bukáčková, která obsadila vynikající druhé místo v kategorii 
dorostenců a dorostenek. 
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Ocenění získala především za vítězství na Mistrovství Evropy SKIF 2014 v Drážďanech, 
kde opanovala kategorii kumite dorostenek bez rozdílu hmotnosti a zároveň byla 
čtvrtá v kategorii kata dorostenek. Kromě tohoto výsledku na mezinárodním poli 
dominovala i na domácí scéně, když vyhrála prakticky všechny turnaje, kterých se 
zúčastnila, včetně MČR Českého svazu karate i MČR SKIF. 
 

AKCE PRO ČLENSKOU ZÁKLADNU 
 
Výroční ukázky klubu 

Ve sportovní hale 
Třebeš se dne 
18.4.2015 konaly další 
výroční ukázky klubu, 
které mají přiblížit 
činnost klubu Karate 
Spartak všem 
příbuzným a známým 
cvičencům. Na ukázkách se představila většina z našich cvičenců a to v sedmi blocích. 
Začínali naši nejmenší, tedy přípravka. Naši mladí karatisté předvedli vynikající výkon 
a právem sklidili velký aplaus od nadšených diváků. 
Po nich se představili zástupci skupin D4 a N, tedy cvičenci s 9.kyu. Následovaly 
technické stupně 8.-7.kyu ze skupin D1, D5 a D6. Dále to byly cvičenci skupin D2 a D7. 
Pak přišli na řadu závodníci, nejprve ti, kteří závodní zkušenosti teprve sbírají, tedy 
skupiny Z2 a Z3, a pak už ti zkušení – skupina Z1. Nechyběli ani cvičenci ze skupin A a 
D3, kteří sice nezávodí, ale mají za sebou dlouhé roky cvičení a mají také nejvyšší 
technické stupně. 
Vrcholem pak bylo vystoupení našeho vzácného hosta – šéfa světové federace S.K.I.F 
kancha Nobuakiho Kanazawy z Japonska, v jehož perfektním podání si diváci mohli 
vychutnat předvedení kata Nidžuhači. Samozřejmě nechybělo ani společné foto a 
hlavně společné zacvičení základního kihonu a kata Taikyoku Shodan všemi 
zúčastněnými společně. 
 

Vyhlášení výsledků docházkové soutěže 2014/2015 

Vedení klubu SK Karate Spartak Hradec Králové na konci sezóny 2014/2015 již 
tradičně vyhlašovalo výsledky celosezónní docházkové soutěže v jednotlivých 
tréninkových skupinách.  
 
Zde jsou výsledky docházkové soutěže 2014/2015: 
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A 
1. Erik Roubínek 50 
2. Drahomíra Kůrková 47 
3. Jiří Ježek  39 

Tomáš Růžička 39 
 
D1 
1. Barbora Pohnerová 60 

Kryštof Svoboda 60 
3. Filip Zadrobílek 58 

 
D2 
1. Lukáš Dostál 63 
2. Jan Pek  62 

Lenka Rybínová 62 
 
D3 
1. Jiří Holakovský 56 
2. Tereza Faberová 53 
3. Ondřej Pražák 44 

 
 
 

D4 
1. Jan Jaroš  67 
2. Jiří Jaroš  65 
3. Adina Matoulková 60 

 
D5 
1. Daniel Černík 64 
2. Marek Berák 55 

Theodor Lukáš 55 
 
D6 
1. Rudolf Haviger 66 
2. Jan Folta  60 
3. Tomáš Michalčák 55 

 
D7 
1. Matěj Volf  62 
2. Jan Drešer  58 
3. Klára Štaudová 57 

 
N 
1. Jakub Hanzlík 62 

Bára Moníková 62 

Aleš Pejcha  62 
Adam Täubner 62 

 
P 
1. Adam Pejcha 63 
2. Lukáš Šikula  59 
3. Jakub Štampfer 56 

 
Z1 
1. Lucie Havrdová 63 
2. Dominik Gregor 62 
3. Andrea Žáková 59 

 
Z2 
1. Daniel Gracík 67 
2. Martin Feifer 62 

Ondřej Ruml 62 
 
Z3 
1. Jonáš Szanyi 65 
2. Jáchym Marinica 62 

Roman Vintoňak 62 

 

Nekoř 2015 

Letní soustředění SK Karate Spartak 
Hradec Králové se v roce 2015 opět 
konalo v obci Nekoř nedaleko 
Pastvinské přehrady, a to v termínu 
15.-21. srpna. Tentokrát se ho 
zúčastnilo 89 cvičenců a 9 členů 
trenérského a zdravotnického týmu. 
Soustředění bylo opět hodně 
zaměřeno především na páskování, 
na kterém těsně před odjezdem 
zpět do Hradce Králové uspělo 37 

cvičenců. V Nekoři se tak rozdělovaly technické stupně od oranžového pásu (7. kyu) 
až po fialový pás (4.kyu). Pokročilejší cvičenci páskující na hnědé pásy si museli 
počkat až na další soustředění v Hradci Králové, protože na zkouškách na tyto vyšší 
technické stupně musí být přítomen i zkušební komisař z jiné školy karate. 
Cvičenci však nepřišli ani o další tréninkovou náplň, jako například o speciální 
tréninky zaměřené na posilování či strečink, balanční a stabilizační cvičení, tréninky 
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se zbraněmi (bó, nunchaku, tonfa). Jako tradičně přišla na řadu i nová mistrovská 
kata Wankan. 
Bohatý byl i mimotréninkový program. Hned od prvního dne se započalo se stavěním 
origami jeřábů, což je klasická celoturnusová náplň směřující k dosažení co nejvyššího 
počtu složených kusů. Letos se počítadlo zastavilo na čísle 3168, čímž padl nový 
rekord soustředění. Během dne i večera probíhaly přednášky zaměřené na historii 
karate, názvosloví technik nebo i na dojokun (morální kodex karate). Na program se 
dostala i kaligrafie či různé soutěže, např. v japonských rébusech, v pexesu s 
karatistickou tématikou nebo právě i v origami. Tentokrát si všichni účastníci 
soustředění připravili také své vlastní suši. 
Jako již tradičně byly během soustředění prezentovány na webových stránkách 
krátké reportáže z jednotlivých dnů včetně fotografií. Vše je dostupné na 
www.spartak.cz. 
 

Letní soustředění v Hradci Králové 

Jak už se v posledních letech stalo 
tradicí, krátce po skončení letního 
soustředění klubu SK Karate Spartak HK 
v Nekoři proběhlo ve dnech 24. až 29. 
srpna 2015 další soustředění pro členy 
našeho klubu, tentokrát ve sportovní 
hale Třebeš. 
Trénovalo se každý den v odpoledních 
hodinách od pátku až do soboty. 
Soustředění bylo určeno především pro 
vyšší technické stupně a závodníky. Tentokrát tréninky v Třebši zpestřila i účast 
předního Italského senseie Paola Lusvardiho, 8.DAN. Jeho trénink byl zaměřen na 
velmi důležité prvky techniky, jako je načasování dopadu techniky s došlapem do 
postoje, uvolnění v průběhu techniky i správná energie v dopadu techniky na 
soupeře. 
Celé soustředění pak bylo zaměřeno především na prohloubení techniky karate s 
důrazem na přípravu na páskování na hnědé pásy, neboť právě na konci soustředění 
proběhlo páskování na 3.-1. kyu pod vedením zkušebních komisařů Kamila Guzka a 
Víta Štencla. Páskování nakonec přineslo 6 nových technických stupňů a 17 saišin sa, 
tedy udělení pásu s odkladem. 

 

Nábřeží sportu 

V neděli 13.9.2015 se konal další ročník tradičního Nábřeží sportu, kterého se 
zúčastnili i vybraní členové závodního týmu SK Karate Spartak Hradec Králové. 
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Nábřeží sportu se účastní všechny významné královéhradecké sportovní kluby a naši 
cvičenci se představili v rámci tzv. kimonových sportů. Početnému publiku předvedli 
jak základní techniku nebo kata, tak i sportovní kumite či cvičení se zbraněmi. 
 

SEMINÁŘE 
 

Shotokan Takudai 2015 

V německých Drážďanech se konal 
první ročník semináře Shotokan 
Takudai, na kterém se představili 
přední světoví instruktoři z Japonska. 
Tentokrát zastupovali jak federaci 
SKIF, tak kmenovou organizaci 
shotokanu JKA, což je světová rarita. 
SKIF zastupovali šéfinstruktor SKIF 
Manabu Murakami, hlavní instruktor 

pro Evropu Hanshi Shiro Asano a instruktor pro Německo Akio Nagai. Myšlenky JKA 
prezentovali Hideo Ochi a Tatsuya Naka, kterého naši cvičenci mohou znát z filmu 
Kuro obi, jenž se tradičně s českým dabingem trenérů Spartaku promítá na 
soustředění v Nekoři. Čeští karatisté na semináři vycestovali přibližně s desetičlennou 
skupinou, včetně trenéra Spartaku Stanislava Krtka. Hlavní trenér klubu Kamil Guzek 
tentokrát musel tento zajímavý seminář vynechat, neboť vedl závodníky Spartaku v 
bojích na tatami na Národním poháru žáků a dorostu v Kladně. 

Seminář SKIF v Tokiu 

Šéftrenér a předseda SK Karate Spartak Hradec Králové 
Kamil Guzek spolu s dalším hlavním trenérem klubu Pavlem 
Švojgrem reprezentovali Český svaz SKIF na druhém 
mezinárodním semináři trenérů a rozhodčích SKIF v Tokiu. 
Tam absolvovali celkem 13 tréninků a 2 mítinky SKIF, na 
kterých nechyběl ani zakladatel světové federace SKIF soke 
Hirokazu Kanazawa. 

Trenéři Spartaku se pozdravili s kanchem Nobuakim Kanazawou a doladili s ním 
některé detaily jeho nadcházející návštěvy v Hradci Králové. Rovněž se dohodli s 
šéfinstruktorem federace Manabu Murakamim na termínu podzimní návštěvy v 
Hradci. Letos nechyběl mezi instruktory semináře ani shihan Masaru Miura, který 
jezdí i do Hradce Králové. 
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Seminář – kančo Nobuaki Kanazawa (Hradec Králové) 

Šéf světové federace karate S.K.I.F. kancho 
Nobuaki Kanazawa opět přicestoval do Hradce 
Králové. Semináře, který organizoval náš klub, 
se zúčastnilo na 130 cvičenců. Tentokrát se 
konaly tréninky v sobotu a v neděli 18. a 19. 
dubna a byly určené pro cvičence od zeleného 
pásu. K tomuto hlavnímu semináři byl přidán 
ještě jeden trénink v úterý 21.4. pro 
instruktory SKIF. 

Letos byla návštěva mistra výjimečná tím, že se kancho zúčastnil výročních ukázek 
klubu,  a dokonce na nich sám zacvičil. V jeho provedení mohli sledovat diváci i 
cvičenci Spartaku kata Nidžuhači. Vedení klubu SK Karate Spartak HK děkuje všem 
svým členům, kteří se semináře zúčastnili 
a demonstrovali tak úsilí a snahu o 
zlepšení svého karate a přispěli k utužení 
vztahů s japonskou centrálou SKIF. 
Závěrem nutno zmínit, že v rámci 
semináře proběhly před kanchem i 
zkoušky na mistrovské stupně, na kterých 
uspěl trenér našeho klubu Stanislav Krtek, 
který tak získal 1.DAN (1. černý pás). 

 
Školení rozhodčích SKIF (Hradec Králové) 

Předseda SKIF CZ Kamil Guzek a vedoucí úseku rozhodčích Pavel Švojgr uspořádali 
24.5.2015 v malé sportovní hale v Třebši školení rozhodčích SKIF. Ti se měli 
připravovat na nadcházející MČR SKIF, které se konalo v Hradci Králové 21.6.2015. Na 
letošní ročníku bude poprvé otevřena soutěž kumite Ippon-han shobu, tedy 
sportovní kumite na tři vítězné body. Rozhodčí si nejprve ujasnili a sjednotili kritéria 
pro rozhodování kata a pak už se věnovali především praktickému výcviku 
rozhodování kumite. Na závěr se na základě výkonů při praktických zkouškách a 
výsledků z testů z oblasti pravidel SKIF rozdali certifikáty opravňující rozhodčí k řízení 
soutěže kata nebo kumite. Náš klub využil toto školení i jako přípravu závodníků, 
kteří absolvovali na této akci řadu modelových zápasů. 
V neděli 14.6. se pak v Hradci Králové konalo druhé školení rozhodčích SKIF, na 
kterém získali licenci další čtyři rozhodčí včetně jednoho z trenérů Spartaku Jakuba 
Škalouda. Školení vedli Pavel Švojgr a Kamil Guzek. Závodníci SK Karate Spartak HK 
pak pomáhali rozhodčím v praktickém vedení zápasů kumite i kata. Všichni 
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proškolení rozhodčí se následně zúčastnili Mistrovství České republiky SKIF ve 
sportovní hale Třebeš.  
 
Seminář bunkai kata SKIF (Brno) 

SKIF CZ uspořádal v Brně dne 30.5.2015 už desátý ročník semináře s anglickými 
instruktory v čele s Kevinem Leighem a Colinem Needhamem. V letošním roce 
pomáhali s tréninky na semináři ještě předseda SKIF CZ Kamil Guzek a instruktor SKIF 
CZ Vladimír Budín. 
Kromě Kamila Guzka se semináře ze Spartaku zúčastnili Jan Rohlena, Barbora 
Bukáčková, David Novák, Jan Malý a Jasmín Draganovič. Všichni účastníci semináře 
byli rozděleni na dvě části podle výše technických stupňů. Pokročilejší cvičili kata 
Godžušiho Šo a Seipai včetně bunkai pro tyto kata. Nižší technické stupně trénovaly 
kata Heian Šodan, Nidan a Sandan a bunkai pro tyto kata. Seminář pak byl doplněn 
ještě o řízené i volné formy kumite. Akce proběhla jako vždy ve velmi přátelském 
duchu a už nyní se můžeme těšit na další ročník semináře s anglickými instruktory. 

 
Seminář – shihan Masaru Miura (Hradec Králové) 

Přední Evropský mistr karate Masaru Miura a 
sensei Paolo Lusvardi zavítali poprvé do Hradce 
Králové. Shihan Miura už pořádal semináře na 
území České republiky v Lounech, v Kladně a v 
poslední době přijíždí pravidelně do Slaného. 
Pro náš klub je velkou ctí, že shihan Miura sám 
projevil zájem uspořádat seminář právě v Hradci 
Králové. V pátek 26.6. se uskutečnil neoficiální 

trénink pro instruktory SKIF v našem dojo, tedy v Dračí věži, kde se probírala detailně 
technika pro mistrovské technické stupně na základní kata Heian Shodan a na 
vybraných kombinacích dalších kata řady Heian. Hlavní tréninky pak probíhaly v 
sobotu a v neděli ve sportovní hale Třebeš, kde se sešlo na 70 cvičenců. Shihan Miura 
i sensei Lusvardi byly z návštěvy Hradce Králové nadšení. Líbilo se jim nejen samotné 
město a prostředí semináře, ale především koncentrace a nasazení cvičenců. Po 
skončení tréninků projevil zájem opět přijet do Hradce Králové a dokonce se sám ptal 
na ideální termín pro další seminář. My určitě velmi rádi nabídku přijmeme a vřele 
shihany v Hradci Králové přivítáme. 

Seminář – shihan Masaru Miura (Slaný) 

První listopadový víkend proběhl ve Slaném seminář s předním instruktorem SKIF 
shihanem Masaru Miurou, 9.DAN, který se v červnu 2015 premiérově objevil i v 



- 21 - 

 

Hradci Králové. I v listopadu dorazil do Slaného v doprovodu s italským senseiem 
Paolem Lusvardim, 8.DAN. 
Seminář si nenechali ujít ani trenéři SK Karate Spartak Hradec Králové, kteří si s 
mistrem procvičili dokonalé časování pohybů a kombinací karate, procvičení a bunkai 
kata Meikyo a také přesný timing technik. 
 
Seminář – shihan Manabu Murakami (Hradec Králové) 

Podruhé přicestoval do Hradce 
Králové šéf instruktor světové 
organizace SKIF shihan  Manabu 
Murakami. Tentokrát proběhl 
seminář ve dnech 14. a 15. 
listopadu 2015 v malé hale 
sportovního komplexu v Třebši, 
počet účastníků semináře byl 
tedy omezen na 80 karatistů. 
Dopolední tréninky byly určeny 
pro závodníky od 6.kyu a ostatní 
cvičence od 3.kyu, Odpolední 
pak pro cvičence od 2.kyu a držitele technických stupňů DAN. Shihan Murakami měl 
již v pátek trénink v dojo Gagarinova s trenéry Spartaku, kde stejně tak jako v 
samotném víkendovém semináři přednášel detaily správné techniky karate, ale i 
důležité myšlenky karate-dó jakožto cesty k lepšímu charakteru a správné etice a 
etiketě. 
Pan Murakami se hned s vedením klubu SK Karate Spartak HK dohodl i na další 
návštěvě v Hradci Králové, která by měla proběhnout na konci září 2016, kdy bude ve 
sportovní hale Třebeš seminář spojený i se školením závodníků a rozhodčích pro 
turnaje SKIF. 

 

AKCE POŘÁDANÉ NAŠÍM KLUBEM V ROCE 2015 

11.1.2015  Novoroční turnaj SKIF 
11.1.2015  Školení rozhodčích SKIF 
15.2.2015  Seminář kata a kumite pro závodníky 
22.3.2015  Seminář pro skupiny D4 a N 
18.-19.4.2015  Seminář – kancho Nobuaki Kanazawa 
18.4.2015  Výroční ukázky klubu 
25.-26.4.2015  Grand Prix Hradec Králové 
24.5.2015  Školení rozhodčích SKIF 
14.6.2015  Školení rozhodčích SKIF 
21.6.2015  Mistrovství ČR SKIF CZ 
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27.-28.6.2015  Seminář – shihan Masaru Miura 
15.-21.8.2015  Letní soustředění Nekoř 
24.-29.8.2015  Letní soustředění Hradec Králové 
31.10.2015  Prázdninové tréninky 
14.-15.11.2015  Seminář – shihan Manabu Murakami 

 
KALENDÁŘ 2016 

Datum  Název akce  Místo konání 

9.1.2016 Školení rozhodčích SKIF HK, Třebeš 

10.1.2016 Novoroční turnaj SKIF HK, Třebeš 

31.1.-1.2.2016 Trofeo Subaru do Castelo d‘Ario Itálie 

5.-7.2.2016 Mistrovství Evropy EKF mládeže Limasol, Kypr 

10.2.2016 Naděje Královéhradeckého sportu HK 

27.2.2016 Velká cena Trutnova Trutnov 

5.-6.3.2016 Shotokan Takudai Drážďany, Německo 

25.-27.3.2016 Mezinárodní seminář SKIF Tokio, Japonsko 

10.4.2016 Národní pohár – 1.kolo Ústí nad Orlicí 

16.-17.4.2016 Seminář – kancho Nobuaki Kanazawa HK, Třebeš 

30.4.-1.5.2016 Grand Prix Hradec Králové + příprava HK, Fortuna Arena 

14.5.2016 Seminář – Masaru Miura HK, Třebeš 

15.5.2016 Mezinárodní turnaj SKIF HK, Třebeš 

12.6.2016 Školení trenérů III. třídy HK 

19.6.2016 Mistrovství ČR SKIF HK, Třebeš 

27.6.2016 Akademické mistrovství ČR Pardubice 

30.7.-5.8.2016 Letní soustředění Nekoř Nekoř 

srpen 2016 Letní soustředění Hradec Králové HK 

22.-28.8.2016 Mistrovství světa SKIF Jakarta, Indonésie 

24.-25.9.2016 Seminář – Manabu Murakami HK, Třebeš 

1.-2.10.2016 Euro Grand Prix Plzeň Plzeň 

8.10.2016 Národní pohár – 3.kolo Jablonec nad Nisou 

3.-4.12.2016 Mistrovství ČR Praha 

 

Kalendář je pouze orientační a může být doplňován a měněn. Zejména bude v průběhu roku 
doplňován o termíny páskování a dalších akcí pro členskou základnu klubu. 
Na jednotlivé akce dostávají pozvánky vždy pouze cvičenci, kterých se daná akce týká. 
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SK Karate Spartak Hradec Králové – duben 2015 (část členské základny) 


