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Karatisté Budo Nová Role sbírají cenné kovy jako na běžícím pásu
na své první opravdové závody do Plzně. Tímto startem
jsme se zařadili do čtyřkolové
soutěže krajské ligy mládeže,“ ohlédl se v čase Nosál.
Svou první účast tak okusili Jakub Barsa, Jan Horák, Jan
Pařízek. Podruhé se na závodech představili karatisté Natálie Hauzrová, David Hauzr a
Jan Barsa. „U závodníků s
první účastí šlo hlavně o získávání zkušeností, přesto příjemně překvapil čtvrtým místem v kumite Jan Horák. Ti
ostatní již měli nastaveny vyšší cíle, a většinou je ještě překonali,“ poukazoval Nosál.

Nová Role – V předposledním
díle projektu Deník fandí mladému sportu vám představíme sportovní klub karate Budo Nová Role.
Ten vznikl 1. září roku 2013
za podpory DDM města Nová
Role. Jako první vedoucí trenéři Budo Nová Role se ujali
funkce Miroslav Boguský 3
Dan s Jiřím Nosálem 1 Dan a
společně se začali systematicky věnovat výuce karate stylu
Shotokan, jehož zakladatelem
je Gichin Funakoši.
Součástí výuky tradičního
karate je výuka kata, etiky karate a informace žáků o historii a osobnostech karate. Důraz je kladen na důvod vzniku
karate jako bojového umění,
které je od nepaměti pojímáno
výhradně pro sebeobranu a
své žáky i v tomto směru důsledně vedou.
Současně se začalo vyučovat i sportovní karate, jehož
důležitou součástí je mimo kata také kumite. Ve sportovním karate jsou vedeny soutěže dle pravidel WKF – World
karate federation, nebo WUKF
– World Union of Karate-Do
Federation.
Pravidelné tréninky probíhají každé pondělí od 16.00 a v
pátek od 17.00 hodin v
turisticko-informačním centru v Nové Roli, kde má novorolské Budo domovské dojo.
Za poměrně krátkou historii
klubu již členové ukázali, že se
s nimi bude muset počítat i do
budoucna.
Po zhruba čtyřměsíční výuce se Budo Nová Role zúčastnilo mezinárodních závo-

sáhli členové Budo Nová Role
pod vedením vicemistra světa
Miroslava Boguského a Jiřího
Nosála na 5. mezinárodním
mistrovství České republiky v
karate, které bylo na programu v Praze.
Ve velké konkurenci za
účasti závodníků z České republiky, Slovenska, Polska a
Dánska vybojovali Novoroláci skvělá umístění. V kumite
11 až 12 let bral Jan Barsa třetí
místo, v katě veteránů přidal
do sbírky bronz Jiří Nosál. Dále pak Jan Pařízek a Natálie
Hauzrová brali tituly vicemistrů České republiky. Tre-

dů v Praze pod názvem VI. Kesl Cup. S účastí 174 karatistů ze
32 klubů karate z České republiky, Polska či Rumunska.
Byly to historicky první závody a také první soutěžní úspěchy. „Natálie Hauzrová brala
první místo, David Hauzr

čtvrté, Jan Barsa obsadil pátou příčku v kumite,“ poukazoval trenér Budo Nová Role
Jiří Nosál.
Poté následoval první sparing day v dojo karate tygr v
Karlových Varech. Měsíc březen se stal zlomovým okamžikem pro tým karatistů Budo
Nová Role.
„V závěru března, tedy poprvé za dobu své krátké působnosti, vyjela většina týmu

V poměrně velké konkurenci mladších žáků se nenechal překvapit Jan Barsa, který se vyrovnaným výkonem
po čtyřech zápasech probojoval ke stříbrné medaili. O zlato ho připravily chybějící zkušenosti.V kategorii starších
žákyň kata vybojovala Naty
Hauzrová třetí místo. V soutěži kumite bojovala se závodnicemi, které měly o dva stupně vyšší STV.
„Hned v prvním zápase jasně ukázala svou představu o
tom, kdo bude tento den na tatami pánem. Po dobrém výkonu vybojovala zlato,“ pochvaloval si novorolský trenér.
Celková bilance novorolského týmu z první účasti v
krajské lize, při účasti sedmi
závodníků a zisku tří zlatých,
jedné stříbrné, jedné bronzové medaile a jednoho čtvrtého
místa, se stala dobrým příslibem do dalších soutěží.
V květnu se uskutečnily
první veřejné ukázky činnosti
Budo Nová Role u příležitosti
akce „Den rodin“. V rámci této akce se představila většina
stávajících členů, a také někteří žáci z Karate klubu Chodov. Trenéři Miroslav Boguský a Jiří Nosál připravili vystoupení, které bylo založeno
na „akci“ bez průvodního slova.
Jednalo se o ukázky základních technik, kata a kumite. Jako doplněk bylo krátké vystoupení z bojového
umění hanbo–jitsu, které
předvedli Anna Lojdová a Jiří
Nosál.
Senzačního úspěchu do-

nér Miroslav Boguský po suverénním výkonu získal titul
mistra České republiky a další mistrovské tituly obstarali
pro novorolské barvy v kumite Jiří Vrba a Jan Horák. „To
vše se nám povedlo za pouhý
rok a čtvrt od začátku působení našeho klubu,“ liboval si
Nosál.
V polovině roku 2014 se Budo Nová Role stalo členem
České asociace Okinawského

karate a kobuda. Před vánočními svátky uspořádali trenéři soutěž v karate pro členy
Budo Nová Role.
„Záměrem soutěže bylo, aby
si i ti nejmladší karatisté mohli vyzkoušet a prožít dění jako
na skutečných závodech. Vše
proběhlo podle pravidel soutěží. Pro úplnost jsme si přizvali A. Lochschmidtovou,
která je rozhodčí karate. Nezapomněli jsme však ani na
rodiče členů, kteří byli rovněž
pozváni, aby podpořili své děti v bojích o medaile,“ podotkl
Nosál.
Rozdělení do kategorií bylo
tentokrát podle věku a znalostí. Ti nejmenší soutěžili
pouze v předvedení základních technik karate, zkušenější předvedli navíc kata heian shodan a borci s STV soutěžili v kumite.
„Boje proběhly ve velmi
dobré atmosféře, kterou děti
vytvořily tím, že braly soutěž
snad ještě vážněji než samotní

trenéři. Všichni tři rozhodčí
nastoupili v oblečení, které
nařizují pravidla WKF, čímž
zdůraznili atmosféru dění. Samozřejmostí bylo i rozlosování a sestavení tzv. pavouků
stejně jako ve skutečné soutěži. V závěru byli ti úspěšnější
odměněni i medailemi,“ upozorňoval Nosál.
V březnu 2015 se uskutečnilo v Sokolově otevřené mistrovství republiky České aso-
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kterémkoliv tréninku, a to od 6
do 99 let.

ciace Okinawského karate a
kobuda za účasti týmů České
republiky, Slovenska a Německa s celkovým počtem přes
250 závodníků. Členové Budo
Nová Role na této soutěži vybojovali čtyři zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.
Poté se představili karatisté Budo Nová Role na evropském poháru v karate Slovakia open 2015 v Bratislavě, kde
bojovalo o cenné kovy 600 závodníků ze šesti států Evropy,
a to Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska, Itálie a Česka.
Tohoto významného karatistického svátku se zúčastnilo také čtyřiadvacet reprezentantů České asociace okinawského karate a kobuda,
kteří zde testovali formu před
blížícím se světovým šampionátem v Lotyšsku a juniorským evropským šampionátem v Belgii.
„Naši reprezentanti zde
ukázali, že stojí v popředí tohoto sportu a pod vedením
prezidenta asociace pana Daniela Pekuniaka a reprezentačních trenérů pana Jiřího
Jiráska a Miroslava Boguského získávají jeden cenný kov
za druhým. Za Budo Nová Role se soutěže zúčastnili Jan
Horák, Jiří Endršt, Jiří Vrba,
Miroslav Boguský, Daniel Pekuniak a David Pekuniak.
Tímto bychom jim chtěli poděkovat za vzornou reprezentaci,“ dodal závěrem Jiří
Nosál.

V Ostrově bude o víkendu žhavo, nachystán je Den plný fotbalu
DANIEL SEIFERT

Ostrov – Sobota, tedy 20. červen, bude patřit v Ostrově fotbalu. Ano, přesně tak. Na programu bude již 6. ročník Dne
plného fotbalu Ostrov 2015,
který ve spolupráci s MDDM
Ostrov pořádá ve svém areálu
FK Ostrov.

Vyhledávaný turnaj je určen pro malé fotbalisty ve věku od šesti do čtrnácti let. Bojovat se bude o vítězné poháry
v sedmi věkových kategoriích
od fotbalových přípravek až po
mladší či starší žáky.
„Turnajů se zúčastní kolem
sedmi stovek fotbalistů ze
všech koutů České republiky,

takže je určitě na co se těšit,“
pochvaloval si úvodem ředitel
turnaje Ivan Filip. V Ostrově
tak bude k vidění pořádná
porce kvalitních fotbalových
utkání, o která se postará šedesátka týmů, a to nejen z
Čech, ale také z Německa. Na
turnaji se tak představí mimo
jiné týmy FK Baník Sokolov,

1.FC Karlovy Vary, dále pak
FC Viktoria Plzeň, SK Slavia
Praha, Junior Děčín, Ústí nad
Labem, Motorlet Praha a
spousta dalších. „Vše vypukne v sobotu 20. června v 9.00
hodin. Konec a slavnostní vyhlášení vítězů budou na programu po 18. hodině,“ poukázal Filip.

Organizátoři však nezapomněli ani na děti, které hrát
nebudou. Pro ně je připraven
doprovodný program a bohatá tombola, skákací hrad a další atrakce. Zkrátka však nepřijdou ani dospěláci, pro které bude připraveno po celou
dobu konání turnaje v areálu
FK Ostrov několik stánků s

občerstvením. „Určitě se bude na co koukat, proto bych
chtěl pozvat širokou veřejnost
na fotbalovou podívanou,“ láká diváky na fotbalový turnaj
Filip.
Více informací o mládežnickém turnaji naleznou zájemci na webových strákách:
www.ostrovplnyfotbalu.cz.

