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Michal Košátko získal velký pás pro vít ze
Arény gladiátor !!!
Taekwon-do ITF
Ve tvrtek 24.2.2005 byly otev eny brány dlouho o ekávaného turnaje, na kterém mohli
diváci shlédnout utkání r zných bojovník podle pravidel thajského boxu, s mírnými
omezeními. Turnaj vyhrál Michal Koš
átko a také dalš
ímu taekwon-distovi se poda ilo usp t.
Na tento turnaj bojových styl se kaž
dý velmi p ipravoval.
ed akcí prob hlo 5 promo akcí (4 prezentace bojovník v supermarketu Tesco a 1 ve er v
hudebním klubu Stoun). Diváci jich se do Arény na stadionu Stovky (t locvi na v tribun ) se
vm stnalo na 500 a kdyby po adatel zvolil v tš
í halu, p iš
li by ur it dalš
í nadš
enci, kte í
cht li vid t porovnání styl . P vodn se v Arén m lo utkat 8 vybraných bojovník , promotér
Martin Va ka vš
ak byl nucen zúž
it pole gladiátor na 4 (Michal Koš
átko - Škola TaeKwon-Do
ITF Frýdek-Místek, David Prokop - profiboxer Frýdek-Místek, Miro Šš
ibran - thajský boxer z
Ares Gym Žilina, Radim Gun Nitsche z Gladiators Gym Kickbox Ostrava). Michal Koš
átko m l
vodn bojovat s ma arským thaiboxerem, ovš
em po zásahu promotéra byl p ipraven pro
jeho první zápas Kickboxer z Ostravy, bývalý kulturista a lov k s bojovým vzez ením, Radim
Gun Nitsche. Michal Guna porazil s p ehledem (Gun nem l tolik bojových zkuš
eností) a do
finále se k Michalovi p es boxera Davida Prokopa dostal Miro Šibran - ze ž
ilinského Ares
Gym. Mezinárodní finále již bylo velmi o ekáváno, avš
ak celý turnaj zpest ilo mnoho
doprovodných utkání.
V jednom z nich nastupoval Miroslav Sýkora - Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek a Radek
Cop Semánek z Gladiators Gym Ostrava (pravidla Kickbox Full Contact). I toto utkání m lo
být na 3x2 minuty avš
ak po 1. kole kdy Radek soupe e p ed il boxerskými technikami a
Mirek zase kontroval oto kami s bo ním kopem na st ed a kladivovým kopem na horní
pásmo, p islo K.O. ve 2. kole. Mirek použ
il oto ku o 360 stup
na horní pásmo, soupe
nebyl schopen dále boje. Vlastním kopem si Mirek p es chráni zp sobil trž
nou ranku na
ž
ilce, avš
ak oba se ješ
t ten ve er samoz ejm dívali na utkání Arény gladiátor . Jejich zápas
byl ozna en snad za nejtechni jš
í zápas ze vš
ech, díky slož
it jš
ím technickým prvk m.
Dalš
ím krásným doprovodným zápasem byl zápas ecko ímského zápasníka a thaiboxera. 2
kola m l naprosto navrch zápasník kdy soupe e házel o zem a š
krtil p i zemi. Avš
ak ve 3.
kole, jeden z mnoha kop , které p edtím zápasník vychytal, proš
el bez jakékoli reakce
Gruzínce, který padl k zemi. Byl odpo ítán a t etí K.O. ve era bylo na míst . Vrcholem ve era
bylo finále pyramidy Arény Gladiátor - Michal Koš
átko vs. Miro Šibran. V zápase bylo vid t
vyzrálost obou bojovník , zejména boxerské údery Miro Šibrana naš
ly své místo. Michal
Koš
átko ve 2. a 3. kole nej ast ji úsp š
n použ
íval bo ní kop a a mnohdy situace dávala
nahrát tvrdé oto ce, nebyla použ
ita. Jednou se poda ilo dostat Michalovi soupe e k zemi po
vzájemných úderech rukou. Zápas byl velmi pohledný a aktivita i úsp š
né techniky se
elévaly ze strany na stranu. edek v pom ru 2:1 ur ili rozhod í.
Na celém turnaji byla opravdu velmi dobrá atmosféra, a kdyžMichal byl vyzdviž
en Mirem
ibranem tak jako Rocky po vít zném zápase, p emžhrála hudba ze zmín ného filmu, byl
záž
itek dokonán do dokonalosti.
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Celá Aréna II. byla zhodnocena na After párty, kde bylo více než12 osob. Celkov mohu
dodat, ž
e tato zkuš
enost byla jednou z nejcenn jš
ích v dosavadní bojové karié e a krásný
pás pro vít ze Arény gladiátor - bude Michalovi p ipomínat tvrdou p ípravu na tato utkání,
jakoži úsp š
né zvládnutí zápas mezi muž
i boje, muž
i inu.
Záv rem dovolte, ž
e je jižznámo vít ze Arény Gladiátor , avš
ak málokdo si uv domuje, ž
e
vít zem je také promotér Martin Va ka, který dokázal p ilákata a spojit více bojových styl
dohromady.

Miroslav Sýkora
28. února 2005
zdroj: tkdfm.taekwondo.cz
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