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Životní úsp ch jednoho velkého
taekwondisty...
Taekwon-do ITF
Nikdo z první generace taekwon-dist ITF v roce 1992, kdy zavítalo korejské bojové um ní
sebeobrany do Frýdku-Místku, netuš
il, ž
e za rok p ijde lov k, který bude (tehdy jako dít )
trénovat mezi nimi a stane se 12 let poté MISTREM SV TA!!! Cesta k takovému ž
ivotnímu
úsp chu je dlouhá, ale jak je vid t, s dobrým zázemím (p edevš
ím rodiny), m ž
e být lov k
v n em, emu se v nuje, nejlepš
ím na sv .
11.7.2005 se MICHAL KOŠÁTKO, drž
itel II. Danu, hlavní trenér Závodního týmu FrýdkuMístku p i 8.ZŠ, stal MISTREM SV TA. Takto usp l ve sportovním boji ve váhové kategorii do
80 kg. Dluž
no dodat, ž
e š
lo o seniorské MS nad 18 let a start je umož
n n pouze drž
itel m
erného pásu a pouze jeden nejlepš
í závodník smí reprezentovat zemi v dané kategorii.
Michal Koš
átko na své cest porazil v Quennslandu v Austrálii reprezentanty Ruska, KLDR,
Anglie, Walesu a Nizozemska.
Na Mistrovství sv ta v zemi protinož
c získal Michal Koš
átko také bronzovou medaili v
technických sestavách II. Danu a dokonce muž
ský seniorský tým R, jehožbyl lenem, získal
2 zlaté medaile na MS v silovém p eráž
ení desek a ve speciálních technikách do výš
ky a
dálky na desky. Tento muž
ský tým se stal nejúsp š
n jš
ím na celém sv tovém š
ampionátu!!!
V Austrálii bojovaly také t i naš
e d ata, lenky Školy TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek (p i
8.ZŠ), Martina ezá ová, Jana Žylová a Jana Ho ková, drž
itelky I. Danu. Byly také jako
lenky týmu eské republiky. A práv jejich tým získal 2 zlaté rovn žve Wiroku a ve T-Ki a
také st íbro v technických sestavách!!! Snad o st íbro i bronz jim o vlásek unikl rovn žtitul
pro nejúsp š
n jš
í ž
enský tým sv ta!!! Takové mimo ádné úsp chy eských tým jsou
HISTORICKÉ a asi se budou v budoucnosti jen t ž
ce p ekonávat!
Ješ
t jednou gratulujeme a d kujeme, naš
im frýdecko-místeckým d at m za mistrovské
výkony, rodin Michala Koš
átka za rodinnou podporu, š
éftrenérovi eské reprezentace
Jaroslavovi Vomá kovi za p ípravu, jeho asistentu Kamilu Vyvialovi (z naš
í Školy ITF FrýdekMístek) za p ípravu Mistra sv ta a eskému svazu TaeKwon-Do ITF za vyslání eské
reprezentace do Austrálie. nemalý podíl na p íprav
eských reprezentant má nášMistr
Hwang Ho Yong, VIII.Dan.
Gratulujeme vš
em zájemc m z Frýdku-Místku a okolí za ít s TaeKwon-Do ITF hned v zá í,
najít nás m ž
ete na 8.ZŠ, využ
ijte prosím kontaktní telefon 603 710 604, p ípadn e-mail
tkdfm@taekwondo.cz

Miroslav Sýkora
13. a 14. ervence 2005
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