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Mistr Hwang ve Frýdku-Místku
Taekwon-do ITF
Dne 29. b ezna se na 8. ZŠuskute nil dalš
í seminá s Mistrem Hwang Ho Yongem, drž
itelem
druhého nejvyš
š
ího stupn , jaký kdy m ž
e být v Taekwon-do ITF získán. Mistr Hwang
spolupracuje s R jižod roku 1987 a velkou m rou pomohl k tomu, aby R stála mezi
nejlepš
ími Taekwon-disty sv ta.
Seminá byl rozd len na 2 poloviny. V první ásti, která
byla ur ena pro 2. kupy a vyš
š
í, byl na programu nácvik technických sestav a matsogi. Po
zopakování tul od chon-ji po joong-gun, p iš
el na adu toi-gye, kde Mistr vysv tloval
principy, správnou dráhu a použ
ití úder i blok . Poté byl dán prostor nácviku matsogi a
kop v oto kách – tora ap chagi, tora dollyo chagi, tora naeryo chagi aj. Po intenzivním
hodinu a p l dlouhém seminá i p iš
la na adu ást ur ená pouze trenér m. V této byly na
programu op t technické sestavy, ovš
em vyš
š
ích stup , od choong-moo, p es ge-baek,
choong-jang ažpo technické sestavy IV. Dan .
Následující den byl pro Mistra uspo ádán
zajímavý program. Po návš
t
redakce místních periodik, kde byl s Mistrem proveden
rozhovor o Taekwon-do ITF, se jelo na Žermanickou p ehradu na prohlídku místních stájí
plemenných h ebc , mezi nimižnechyb l ani nejúsp š
n jš
í parkurový k
minulého roku a
kon za 30 –100 tisíc euro! Místní krajina se Mistrovi velmi líbila a podotkl, ž
e toto prost edí
je perfektní pro uspo ádání dalš
ího soust ed ní. Návš
t vu chovných stájí vyst ídala prohlídka
ž
ermanické hráze, jak zven í, tak zevnit . Útroby hráze zap sobily na kaž
dého a podrobný
výklad správce hráze taktéž
. Následoval ob d, vyhlídka z rozhledny v p ilehlé obci
Sob š
ovice, návš
t va stájí s 3 dny starými h íbaty a jelo se zp t do Frýdku.
Na tvrtou
hodinu Mistr p ijal pozvání Školy TKDFM a STV Okr. sdruž
ení na vyhláš
ení 10
nejúsp š
n jš
ích sportovc roku 2005, mezi nimižse objevili také 2 lenové naš
í Školy, Michal
Koš
átko (II. Dan) a Jana Žylová (I. Dan), kte í v minulém roce dosáhli úsp ch na
Mistrovství Evropy v irském Dublinu i na Mistrovství sv ta v australské Calound e.

Michal Koš
átko
30. b ezna 2005
zdroj: tkdfm.taekwondo.cz

1

