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International Martial Arts Games 2
Taekwon-do ITF
Ve dnech 22. – 28. srpna 2006 se v severokorejské metropoli Pyong Yang uskute nil 2.
ro ník Mezinárodních bojových her. Celé akci vévodilo Taekwon-do ITF, pod jehožhlavi kou
se ú astnilo nejvíce závodník . Dalš
ím um ními bylo Karate, Pankration, wushu, nechyb l
kickbox, Muay Thai i Hapkido.
eská republika byla zastoupena 7 lennou výpravou ve slož
ení: Petr Poklop, IV. Dan, trenér
juniorského národního týmu a kou pro IMGC 2, Martin Záme ník, IV. Dan, dlouholetý trenér
a len svazu Taekwon-do ITF a rozhod í pro IMGC 2, Jan Mra ek, I. Dan, seniorský
reprezentant a mistr sv ta 2005 do 73 kg, Michal Koš
átko, II. Dan, seniorský reprezentant a
mistr sv ta 2005 do 80 kg, Jana Ho ková, I. Dan, seniorská reprezentantka, Petr Šindler, III.
Dan a Petr Pa ík, II. Dan, oba dlouholetí lenové svazu Taekwon-do ITF. Výprava odlétala
21. srpna ve 12:35 z Prahy-Ruzyn do ma arské Budapeš
ti, odtud 9hodinovým letem do
Pekingu a následn linkou Peking –Pyong Yang.
Po p íletu do dusného po así severokorejského hlavního m sta jsme se ubytovali v hotelu
Sosan, asi 15 minut ch ze od Taekwon-do haly. Hotel se nachází v jihozápadní ásti m sta,
asi 10 km od centra. Zajímavostí je množ
ství sportovních hal, stojících podél dlouhé
4proudové silnice. Kaž
dá z nich je pro specifický sport - basketbal, koš
íková, badminton,
plavání, box, tenis…a jako nejhonosn ji se jevící, stojí mezi nimi také hala pouze pro výuku
Taekwon-do ITF.
Druhý den naš
í návš
t vy byl v nován rodnému místu n kdejš
ího korejského státníka Kim Ir
Sunga. Rodiš
t lež
ící v upravovaném parku a t sné blízkosti Pyong Yangu, nabídlo pohled na
malé hlin né domky, d ev né zem
lské ná adí a pár fotek rodi
Kim Ir Sunga. Na
odpolední hodiny byla plánovaná porada kou
a registrace závodník , resp. jejich
eváž
ení. Ve váhových kategoriích a disciplínách byli eš
tí reprezentanti rozd leni takto: Jan
Mra ek –tul I. Dan a matsogi do 78 kg, Michal Koš
átko, tul II. Dan a matsogi do 85 kg, Jana
Ho ková, tul I. Dan a matsogi do 63 kg, Petr Šindler, tul III. Dan a matsogi nad 85 kg a Petr
Pa ík, tul II. Dan. ty i eš
tí senio i taktéžzávodili v seniorském týmu v disciplín matsogi.
V podve er byl na programu úvodní ceremoniál plný bezchybn hrajících a pochodujících
maž
oretek, gymnast a gymnastek a nechyb la ani exhibice v podání korejských vicemistr
a mistr Taekwon-do ITF, skládající se z tul , sebeobran, p eráž
ení desek v etn
akrobatických prvk a p eráž
ení 4hranných d ev ných ty í o t lo.
etí den v 9 hodin ráno za aly závody senior a seniorek v disciplín tul. V I. Danech
senior se Jan Mra ek probojoval p es n kolik soupe
mezi nimiž nechyb l bulharský
reprezentant a umístil se na skv lém 2. míst v záv su za domácím závodníkem. V kategorii
II. Dan nastoupil Michal Koš
átko, který po poráž
ce soupe z Kambodž
i a Austrálie taktéž
prohrál s domácím závodníkem a odnesl si tak 3. místo. Seniorská dív í kategorie I. Danu
pat ila Jan Ho kové, která vš
ak v prvním kole díky nedorozum ní rozhod ích a výborné
soupe ce z Kambodž
i prohrála. Její soupe ka se nakonec umístila na 2. míst za korejskou
závodnicí. Petr Pa ík a Petr Šindler nem li š
t stí na soupe e a vypadli v prvním kole svým
kategorií. Odpoledne se rozjely dív í kategorie matsogi a niž
š
í váhové kategorie muž. Jako
první z naš
í výpravy nastoupila Jana Ho ková. Hned v prvním kole vš
ak její los padl na
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bulharskou reprezentantku a mistryni Evropy Albenu Malchevu. V kategorii vš
ak byly pouze 3
závodnice znamenající 3. místo pro Janu.
tvrtý a zárove druhý a poslední závodní den bylo na programu matsogi muž a týmové
disciplíny. Do 78 kg nastoupil Jan Mra ek, a jak je u n j zvykem, zase to vš
echno vymlátil.
V prvním kole mu byl soupe em ínský závodník. Padla první ž
lutá karta na t chto závodech.
Vš
em je jasné, ž
e byla Drakova (a byl na to pat
pyš
ný). :-) V druhém kole na n j ekal
africký soupe z Etiopie. I s tím si hrav poradil. Finále pat ilo stát m eská republika vs.
DPRK. Honza Mra ek si vš
ak s p ehledem s korejským reprezentantem poradil, takž
e za chvíli
mu na krku visela zlatá medaile v kategorii do 78 kg. Dalš
ím závodníkem v po adí byl Michal
Koš
átko, který v kategorii do 85 kg narazil hned v prvním kole na p ekáž
ku v podob
bulharského závodníka, kterého nep ekonal. Posledním byl Petr Šindler v kategorii nad 85 kg.
Ten po remíze následn prohrál s ruským závodníkem. Stejn jako v p ípad Jany Ho kové, i
on si odnesl 3. místo. Odpoledne pak pat ilo týmovým disciplínám. eský seniorský tým
vyhrál kontuma
nad Etiopany. V dalš
ím kole byly na jídelní ku kluci z Kambodž
e. Na obou
stranách na sebe hled li pouze 4 závodníci, takž
e do tohoto kola se m lo vstupovat jižse
skóre 2:2, avš
ak výrok rozhod ích zn l „
kaž
dý z obou tým bude zápasit“
, takž
e i p i skóre
6:2 v nášprosp ch, se odjel i poslední zápas. Ve finále jižna nás ekali korejš
tí závodníci.
Vš
echny zápasy pat ili jim, ažna jednu remízu. Seniorský tým tak získal hezké 2. místo.
K ve eru š
la eská výprava ješ
t navš
tívit muzeum generála Choi Hong Hi, které se nachází
v hale Taekwon-do ITF. St nám vévodí veliké fotografie generála ukazující jeho ž
ivot a
významné osobnosti, se kterými se setkal, ve vitrínách stojí vyznamenání a dary, které dostal
a nechybí také velká alba s názvy stát . V tom naš
em, eská republika, je spousta fotek
generála p i návš
t
naš
í zem a nejedna fotka eským úsp š
ných trenér .
Pátý den výpravy. Návš
t va muzea velkého v dce Kim Ir Sunga (Kim Ir Sena) a Kim Chong
Ila. Po 3 hodinách jízdy autobusem jsme se ocitli v hornaté krajin . P ed námi stálo zdobené
muzeum ve stylu pagody. Muzeum je vid t pouze z ásti, vstupní hala, jelikožzbytek je
vytesán p ímo ve skále a jedná se o 200 místností. V místnostech lež
í dary, které Kim Ir
Sung dostal od vš
emož
ných stát sv ta a íká se, ž
e pokud byste si cht li prohlédnout kaž
dý
z nich a p íst si o n m popis, strávili byste nad nimi 2 roky svého ž
ivota. Dar je totiž
desetitisíce. Tentýžpohled se nám skýtal v muzeu Kim Chiny Ila. V odpoledních hodinách
byla na programu návš
t va Paláce d tí a mládež
e. V Koreji je obvyklé, ž
e zde d ti od svých 5
do 11 let navš
t vují po š
kole na pár hodin jeden ze spousty zájmových krouž
k . A ve své
specializaci jsou opravdu dob í. Jedná se p eváž
n o vyš
ívání obraz , hraní na tradi ní
korejské nástroje, plavání, zp v, tanec, hraní na kytaru, harmoniku, bicí, dechové nástroje,
plavání, vš
emož
né sporty, balet, programování apod. Návš
t vu zakon ilo perfektní
vystoupení zdejš
ích d tí, kytice a veliký potlesk publika.
Šestý den užjsme za ali být ze závod a výlet unaveni. Na programu byla návš
t va
mauzolea, ve kterém je pochován Kim Ir Sung. Strážna kaž
dém kroku, perfektní istota
celého mramorového komplexu, eskalátory a davy korejských návš
t vník byly nejv tš
ími
ikonami této návš
t vy. Nakonec jsme ji završ
ili zápisem do kroniky návš
t v. :-) Dalš
í hodiny
pat ili návš
t
chrám za m stem, kde eská výprava ud lala spoustu p kných foto záb
v dobocích, takž
e se návš
t vníci eských Taekwon-do stránek mají na co t š
it. N kolik fotek
se ur it taktéžobjeví v jižtradi ní sout ž
i o nejlepš
í fotografii z prázdnin.
Tradi ní historické chrámy vyst ídala lo . A ne ledajaká. Vále ná lo Gem 2 byla zabavena
Ameri an m korejskými vojáky. Dnes p ed ní stojí pomník a z lodi je ud lána turistická
atrakce. Následovala prohlídka Juche v ž
e, Oblouku osvobození se zobrazenou nejvyš
š
í
horou Severní Koreje, Mt. Pektu (2750 m), a návš
t va h bitova vlastenc , na kterém je
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poh eb generál Choi Hong Hi. eská výprava se p ed ním poklonila, s d kovnou myš
lenkou
za založ
ení Taekwon-do a tím skon il dalš
í nabitý den.
Sedmý a poslední den strávený v této zemi pat il hrám. Závodníci byli rozd leni do 2
druž
stev a soupe ili mezi sebou v disciplínách –to ení talí e na ty i, p enáš
ení lidí, skákání
v pytli apod. Odpoledne byl voln jš
í program a eská výprava jej strávila vesm s odpo inkem
ed záv re ným ceremoniálem a konzervativním banketem, kde jediným a nejv tš
ím
edstavením byl tan ící Korejec, který umn zabrousil k Vietnamce a krapet ji tam potahal
v zápalu tance po zemi. :-)
Osmý den brzo ráno odlétalo letadlo sm r Peking, kde jsme m li 12 hodin asu, nežnám
let lo letadlo dále do Budapeš
t . Po 12 hodinách jsme sedli do Boeingu spole nosti Hainan
Company a blíž
ili se domovu. V Budapeš
ti ovš
em dalš
ích 12 hodin ekání na p ípoj, takž
e být
po ruce ínská drož
ka, asi jedeme s ní.
Záv rem bych cht l za vš
echny zú astn né závodníky pod kovat eskému svazu Taekwondo ITF za vy ízení vš
ech formalit s cestou spojených a kou ovi a trenérovi Petru Poklopovi za
jeho vedení na této akci.

Michal Koš
átko, II. Dan
3. zá í 2006
zdroj: www.taekwondo.cz
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