
PŘEDSTAVENÍ KLUBU
Činnost oddílu KODOKAI, který působí 

v Bílovicích n. Sv., je založena především 
na sportovní přípravě mládeže a účasti na 
regionálních, národních a mezinárodních 
soutěžích v karate.

Termín KODOKAI znamená v japonštině 
„oddíl staré cesty“ a vyjadřuje snahu klubu 
být věrný původnímu stylu (škole) Shoto-
kan zakladatele, jedné z největších legend 
karate, mistra Hirokazu Kanazawy, 10. dan. 
Oddíl získal svůj název díky spolupráci 
s partnerským klubem KODOKAI Watford 
ve Velké Británii, který byl pojmenován 
právě mistrem Hirokazu Kanazawou.

Místní oddíl karate mimo jiné odstartoval 
tradici soutěží pro začínající sportovce 
„Jihomoravský pohár talentů“. První sou-
těže, pořádané v roce 2015 v tělocvičně 
ZŠ Bílovice nad Svitavou, se účastnilo přes 
80 dětí ze všech klubů Jižní Moravy. Dnes 
se na této soutěži pravidelně představuje 
přes 200 závodníků s více než 450 starty 
v jednotlivých kategoriích a koná se třikrát 
ročně v různých městech na Jižní Moravě.

ÚSPĚCHY
I přes současný počet členů má klub velké 

množství sportovních úspěchů, což doka-

zuje počet 36 zlatých, 31 stříbrných a 40 
bronzových medailí získaných v roce 2017.

V loňském roce se tři závodníci (Adam 
Gregůrek, David Hrabal a Štěpán Nilaš) 
účastnili Mistrovství Evropy v karate SKIF. 
Mezi cca 800 závodníky z celé Evropy 
řádně reprezentovali Českou republiku, 
i když bohužel bez medailového umístění.

Dvě dívky byly na Letní olympiádě dětí 
a mládeže (LODM 2017). Natálie Štenclo-
vá a Kateřina Gregůrková, každá získala 
bronzovou medaili a přispěly k tomu, že 
výprava Jihomoravského kraje v karate 
byla nejúspěšnější.

Pět závodníků klubu se v systému nomi-
nací probojovalo na nejvyšší národní sou-
těž Mistrovství České republiky Českého 
Svazu Karate (Adam Gregůrek, Kateřina 
Gregůrková, David Hrabal, Matyáš Konop-
čík a Štěpán Nilaš).

V příštím roce se bude konat Mistrovství 
světa federace SKIF a z místního oddílu se 
již dnes na něj připravuje 7 dětí.

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA  
S.K.I.F. NOBUAKI KANAZAWY 
V BÍLOVICÍCH N. S.

V úterý dne 17. 4. 2018 se zde konala 
významná událost pro české karatisty. 
Místní oddíl karate pořádal trénink pod 
vedením prezidenta „Shotokan Karate-Do 
International Federation“ Kancha Nobuaki 
Kanazawy (8. dan) v tělocvičně ZŠ Bílovi-
ce nad Svitavou. Tento trénink navazoval 
na třídenní seminář v Hradci Králové.

V letošním roce pan Kanazawa nabídl 
uspořádání tréninku i mimo Hradec Králové 
v lokálním klubu. Vybrán byl bílovický oddíl. 
Pro místní oddíl byla účast pana Kanazawy 
velkou ctí.

Tréninku se zúčastnilo kolem 100 cvičí-
cích, ve dvou tréninkových jednotkách po 
1,5 h. Pan Kanazawa byl s úrovní tréninku 
i prostředí tak spokojen, že se jedná o opa-
kování i v roce 2019. Je pravděpodobné, 
že letos vznikla nová tradice a karatistům 
z Moravy bude japonské karate dostupné 
pravidelně, bez nutnosti cestovat daleko.

Poděkování patří pořadatelům za přípra-
vu akce, ale i cvičencům za jejich hojnou 
účast.

Přejeme hodně úspěchů na dalších 
soutěžích.

Vít Štencel, Aleš Gregůrek 

JEDEN ÚSPĚCH 
ZA DRUHÝM

Oddíl karate v Bílovicích sklízí

Společná účast karatistů z Bílovic n. Sv. a Londýna na semi-
náři s Kanchem Hirokazu Kanazawou v Hradci Králové

Úspěšní cvičenci z Bílovic n.Sv. po složení 
zkoušky technické vyspělosti z karate
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