
Druhý červencový týden hostil Hradec 
Králové Mistrovství světa v Shotokan Kara-
te s více než 1 868 soutěžícími z 50 zemí 
světa. Sportovní klub karate KODOKAI 
BRNO, který působí na ZŠ Bílovice nad 
Svitavou, dokázal na šampionát připravit 
hned 8 závodníků, kteří ukázali, že jejich 
výkony jsou doslova světové!

Českou republiku a  hlavně naši obec 
reprezentovali: Adam Gregůrek, Kateřina 
Gregůrková, Matyáš Konopčík, Daniel 
Nilaš, Štěpán Nilaš, Kristýna Suchyňová 
a Natálie Štenclová. Navíc se jména našich 
závodníků, ale i ne-závodníků, zapsala do 
české knihy rekordů, kdy zacvičili společně 
s ostatními výpravami během slavnostního 
nástupu kata Heian Shodan, která zde po-
sloužila jako symbol míru. Tohoto rekordu 
se zúčastnilo 1 359 cvičících.

Zeptali jsme se reprezentačního trenéra 
klubu KODOKAI na krátké zhodnocení.

Michale, zkus se nám v krátkosti představit.
Ahoj! Kromě jména, které již zaznělo, 

je mi 25 let a karate se věnuji od osmi. 
Ve 14 letech jsem byl vybrán do širšího 
okruhu reprezentace ČR. Během své zá-
vodní „kariéry“ jsem zažil i několik poměrně 
zajímavých úspěchů, např. na mistrovství 
Evropy ve stylu Shotokan v Itálii jsem ob-
sadil 2. místo, na MS v Austrálii jsem byl 
pátý, v „multistylové“ organizaci jsem byl 
v individuálních soutěžích na MS devátý 
a umísťoval se v žebříčcích své kategorie 
pravidelně do top 15 závodníků světa. 
Posléze jsme s  týmem obsadili 3. místo 
na akademickém MS v  Černé Hoře, na 
MS v Brémách jsme se dostali mezi top 
8 týmů. Sport mě vždy bavil, vedl jsem 
pár fitness projektů, chodil na jiné bojové 
sporty a umění a třeba teď mě ve volném 
čase baví crossfit.

Teď ale působíš v KODOKAI, co na klub říkáš?
Je perfektní! V  podstatě od 13 let 

jsem zažíval karate hlavně jako jednotlivec 
– trenéry jsem míval z jiných klubů po ČR, 
dojížděl jsem za nimi a trénoval jsem se 
hlavně sám. Nicméně, když mě Víťa oslovil, 

jestli bych pomohl v KODOKAI, po čase 
jsem zjistil, že mě tento klub baví snad 
vším! Je tu perfektní parta, bez rozdílu 
věku, tedy od „prcků“ až po dospělé. Se 
všemi se moc rád potkávám i mimo karate.

Jak tedy, jako reprezentační trenér klubu, 
hodnotíš výkon na Mistrovství světa v Hradci 

Králové?
Tenhle šampionát byl výjimečný. V první 

řadě výjimečný tím, že byl v České republice, 
dále organizací, která byla špičková, chtěl 
bych touto cestou pogratulovat všem orga-
nizátorům, a dále i tím, že pro všechny naše 
závodníky to byla první zkušenost na MS. 

Všichni odvedli obrovský kus práce, každý 
zápas, který jsem od našich svěřenců/re-
prezentantů viděl, byl perfektní, plný zvratů, 
nabytých zkušeností, ale i emocí. Myslím, že 
všichni si můžou odnést přinejmenším super 
pocit a brát to jako startovací můstek k dal-
ším úspěchům. Největší „krasojízdu“ před-
vedla nicméně Kristýnka Suchyňová, která 
se probojovala až do semifinále a následně 
prohrála s Japonkou Kawamurou, pozdější 
vítězkou. Ostatní bohužel neměli takové 
štěstí, ale z pohledu trenéra všichni podávali 
výkony naprosto srovnatelné s konkurencí, 
což mě opravdu těší.

To zní skvěle! Jaké má KODOKAI plány na školní 
rok 2019/2020?

Plánů je víc než dost! V září jsme od-
startovali velkou náborovou kampaň do 
sportovní přípravky, která probíhá kaž-
dou středu 18.00–19.15 hod. na ZŠ a  je 
po celý rok otevřená všem zájemcům. 
Rozjeli jsme opět všechny tréninkové sku-
piny a chystáme se na větší mezinárodní 
soutěže, jako je např. Venice Cup v Itálii, 
mezinárodní turnaj v Mexiku a především 
Mistrovství Evropy v  Holandsku. Kromě 
spousty soutěží nás také čekají semináře 
s  japonskými mistry, tréninky, školení, 
přípravy jednotlivých akcí a v neposlední 
řadě i  oslava narození dalšího kumiťáka 
našim trenérům Víťovi a Petře, na což se 
všichni moc těšíme!

Michale, díky za rozhovor!
ING. VÍT ŠTENCEL,  

KODOKAI BRNO Z. S.

Sportovní klub KODOKAI BRNO z. s. 
působí především na ZŠ Bílovice nad 
Svitavou. Hlavním trenérem je bývalý 
reprezentant, mezinárodní rozhodčí 
a  instruktor karate Ing. Vít Štencel 
(4.  dan), trenér a  reprezentant ČR 
Michal Slávik (2.  dan), trenérka 
a reprezentant ČR Petra Štenclová 
(3. dan), trenér Ing. Martin Suchyňa 
(3. kyu), asistenti Mgr. Dana Konop-
číková, MUDr. Tomáš Gabriel, Ing. 
Jiří Beránek, Mgr. Zuzana Beránková 
a Ing. Jana Suchyňová.
 VÍT ŠTENCEL 

V SHOTOKAN KARATE
ZÁSTUPCI NAŠI OBCE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
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