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Připravované akce JilJočeskélJO svazu JKA

21. Jihočeská lelnf škola Karaledo Kaki Keikokai
8. -13. srpna 2010

X sem'nář karale Táborských selkánf
Sensei Hanskarl Rolzinger /6. DAN
10. - 11. záň' 2010

Karaledo Aki Keikokai ( podzimnf seminář Karaledo)
Sensei Shinji Ak/ta /5DAN
27. - 28. lislopadu 2010

Kontakty:
Josef Pěknic
Mob,: 777566440 • E-mail: peknic@l<arate-tabor.cz

Radek Pěknic
Mob.: +420 724330650 • E-mail: radek.peknic@Centrum.cz
Information in English

Info:
www.karate-tabor.cz
www.karate-iiznicechv.cz

Tipy pro volný čas:
Tábor· www.tabor.cz
Český Krum/ov· www.mu.ckrum/ov.cz
České Budéjovice • www.c.budejovice.cz

Doprovodný program

Sayonara party - diskotéka
Sobota 8.5.2010 od 20.00 hodin

Hotel Relax U Drsů
Ubytování

Ubytování v DOJO je nutno předem objednat!
V DOJO (v omezeném počtu)
TeJ.: 777 566 440
80,· Kč na osobu a noc

Vlastní zajištění:
Hotel Relax U Drsli
Tel. 381 263905-6· cena 490,- Kč/noc

Penzion Hubert Sezimvo Ústí I, tel.' 381 263 348

Hotel MAS Sezimovo Ústí II, tel: 381 275010

Penzión U Rliže Sezimovo Ústí I, tel.: 381 271 362

Infocentrum Město Tábor, infocentrum@mu. taborcz
wwwtaborcz



Hlavní instruktor JKA Evropa

J r
4. DAN JKA

S~~~
Harmonogram tréninků

9. - 6.kyu 5. - 4.kyu 3. - l.kyu Dan

ČT 18.DO - 19.30 19.30 - 21.00

800· 9.00 900· 10.00 800· 9.00 900· 10.00PÁ 10.00· 11.:Jl 11.30· 13.00 10.00· 11.:Jl 11.30 . 13.00
14.00· 15·~0 15.30· 17.00 14.00· 1530 15.30· 17.00
8.00· 9.00 900· 10.00 800· 9.00 9.00· 10.00

80 10.00· 11.:Jl 11.30 . 13.00 10.oo·11.:Jl 11.30 . 13.00
13.00· 1430 14.30· 1&00 13.00·1430 14.30· 1&00
8.00· 9.00 9.00 . 10.00 8.00· 9.00 9.00 . 10.00NE 10.00 . 11.:Jl 11.30· 13.00 10.00 • 11.:Jl 11.30 . 13.00

Cena semináře: 1200,-Kč, osoba do 15 let 900,-Kč
Místo konání: 7, ZŠ sídliště Nad Lužnicí, Tábor

Vážení přátelé, milí sportovci,

Tábor, jako druhé n~větší město Jihočeského kr<!ieje známo
domácí i zahraniční veřejnosti zej ména jako misto sP.jaté
s husitstvím
Dodnes připomínají zachovalé zbytky rozsáhlého opevnění
a ruzná zákoutí Starého města bohatou minulost města, které
založili husité v r. 1420 v místech, kde stávalo p~vodní
přemyslovské Hradiště.
Během stal etí P rošel Tábor rm oha pr oměn ami, al e sv ~
středověký charakter si uchoval dodnes.t'- .!. ;1-:1 V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž

, ve střední Evropě -Jordán, která byla založena v r, 1492.
V Tábořeje postaráno i o sportovní vyžití, k dispozici je zirmí a plavecký stadion,
fotbaloy á hř ištěl s parto v ní hal YJ kužel na, ten isov é dy are e, fitness centra a také
mnoho venkovních sportovních pláck~ se streetbalovým koši a tenisovým stoly pro
využití vol nočasov \Í ch aktiv it n ~ en ml ádeže. Dále několik víceúčel ov Ý ch sportov išť
s u měl Ý m pov rch ern, které j sou taktéž pří stup né široké veř~ nosti.
Město Tábor také podporuj e sportovní aktivity, poslední takovou významnou
sportovní akcí bylo Mistrovství světa v cyklokrosu, které bylo pro české závodníky
ús pěšné a z apsal o se také do hl stori e rekord ním počtem účastn íků i diyáku.
Jsem potěŠEna, že mohu ve městě Tábor přivht také účastníky 10. ročníku
celorepublikového semináře karate Shotokan Kata Keikokai.
Dovolte mi pozdravit a v Táboře přivítat hlavniho instruktora pro JKA Evropa Shihana
Hideo Ochi a ostatní instruktory z Čech.
Tradičně se během tohoto semináře uskuteční soutěž pro mládež Shotokan Kata
Open 2010, proto bych chtěla soutěžícím popřát hodné sil, štěstí a sportovních
úspěchU.
Organ izátorum zdar př i pří pr av ě i samotné real izad této akce a V šem S pokQj en é
účastníkYI kteří budou na Tábor vzpomínat a budou se rádi do našeho města vracet.

Ing. HanaRandová
star ostka města Tábor

Dámy a pánové, váleni sportovní přátelé,

je mou milou povinnosti přivítat Vás na 10. ročníku
ShotokanKataKeikokai vhistorickém městě T áboře.
V př edchěz ejí cích 1etech si tato akce zí sk ala mnoho
přízravců a věřím, že i letos budete všichni spokoj en.
N avszujem e tedy na úspěšné semináře a akce, které se
konaly v Táboře, mezi nimi národní poháry, letni školy
karate a v neposlední řadě Mistrovství České republiky
Českého svazuJKAKarate2009.

Rád bych po děkoval všem instruktorům, kteří přijali Pazvání na tuto významnou
akci a dovolte mi přivítat zvl áště ShihanaHideo Ochi, hlavního instruktora JKA
karate pro Evropu. Jeho přítomnost na tomto semináři bude určitě velkou
inspirací pro všechny ker ateky. Všichni k do pr Clj dete tr énnky pod j eho ve denim
a zakusíte tu výjimečnou atm osféru, jistě se V lim otevřou zcela jiné o1:rzory
k arate abudete se k ShihanuO chi chtít vrac et,

Zároveň patří dík i všem organizátorům, kteří se podíleli na příprav! tohoto
semináře, a vedení 7. ZŠ v Táboře, a to paní ředitelce Mgr. Aleně Heršá1kové,
kteránárn vyšla vstříc s organizací semináře.

Všem účast.nikům Shotokan Kata Keikokai 201 O přeji příjem ný pobyt v Táb oře,
mnoho novýchzí sk 8%:o/chznal oslí o ker ate, nových z ážitků a ho dně úspě chů
apře devším rado sti na cestě préz dné ruky, k erate do.

J os efP ěknic
předsedaKerate-P ·Klubu Tábor

Shihan Ochi žije v Evropě již 40 let Karete začal cvičit ve
svých 15ti letech. Dále v něm pokračoval na Univerzitě
Takushoku, kde se setkal s profesorem Masatoshi
Nakayamou. Ten ho poté doporučil na dvouletý kurz pro
instruktory JKA., který ukončil ve 24 letech. V následujícím
období se věnoval především závodění a pravidelně se
účastnil Otevřeného mistrovství Japonska v karate, které je
odbo rníky ceněn o více ne ž Mistrov ství světa. Z a čtyřleté
období 1966·1969 třikrát získal titul "Grand champion", tzn.
na jednom mistrovství zvítězil v disciplíně kata nebo
ku mite a v druhé disciplíně obsadil 2.·3. místo.
Tato osobnost je s českým karate spjata již od roku 1993.

Shihan Ochi se v té době stal vedoucím české reprezentace
v disciplíně kata a od založení Českého svazu karate JKA
II roce 1995 k nám do České republiky přijíždí
prav ide Ině v úno ru na seminá ř,

Shihan Ochi letos 28. února oslavil významné životní
jubileum a to 70. narozeniny. Jeho věk mu neubírá na jeho
energičnosti ani optimismu a stále nás všechny překvapuje
svo u Ž". otn í energií i v ytrvalostí a trp ělivostí při trénin cích.

Nejvýznamnější výsledky Shihana Ochiho jsou
z Otevřeného mistrovství Japonska.
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S~ ~ tJ~ 2010
propozice soutěže

Datum: 8. května 2010
Zahájení: 17,00 hodin
Místo: Sportovní hala sídliště Nad Lužnicí

Di&:iplíny: Shotokan kata jednotlivci
- žactvo
- dorost

Pravidla: JKA WF


