Taekwon-do v Kamenném Újezdě v prvním čtvrtletí 2019
Taekwon-do sezóna se již rozběhla na plné obrátky a také velká základna v Kamenném Újezdě přispívá
svou kvalitou k dobrým výsledkům Taekwon-do školy Velešín. Velký počet našich nejmenších se
zúčastnilo únorových dětských závodů, kde se soutěžilo v sestavách a v boji s pěnovými meči. Dále
následovaly silně obsazené mezinárodní závody v Nymburce, Czech Open 2019, kde Dominik Sluka
získal stříbrnou a dvě bronzové medaile. Již od začátku roku najela česká státní reprezentace přípravu
na letošní Mistrovství Evropy v italském Rimini. Z velešínského oddílu je pro letos nominováno hned
pět (!) reprezentantů. A také Kamenný Újezd má svého reprezentanta. Je jím navrátivší Dominik Sluka,
který se kvůli studijním povinnostem na rok odmlčel, ale hned po úspěšném odmaturování si opět začal
říkat svými výkony o reprezentační dres. Mistrovství Evropy se bude konat ve dnech 1.-7.4 a naše
reprezentanty tam pojede podpořit i skupinka velešínských fandů. V loňském roce se nám podařilo ke
cvičení dostat i poměrně hodně tatínků a letos jsme zase pro změnu přesvědčili i pár maminek. Tak
doufáme, že tento trend bude i nadále pokračovat a tělocvičnu bude navštěvovat čím dál více rodičů
s dětmi. Máme také za sebou i letošní první zkoušky na barevné pásky, kde mezi nejlepší kameňácké
patřili z rodiny Ondřichových Marcela s Jakubem, dále Honzík Hansal a Jakub Svobodný. Nyní nás čekají
v dubnu regionální závody v Českých Budějovicích a poté se všichni těšíme na květnové soustředění,
kde na jeho konci přivítáme i jednoho z tvůrců Taekwon-do, 85-ti letého velmistra Kim Bok Mana ! Tak
nám držte palce, ať dobře reprezentujeme nejen své výkony a to, co se učíme a trénujeme, ale i
chování, které jde ruku v ruce s bojovým uměním.

Zleva: František Halabrín (Kaplice), František Jeřábek (Velešín), Hana Císařová (Velešín), Zdeněk Rubeš
(Český Krumlov) a Dominik Sluka (Kamenný Újezd).

