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O prvním prosincovém víkendu se reprezentace Českého svazu karate JKA zúčastnila ve švýcarském 
Winterthuru mistrovství Evropy ESKA a potvrdila svými výkony, že patří do evropské špičky organizací 
ESKA a WSKA a že úspěchy na zářijovém světovém šampionátu nebyly náhodou. Mezi 20 zeměmi a 
392 závodníky jsme získali 17 kovů:  4 zlaté,  7 stříbrných a 6 bronzových a umístili jsme se tak 
v celkové statistice národů za Portugalskem na skvělém 2. místě.  Nejcennější zlaté medaile 
vybojovali: Richard Vašek v kata youth, Jakub Havlík v kumite youth, Ondřej Charvát v kata kadetů a 
kumite tým juniorek ve složení Magdalena Žůček, Michaela Soukupová, Marie Čadová a Aneta 
Zítková. Přestože zde nebyla vyhlašována kombinace, umístění do 4 místa v disciplíně kata a kumite 
získali Terka Miková a Míra Hovorka.  Z hlediska individuálních výkonů vyzdvihuji Ondru Bosáka a 
Šimona Lva v soutěži juniorů a seniorů. V juniorech obsadil Ondra výborné 2. místo a v seniorech 
v zápase o postup do finále nešťastnou situací vypadl s waleským závodníkem Kylem Watkinem. 
Šimon Lev ve své poslední juniorské soutěži dokázal získat první individuální medailový úlovek 😊😊na 
mezinárodní scéně  -  bronzovou medaili a potvrdil 5.-8. místem, že je na seniory připraven. Marek 
Babor byl třetím semifinalistou naší reprezentace v kumite seniorů (tato soutěž měla 70 účastníků!) a 
výhrou nad belgickým soupeřem Maximem Galetem postoupil do finálových zápasů, kde se bohužel 
objevila únava z předchozích zápasů a následně podlehl Maďarovi Dominikovi Stumovi. Přesto 
bronzová medaile z evropského šampionátu je ohromným úspěchem. Nesmím opomenout zlatý 
výkon juniorek v kumite týmu, kdy děvčata Majda Žůček, Maruška Čadová, Míša Soukupová a Anetka 
Zítková zcela suveréně porazila týmy Srbek a Italek a ve finále se nenechala zastrašit ani velmi silným 
britským soupeřem.   

Ráda bych poděkovala všem závodníkům nejen za skvělé výkony, ale i za vzájemnou podporu, dále 
koučům za skvěle odvedenou práci a v neposlední řadě i našim rozhodčím za profesionální 
vyhodnocování zápasů. 
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