máda ČR a dalšíbezpeČnostní
sloŽky (teleskopický obušek'
tonfa, pouta, nůŽ, slzotvorné
prostředky, střelná zbraň...)'

Kdo na školách vede výuku

bojových umění?

Dbáme na to, aby Výuku
Vedli učitelé/trenéřis dlouholetou praxí ať jiŽ z oblasti
sportu a bojových umění
nebo z oblasti bezpeČnostních složek (především policie
a armády). Nelze jmenovat
všechny. ale za zmínku jistě
stojí Sensei Arpád Borbély'
Miroslav Vičar, Milan Němeček, Milan Haška, Jiří Král, Petr
Godál, Josef Vrbata, Tomáš
Buriánek a další,kteří vyučují
především judo a různéstyly
a techniky jiu-jitsu. Z jiných
bojoých umění např. kung-fu
vede Jaroslav Szweda, allka mpf-jisu Petr Gabriel.

Probfuávýuka bojových
umění standardním způsobem?
Možná naráŽÍte na fotky
z našich sportovních kurzů,
kde je možné vidět studenty
cvičit v pro nás často netra-

dičních@mínkách.Tyto
metody znárne především od

bojovn íkůpltsobtth směrem
u nás možna rnichod.
né studený vÍlět cvičit na
sněhu, ve rrodě apod- obecně

Aďje

se snaŽíme alespoň Částeč-

ně přenést výuku sportu
bojových uměnído přírody.
Nicméně vždy je základem
tělocvična s tatami nebo v některých školách vlastní dojo.
a

Jaké kurzy to jsou a čeho se

týkají?

Během studia Žáci
musí povinně

absolvovat
stanovené
sportovní
kurzy
- adap-

Vlastík Bibr, kterého znajíjistě

judisté a příznivci teleskopického obušku.Tím druhým
je Josef Mádl, úžasnýčlověk
a jedinečný bojovník, který je
znám v oblastech boje noŽem,
laido, tradičníhoAikido'
střelby nebo také buddhismu.
Z jiné oblasti je to třeba Petr
Hrdlička, olympijský
vítěz v brokové střelbě'
a mnoho
dalších
kolegů.

Zřad
bezpečnostních

tační,
lyžařský,

sloŽek
jsou to

branný
horolezecký
a střelecký
kurz.Tyto
kurzyjsou kromě

vlastnípředem

dané náplně proloŽeny výcvikem bojových sportů. Kurzy
spolu s našimi učiteli zajišťují
odborné agentury nebo externí odborníci z praxe a bezpečnostních sloŽek.
MIuvil jste o externích in-

struktorech. Můžeteněkoho
jmenovat?
Určitě bych rád jmenoval své
dva učitele, kteří mi předali
a předávají své znalosti,

zkušenosti a dovednosti. Je to

hlavně
naši kolegoVé a přátelé
ze zásahových
jednotek policie.
BohuŽel je vzhledem k celkové situaci u policie nemohu
jmenovat, ale itak jim patří
velký dík.

Poskytujete středoškolské
vzdělání s maturitou, tak
by mě zajímalo' z jakých
předmětů se u vás maturuje a jaké uplatnění pak na
absolventy čeká?

Kromě klasických předmětů

je to profilujícíblok odbor-

ných předmětů - praktických

teoretických' ke kterým
se řadí právo, bezpečnostní

a

příprava a praktická Žkouška
právě z jii několikrát zmiňova'
né speciálirí tělesné výchovy.
Uplatnění mají poměrně
šiioké. Někteří absolventi dále
studují na vysokých školách se

zaměřením na pir:avo, tělesnou
výchovu, jiní se hned zařadí-"
do řad ozbrojených sloŽek
nebo soukromých bezpečnostních a9entur.
A můžese škola pochlubit

významnými studenty či absolventy, kteří mají úspěchy
v oblasti bojových umění?
5amozřejmě' někteří absolventi z našich škol patří mezi
elitní vojáky nebo policisty
ze speciálních útvarů,Hradní
stráŽ nevyjímaje. Z aktivních
sportovců mě hned napadá
čtenářům jistě známá Martina
Jindrová, která patří mezi
nejlepší českébojovnice
(např. 1. místo Ms lsKA 2008
olomouc (low-kick)' 1. místo
World CupWAKO 2009 Mad'arsko (oriental) atd.)
Bližšíinformace o jednotlivých školách, fotky z akcí
a kurzů naleznete na stránkách jednotlivých škol pod
záštitou jedné Www.sosoom.
cz, nebo přímo na našíwww.
sosoom-zlin.cz.

