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Vážení karatisté,
před několika dny skončila největší a nejvýznamnější soutěž pořádaná Českým svazem karate
za posledních třicet let a to Mistrovství Evropy kadetů, juniorů a U21 v Praze. Na její přípravě
se za poslední dva roky podílelo mnoho našich pracovníků, kolegů i externích firem. Při snaze
poděkovat všem za jejich skvělou práci, je zde nemožné uvést každého jmenovitě, kdo se na
úspěchu této akce podílel.
Dovolte mi využít tuto příležitost a poděkovat tak alespoň vedoucím jednotlivých skupin a jejich
skvělým týmům, bez kterých by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit.
Děkuji panu Jaroslavu Nekolovi a jeho týmu, který měl na starosti organizaci školení EKF
rozhodčích. Jejich skvělá práce byla po zásluze oceněna předsedou světové komise
rozhodčích WKF panem Javierem Escalantem.
Děkuji panu Jaromíru Musilovi, který řídil ve sportovní hale tým zajišťující přípravu zápasišť,
instalaci technického vybavení a zajištění všech nezbytných úkolů ke zdárnému průběhu
soutěží.
Děkuji panu Michalu Kopeckému a jeho profesionálnímu týmu za zajištění ubytování,
transferů, technického vybavení a za další desítky činností, které byly pro organizaci akce
nezbytné.

V neposlední řadě děkuji také paní Petře Adamiecové a paní Elišce Vaníčkové za sekretariát
svazu, které byly podporou všem uvedeným skupinám a za spolupráci při řešení potřebných
úkolů.
Vážení kolegové, organizace uvedeného Mistrovství Evropy byla vysoce hodnocena mnoha
významnými osobnostmi evropského karate. Když jsem přišel s myšlenkou pořádat v České
republice Mistrovství Evropy a požádal o to Evropskou federaci, nosnou myšlenkou bylo
nastartovat reprezentaci mládeže, kde se již pomalu rodily nadějné talenty a současně stmelit
Český svaz karate v hrdou federaci, která umí čelit výzvám. Mám za to, že obojí se vyplnilo.
Sedm reprezentantů bojovalo o získání bronzové medaile a ani ostatní se neztratili a byli na
tatami vidět. Za to patří velký dík všem našim reprezentantům a trenérskému týmu pod
vedením pana Petra Beníška.
Zároveň o organizaci soutěže bylo hovořeno v superlativech. Dokladem je i děkovný dopis
prezidenta EKF na stránkách Evropské federace nebo písemné poděkování prezidenta
Slovenského svazu karate. Úspěšným naplněním obou z těchto výzev jsme pozvedli náš svaz
o desítky pozic v evropském žebříčku nahoru. Je jenom na nás, zda na této nové vysoké pozici
vydržíme.
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