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Přenesme se zpět v čase do prosince roku 1991, kdy napadlo mnoho sněhu a zajisté vrcholily přípravy 

pro ukázku a zrod TaeKwon-Do ITF ve Frýdku-Místku. V ještě krásnějším lednu roku 1992, který byl 

umocněn mrazivým sluníčkem se to stalo. Sněhu bylo i ve městě kolem 30 cm a lehký mráz udržoval 

ulice krásně bílé. Ve Frýdku-Místku se hojně objevily letáky, spíš letáčky (A5) a plakáty, spíš plakátky, 

které však zvěstovaly cosi neznámého, pro některé možná známého, ale nepoznaného. Ve Frýdku-

Místku se objeví nové bojové umění! Jeden z letáků obsahoval tento text (přepis z originálu): 

Vážení příznivci bojových umění, je v našem zájmu, co nejvíce rozšířit korejské bojové umění, s 

případnou Vaší pomocí také do Vašeho města. TaeKwon-Do patří mezi nejefektnější bojová umění 

vůbec. Důraz je kladen především na techniku nohou, kopy se využívají na zemi i ve výskoku. Toto 

bojové umění obsahuje také velmi intenzivní sebeobranu, která jistě není v dnešní době k zahození! 

Oddíl by pravidelně navštěvoval a metodicky vedl mistr Hwang Ho Yong (6.Dan), patřící mezi nejlepší 

na světě. V případě zájmu z Vaší strany předvedeme ukázku TaeKwon-Do i ve Vašem městě. Účelem 

tohoto letáčku je průzkum zájmu. Přihlásit se mohou muži i ženy ve věku od 6 do 100 let. Nabízíme 

také možnost vyškolení speciálních zaměstnanců (hlídače, ochranky, bankovní úředníky, policii …). 

Těšíme se na spolupráci. TaeKwon-Do ITF Opava. Kontaktní adresa: Kamil Gilík, U sv. Trojice 3, 746 01 

Opava. Ukázka se uskuteční v sobotu 11. 1. 1992 ve 14.00 hod. v tělocvičně Okresního ředitelství 

Policie ČR, ul. Beskydská, Frýdek-Místek. Naučte se i Vy TaeKwon-Do! 

Chystá se tedy ukázka a v případě zájmu i začátek výuky korejského bojového umění sebeobrany, o 

kterém toho nikdo mnoho nevěděl, málokdo jej kdy viděl, maximálně jen něco někdo někdy slyšel či 

četl. V onu sobotu tedy předvedli v tělocvičně Okresního ředitelství Policie ČR ve F-M opavští 

taekwon-disté vedení Kamilem Gilíkem (tehdy 1.Kup) opravdu úchvatnou exhibici TaeKwon-Do ITF. 

Ty skvělé přerážecí techniky na střešní tašky i na 5 cm desky, sebeobranné scénky i s opravdovým 

nožem, zajímavé technické sestavy s podivným foukáním, to vše a další vidělo 99+1% všech 

přítomných poprvé v životě. Nejen mne, ale všechny, předvedené umění opravdu uchvátilo! Bylo 

velice zajímavé, efektní i efektivní, silné. Po exhibici se utvořila obrovská fronta u místa zápisu. 

Všichni se obávali, že nezbude místo a nebudou přijati, proto každý s úlevou pozoroval, jak se před 

ním krátí fronta. Vystál jsem asi 10 minut v řadě a oblévalo mně horko. Konečně! Hlásím údaje o své 

osobě a ještě postávám jestli se ještě něco nedozvím, chci každou informaci, aby mi něco důležitého 

neuniklo. Přes stovka nadšených lidí každého věku a zejména také mnoho těch, kteří se již s nějakým 

bojovým uměním setkali, nadiktovala své jméno a adresu do seznamu. Také ostatní hned po zápisu 

čekají a diskutují o novém bojovém umění. Taky je uchvátilo, je to všude slyšet. Když už se zapsali i ti 

poslední z množství lidí zde, zahlásí muž za pultem vrátnice a OŘ Policie ČR poslední informaci pro 

všechny. „Do dvou týdnů pošleme všem koresponďák s informacemi kdy a kde TaeKwon-Do ITF ve 

Frýdku-Místku vypukne!“ Jmenuje se Jaromír Krpec. 

Jdu odpolední prosluněnou lednovou sobotou a přemýšlím. Musím se připravit! Budu cvičit! Než 

začne to pravé cvičení, „zdokonaluji“ se v bojových prvcích ve sklepě, v místnosti, kterou jsem si 

upravil pro potřeby základních cviků, neboť jsem se obával, že budu nepřipraven. Bez jakýchkoli 
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konkrétních znalostí o bojových uměních a sportech, si vymýšlím různé protahovací cviky, kopu do 

zavěšených molitanových terčů a posiluji s činkama. Velkým přínosem však bylo, že jsem se naučil 

sám skobku (výšvih ze zad do stoje). Věnuji se tři týdny takřka denně rozcvičování, klikům, 

gymnastickým prvkům, kopům na místě, na přesnost i v otočce! Všichni ve Frýdku-Místku čekají na 

slíbenou poštu, ale dva týdny uplynuly a určitě nejen já jsem nervózní, nešťastný a plný pochybností, 

že mi koresponďák nedošel a vše už začalo. Beze mě? Snad úplně poslední den v lednu pošta došla! 

Máme přijít ve středu 5. 2. 1992 od 17.00 do tělocvičny na Okresním ředitelství Policie ČR, tam kde se 

konala exhibice! 

Náš trenér, Kamil Gilík se do modrého pásku věnoval Taekwondo WTF (u kapacity, pana Morhadta v 

Německu), pak se však začal intenzívně přeučovat z WTF na ITF (i telefonicky!), jelikož ITF mělo již v té 

době v ČR lepší federaci a organizaci v čele s korejskými instruktory. Mnoho času a úsilí mu věnoval 

právě Mistr Hwang Ho Yong, tehdy držitel VI.Danu. Když začal ve Frýdku-Místku Kamil Gilík trénovat, 

měl již červenočerný pásek TaeKwon-Do ITF, znal i základy Jiu-Jitsu od veličiny jménem Petráš 

(Olomouc). Kamil Gilík byl kvalitním trenérem a na korejské bojové umění sebeobrany měl opravdu 

buňky. Měl úzké kontakty s oběma mezinárodními korejskými instruktory pro ČR, Mistrem Hwang Ho 

Yongem a Mistrem Yun Nam Gyuem, tehdy V.Dan, který pobýval často v Brně a Opavě. 

Frýdecko-místecký nábor pod TaeKwon-Do ITF Opava byl mimořádně úspěšný. Nastala 17-á hodina 

středy 5. 2. 1992 a v tělocvičně Okresního ředitelství Policie ČR ve F-M se tísní přes 100 nováčků (na 

rozštěp nebylo místo!). Hlavním programem tréninku bylo seznámení s etiketou v Do-Jangu a 

seznamování s rozcvičením těla a první rozcvička. Začali jsme cvičit dvakrát v týdnu, ve středy a v 

pátky vždy od 17.00. Po třech měsících přibyla i neděle. První zkoušky proběhly v sobotu 10. 6. 1992 v 

naší tělocvičně pod vedením Mistra Yun Nam Gyu, V.Dan. Tento bombastický Mistr nás navštívil 

celkem 5x. Jako dnes mám živě před očima první setkání s Korejcem, Mistrem TaeKwon-Do ITF. Čekali 

jsme na příchod našeho trenéra a Mistra. Tělocvična byla připravena, ale měli zpoždění, takže všichni 

nervozitu uvolňovali opravdu lehkou konverzací a rozcvičováním před tréninkem s Mistrem. Neměli 

jsme v té době všichni doboky, trenér to nějak nezvládal. Já (Miroslav Sýkora), Kamil Vyvial, Milan 

Bílek, možná i Aleš Tichopád a Lukáš Bednařík, jsme byli v kruhu a rozcvičovali jsme se. Najednou 

někdo slabě zahučel a všechny informoval: „Už je tady!“ Všichni ztichli. Pohyby všech strnuly a 

zároveň se pohledy všech současně nasměrovaly jedním směrem, ke dveřím. Byl tam. Měl jiný dobok 

než jaký jsme znali, měl na rukávech a nohavicích černé pruhy, na černém pásku měl pět žlutých 

pruhů. Sotva vstoupil a uklonil se, lehce prokroužil všechny klouby. Najednou jsme si všichni 

uvědomili, že jsme zkoprněli a zírali na něj. Rychle jsme se museli začít chovat normálně, ale nikdo se 

tak nechoval, neboť jsme se začali rozcvičovat podobnými cviky jako on. Báli jsme se totiž rozcvičovat 

jinak, abychom nedělali něco špatně a mimoděk jsme jej tedy poočku kopírovali. Pak vstoupil i náš 

trenér a jedním povelem nás dostal na značky. Představil nám Mistra a pozdravili jsme se. Mistr velmi 

lámanou češtinou řekl pár vět, ale brzo přešel od slov k činům. Nevýraznou řeč nahradil výrazným 

tréninkem s rychlými povely, kterým všichni rozuměli dobře a všichni se moc a moc snažili předvést 

to nejlepší z toho mála, co jsme v té době znali. Jeho někdy i velmi krátké tréninky se vyznačovaly 

mimořádnou svižností a tempem. Za 45 minut nás vybičoval natolik a dokázal z nás dostat tolik, na co 

nám samotným nestačily jindy bez něj ani dvě hodiny. Takto jsme s Mistrem cvičili celkem 5x a do 

dnes to máme v živé paměti a v těle. Tyto momenty v nás zůstanou navždy. 
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V květnu 1992 složil náš trenér zkoušku na I.Dan před Mistrem Hwang Ho Yongem, VI.Dan. V pátek 

21. 10. 1992 předvedli Opaváci další exhibici ve F-M na tomtéž místě (v naší tělocvičně na Policii), 

opět byl nábor velmi úspěšný, podobně se jim zadařilo i ve Zlíně. Od roku 1993 však náš trenér jezdil 

z Opavy méně než obvykle a nechával se stále častěji zaskakovat svými zástupci, nejnadějnějšími 

taekwon-disty, kteří vedli tréninky i když měli teprve žluté pásky, tréninky ale byly vcelku dobré, 

protože Jindřich Mašek a Petr Kozár se již od 13 resp. od 9 let věnovali Kung-Fu a jejich aplikace kopů 

byly v TaeKwon-Do vhodně trénovány. Tréninky se však stavály postupně stereotypními a necvičilo se 

nic nového, dalšího, perspektivního. Trenér začal slibovat a neplnit sliby, čehož si všimli i mladší 

bažanti. Na závody jsme v lednu 1993 do Prahy nejeli, trenérem slíbené pravidelné středeční účasti se 

často nekonaly. Když však zase přijel, vše bylo odpuštěno, protože to, co nás učil a naučil mělo 

hodnotu. Poznali jsme že byl ve své době velmi kvalitním trenérem a poznali to i kluci z Kung-Fu, 

protože jim taky velmi chyběl. 

Od ledna do června 1993 klesl počet členů na 30, v červenci 1993 Kamil Gilík skončil s aktivním 

provozováním TaeKwon-Do jak ve Zlíně, tak ve Frýdku-Místku, tak i v Opavě! Byl jako podnikatel příliš 

zaneprázdněn a vzal na sebe příliš velké břemeno, které chtěl táhnout sám. Náš oddíl se otřásal v 

základech, někteří kvalitní taekwon-disté a kamarádi odešli do Wing-Chun, hrstka věrných však 

zůstala. Byli jsme teprve na počátku naší cesty (Do) a měli bychom to vzdát? To nikdo nechtěl ale 

zároveň nikdo nevěděl, co dělat, neměli jsme ani jeden kontakt, nebyl nikdo, kdo by se nás ujal, 

Opava měla mnoho svých vlastních problémů, v Ostravě řádil Hamidi, zlínští začali spolupracovat s 

brněnským WTF. Na našem málem posledním červencovém tréninku jsme všichni seděli na značkách 

s rukama na pokrčených kolenou, jako když čekáte až Vám někdo pomůže vstát. Kdosi z vytvářející se 

silné čtyřky Miroslav Sýkora, Kamil Vyvial, Aleš Tichopád, Lukáš Bednařík, navrhl: „Jaromír Krpec“ 

(policista, který se s trenérem znal nejlépe a díky kterému jsme na Policii ve F-M cvičili) „získá od 

Kamila Gilíka kontakt na Českomoravský svaz TaeKwon-Do ITF v Praze, tam jedině nám bude 

pomoženo, v září se všichni sejdeme, řekněte všem taekwon-distům, kteří budou chtít pokračovat, že 

budeme cvičit nadále“. 

Povedlo se! Zpětně k 1. 7. 1993 nás díky Jaromíru Krpcovi přijali pod Sportovní Klub Policie Frýdek-

Místek, a mohli jsme tak využívat tělocvičnu 3x týdně zdarma. V září 1993 přišli i ti, kteří již jednou 

TaeKwon-Do vzdali. Čtveřice jmenovaných se začala (bez jakýchkoli zkušeností) věnovat trenérské 

práci. Kontaktovali jsme přes Marka Lazora Ostravu (navštívili jsme trénink Mosamela Hamidiho, kde 

nám dal jako hostům vést rozcvičku a také jsme ukázali co nás Kamil Gilík naučil). Navštívili jsme také 

Opavu, která již stála na vlastních nohou a zrovna měli pozvaného na trénování Jaroslava Vomáčku, 

tehdy II.Dan. Začali jsme jezdit na tréninky do Prahy (Hwa-Rang – Jaroslav Vomáčka, Ge-Baek Jiří 

Gazda, tehdy II.Dan) a aplikovali jsme poznatky u nás ve F-M. Počet našich členů se začal přibližovat k 

padesátce. 

Po potřebných telefonátech s prezidentem Svazu, Ing. Ladislavem Burianem jsme se k 1. 1. 1994 jsme 

stali členy Českého svazu TaeKwon-Do ITF. Hned 9. 1. 1994 k nám přijel na zkoušky nový mezinárodní 

korejský instruktor pro ČR, Mistr Son Song Gun, VI.Dan, a prezident ČST ITF, Ing. Ladislav Burian, 

tehdy III.Dan. Ti nejlepší (asi 10) šli ze žlutého na zelený. Ostraváci dostali v lednu 1994 rozum a od 

Mosamela Hamidiho se odtrhli. V únoru 1994 jsme se zajeli autobusem podívat do Českých 

Budějovic, jak vypadá Mistrovství ČR. Moc jsme chtěli soutěžit, byli jsme uchváceni. 19. 3. 1994 jsme 

absolvovali své první závody (Pohár Hwa-Rang v Praze) bez medaile, z našich jen M.Sýkora dokázal z 
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1.kola postoupit v Tulech i v Matsogi dvakrát do 2.kola. K.Vyvial trénoval na tyto závody tak usilovně, 

že si natáhl vazivo zápěstí a nemohl s námi jet, dále bojovali L.Bednařík, T.Herboček, J.Tabačková, 

M.Černohorská. 30. 4. 1994 uspořádal nový Klub trianglu TaeKwon-Do ITF Ostrava vedený Markem 

Lazorem soutěž (jen pro Ostravu, Opavu, Frýdek-Místek). K.Vyvial si vedl nejlépe. Poprvé, co jsme byli 

na Valné hromadě, nás kontaktoval Miloš Veselý, tehdy II.Dan, který nám sdělil, že jezdívá občas do 

Raškovic! Blikly nám očička a domluvili jsme se na trénincích. 

Během roku 1994 jezdili Miroslav Sýkora a Kamil Vyvial na trenérské kursy TaeKwon-Do ITF, konané 

ale až v dalekém Holubově u Českých Budějovic (co 14 dní). Šlo však o důležité kontakty s ostatními 

trenéry. Přednášejícími byli také z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha. 1. 7. 

1994 jsme šli ob jeden pásek na 5.Kup (u Mistra Son Song Guna). Během prázdnin se narychlo 

uspořádaného letního soustředění ostravských taekwon-distů v Pusté Polomi zúčastnili i Miroslav 

Sýkora, Jan Jursa a Igor Juriček. Přestože na akci se pohybovalo v průměru maximálně 12 taekwon-

distů celkem (akce byla svolána pouhé tři dny předem), tak právě to se stalo výhodou. Místa a jídla 

bylo totiž spousta. Mohli jsme být dokonce každý den v jiné chatce. Každá chatka měla nad dveřmi 

určitou postavičku z Večerníčka! Největší zájem byl o chatku s Křemílkem, Vochomůrkou a 

Rákosníčkem! Na soustředění se opravdu makalo a cvičilo se dost a tvrdě. Z té doby jsou jedny z 

nejlepších fotografií. 

K naší veliké radosti nám začali pomáhat s trénováním různí zkušení trenéři. Miloš Veselý – vždy 

několikrát v roce, Jaroslav Vomáčka – 3 dny v srpnu 1994, Vladimír Machota, Radka Dlouhá, 2 

pomocníci – 2x 2 dny v květnu 1994 a v červnu 1995), zúčastnili se i Ostraváci a Opaváci. V říjnu 1994 

nám s exhibicí (+ nábor) pomohl tým Kerberosu Praha (Miloš Veselý, Theodor Šeda, Jaroslav Günter, 

a další), přihlásilo se 130 nováčků! To jsme pořádně oslavili (kolotoč, vzpomínáte kucí?). V říjnu 1994 

se jako trenérům poštěstilo Miroslavu Sýkorovi a Kamilu Vyvialovi (tehdy oba se zelenomodrými 

pásky!), absolvovat mezinárodní seminář v Praze se zakladatelem a stvořitelem systému TaeKwon-

Do, žijící legendou, Generálem Choi Hong Hi, IX.Dan, a s mnohými dalšími korejskými i jinými 

instruktory! 3. 12. 1994 jsme tvrdě vybojovali modré pásky, s odstupem času na jedny z nejlepších 

zkoušek svého života u mistra Emina Durakoviče, IV.Dan, velice rádi vzpomínáme. Zkouška trvala asi 

45 minut a její náplň byla pro nás v té době šokující: Stokrát jsme procvičili i nám dosud neznámé 

techniky rukou a nohou, poté jsme nakopali okolo stovky kopů ve výskoku (včetně Yop, Naeryo a 

Goro Chagi zadní nohou ve výskoku a různých otoček ve výskoku). Následovaly tří, dvou a 

jednokrokové souboje, sebeobrana a volný souboj nejen proti jednotlivci, ale proti dvěma soupeřům 

či skupině. Po speciálních kopech ve výskoku v otočce (ale na vyšší pásky i ve šnůře či dvoukopy) na 

desky následovala těžká teorie. 

Své první mezinárodní závody absolvovali Kamil Vyvial, Aleš Tichopád a Miroslav Sýkora, v Bratislavě, 

kde si zatrénovali a přátelsky se střetli se s rakouskými a slovenskými taekwon-disty. Seminář s 

Generálem Choi Hong Hi absolvoval v dubnu v roce 1995 v Bratislavě také Aleš Tichopád (tehdy 

modrý pásek). Opět úspěšně proběhlo letní soustředění spolu s ostravskými taekwon-disty v Pusté 

Polomi. Opět se mimořádně povedly fotografie. V září roku 1995 nám s exhibicí ve Frýdku-Místku 

pomohl tým Školy Kwang-Gae Brandýs nad Labem, který předtím vystoupil i v Opavě a v Ostravě 

uspořádali seminář; (Vladimír Machota, Radka Dlouhá, Pavel Sklenář, a další); V tom roce jsme však 

nábor nedělali, neboť jsme udrželi dostatečný počet členů a také naším prosazovaným kreditem 

oproti některým jiným oddílům bojových umění v okolí F-M (,které už potřebovaly nábor dělat čím 
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dál tím častěji, a čím dál tím méně lidí k nim přišlo, až nakonec zkrachoval takový oddíl úplně), bylo 

dělat nábor co druhý rok. 

Rok 1995 byl velmi významný. V našem oddíle došlo ke druhé krizi a muselo dojít ke změnám. Byl 

zvolen nový výkonný výbor, předsedou se stal Jozef Juhás. V říjnu se do České republiky k velké 

radosti všech vrátil Mistr Hwang Ho Yong, tentokrát již držitel VII:Danu. Dozvěděli jsme se, že 3 roky 

vykonával funkci vedoucího trenérů národní korejské reprezentace. Také přijel korejský exhibiční 

demo tým ve skvělé sestavě. Jejich exhibiční turné (Praha, Brno, Opava, Ostrava, Praha) byla plná 

nadšených diváků, kteří viděli mimořádné korejské bojové umění TaeKwon-Do ITF. Do Ostravy jsme 

se jeli podívat speciálním autobusem. V roce 1994 začíná také trénovat náš nejstarší člen vůbec, 60-ti 

letý Stanislav Bělica. Náš vděčný člen je mimořádně zdatný, i přes své dlouholeté problémy se 

srdcem. Trenéři si všímají jeho účastí na trénincích a pomáhají mu s výukou. V roce 1995 je oceněn 

soškou Buddhy, protože během celého roku nevynechal ani jeden trénink! Dostáváme myšlenku tzv. 

oddílového žebříčku v Matsogi, kdy by se co 14 dní utkávali podle váhových kategorií nejen závodníci, 

kteří nás reprezentují na soutěžích, ale kde by si i ostatní mohli zasoutěžit v Matsogi bez obav ze 

soupeřů. Podařilo se. Od září 1996 vždy co 14 dní soutěžíme v Matsogi a občas nám přijeli 

zarozhodovat ostravští taekwon-disté, kteří se pokusili o totéž v Ostravě. Podaří se nám dotáhnout 

žebříček do úspěšného zakončení v červnu 1996 a jsou vyhlášeni vítězové váhových kategorií, kteří 

nasbírali nejvíce bodů. 

V roce 1996 však také dochází k velké krizi a roztržce zejména mezi Jozefem Juhásem a Alešem 

Tichopádem. Šlo o účasti na několika zkouškách bez vědomí hlavního trenéra Kamila Vyviala a také o 

podezření ze vzniku nového oddílu TaeKwon-Do ITF ve městě bez jakéhokoli informování ostatních. 

Aleš Tichopád začal jednat a inicioval svolání schůze, na které se mají věci prodiskutovat, a řešit. 

Vážnost situace velela Miroslavu Sýkorovi k návštěvě Mistra Hwang Ho Yonga v Praze. Prodiskutoval s 

ním situaci v našem oddílu a vyslyšel jeho názory. Na schůzi se žhavě diskutovalo mezi Jozefem 

Juhásem na jedné straně a Alešem Tichopádem, Miroslavem Sýkorou a Kamilem Vyvialem na druhé 

straně. Plénum se rovněž do diskuse horlivě zapojovalo až došlo dokonce na hlasování o odvolání 

předsedy z funkce, které dopadlo o jeden hlas více na straně pro odvolání. Ač Aleš Tichopád vyhlásil, 

že podle hlasování byl předseda většinou odvolán z funkce, Miroslav Sýkora upozornil, že Jozef Juhás 

nebyl odvolán z funkce podle platných Stanov, k čemuž bylo zapotřebí 2/3 většiny. Jelikouž atmosféra 

se rázem změnila z jednání na neříditelný chaos, reagovala takřka polovina členů pléna předčasným 

odchodem. Všichni se rozešli s otazníky nad hlavami. Díky dalším tréninkům se však situace postupně 

stabilizovala. Vytvořila se pracovní trojice Jozef Juhás, Miroslav Sýkora, Kamil Vyvial, která od této 

chvíle 1996 začíná na plné obrátky rozvíjet působnost TaeKwon-Do ITF SKP Frýdek-Místek. Miroslav 

Sýkora naváže kontakt s generálním sponzorem stavební firmou HP Construct, avšak ta po pár 

finančních injekcích krachuje. 

Od září 1996 mělo dojít k další vlně rozšíření TaeKwon-Do ITF v ČR. Mistr Hwang Ho Yong s námi 

promluvil o možnosti zvýšit počet členů ve Frýdku-Místku na 200! V té době jsme si mysleli, že to 

nepůjde. V říjnu 1996 se koná exhibice s náborem nových členů, která je zaštítěna kandidátem do 

Senátu, Ing. Janem Kášem. Od té doby provádíme nábor nových adeptů každý rok v září či v říjnu. V 

roce 1996, 1997, 1998, 1999 jsme vždy provedli Velké Exhibice TaeKwon-Do ITF ve Frýdku-Místku 

(vždy na Gymnáziu Petra Bezruče), kterou vždy shlédlo nejméně 300 diváků. Také jsme vždy otevřeli 

novou skupinu nových taekwon-distů. 8. 12. 1996 v Brandýse nad Labem úspěšně absolvovala první 
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moravskoslezská generace zkoušky na I.Dan (Miroslav Sýkora, Kamil Vyvial, Jozef Juhás, Marek Lazor, 

Přemysl Štola, Miroslav Prchal, Jan Gregořica, Marek Vinárek, Libor Macháň). Stěžejním byl pro nás 

rok 1998, kdy jsme se osamostatnili, odešli jsme od Sportovního Klubu Policie Frýdek-Místek, který již 

nadále nemohl poskytnout žádnému sportu takové výhody jako dříve. K 1. 1. 1998 jsme se stali 

Školou TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek a od září 1998 jsme získali nájmy v tělocvičně na 8.ZŠ na ČSA v 

Místku, která se stala naším hlavním působištěm. Netrvalo dlouho a rozšířili jsme naši působnost na 

1.ZŠ, 11.ZŠ. Cvičilo se i na Sokolovně ve Frýdku a v tělocvičně ZŠ Palkovice. Avšak pamětníci pamatují, 

že již v roce 1994 se trénovalo v metylovické Sokolovně! 

V dubnu 1998 v Praze a v červnu 1999 v Třeboni absolvovali mezinárodní seminář s generálem Choi 

Hong Hi Miroslav Sýkora a Jozef Juhás. V první polovině roku 1999 dosáhla naše členská základna 

počtu 172, v úvodu roku 2000 jsme dosáhli naprosto famózního počtu 252 členů! (žáků, dorostu, 

dospělých). V roce 2000 tvořilo náš tréninkový proces čtrnáct tréninkových jednotek (nejvíce v ČR!) a 

naši Školu tvořilo šest skupin. Mnohokrát u nás vedl semináře korejský Velmistr Hwang Ho Yong, 

VII.Dan. Usilovná práce trenérů, žáků a studentů vedla v roce 1999 k vyhlášení Frýdku-Místku pátým 

nejúspěšnějším subjektem TaeKwon-Do ITF České republiky roku 1999. Následně se stala naše Škola 

držitelem titulu NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SUBJEKT ČR ROKU 2000! V roce 2001 se pak postavil zástupce naší 

Školy TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek na druhou příčku. Ale vrátíme se znovu o pár let zpět. 

Výrazných soutěžních úspěchů je velmi mnoho. Miroslav Sýkora a Kamil Vyvial ve skrytu duše již od 

roku 1994 toužili patřit k těm nejlepším v ČR a dostat se do Státní reprezentace, i když v té době 

neměl žádný z nás takové jméno a ani výrazné úspěchy a ani potřebný vyšší technický stupeň, před 

kamarády jsme se s našim hlavním cílem netajili, nikdo to však nebral vážně, protože v té době nebyl 

ani jediný moravák v Reprezentaci ČR, k čemuž došlo až v roce 1996 (Jaroslav Mašek, Koguryo 

Třebíč). Ale my to brali vážně. V té době jsme měli modré pásky a čekali jsme až každý z nás dosáhne 

výrazného nebo výrazných úspěchů v béčkových závodech do modročerveného pásku, kterých 

tenkrát bylo v soutěžním roce dost. Po stále se lepšících úspěších na republikové úrovni a po zavedení 

nového systému soutěžní připravy (od roku 1995 byly zavedeny systematické tréninky Závodního 

týmu a od září roku 1996 byla zavedena systematická odborná výuka na základě zkušeností, získaných 

na soustředění v Pusté Polomi s v té době k nejlepším bojovníkům patřícími bratry Kubínovými z 

Velešína u Českých Budějovic) jsme najednou všechny šokovali. Mimořádně se nám vydařilo již 

historicky první konané Mistrovství České republiky žáků (Praha, červen 1995). Miroslav Sýkora si vzal 

všech 9 vybraných na vlastní pěst na starost. Získali jsme 5 prvních, 3 druhá a 5 třetích míst, stali jsme 

se nejúspěšnějším klubem, s nejúspěšnějším jednotlivcem (Jan Šigut) a nejúspěšnějším týmem (Jan 

Šigut, Roman Keller, Josef Stromšík, Martin Nevedel, Aleš Gongol, Lukáš Blahut). Mezi vyššími pásky 

se prosadili i Michal Košátko, Vratislav Kořínek a Igor Juriček. Domluvili jsme se a připravili nevídané 

překvapení. Hned druhý den po návratu byl trénink a všechny poháry (kterých bylo 7 kusů!, medaile a 

diplomy) jsme schovali do jedné velké tašky a do haly SOU technického (u bazénu) jsme přišli 

normálně, jako na trénink. Po pozdravu si všichni sedli a začal jsem vybalovat tašku a skládat do řady 

všechny ty ceny. Všichni měli takříkajíc „ústa dokořán“. Viděl jsem na nich, jak jsou na naše TaeKwon-

Do ITF hrdí. Jejich úspěch podnítil i ostatní, aby zkusili i sportovní cestu. Dvakrát na trénink přišli 

novináři, úspěšní žáci byli najednou přes noc rychle „slavní“. Úspěch nenechal chladnou ani Moravia 

Banku, která nám sponzorsky vypomohla. Tato „největší výhra“ nám ironií osudu přinesla i „největší 

porážku“, neboť až na dvě výjimky nikdo z devítky úspěšných žáků již dávno necvičí, ale také asi již 

vůbec nesportují. Všichni byli velmi nadaní a zapálení, ale postupně se začali vytrácet někam jinam 
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(puberta, dospělost). Na nejlepšího z nich čekali i v juniorské Reprezentaci ČR, aby se mohl připravit 

na Mistrovství světa juniorů. Roman Keller však nabídnuté šance zahodil … 

Naštěstí Martina Řezáčová stejnou šanci nepustila a reprezentovala nás právě v říjnu 1998 v Indii. 

Zmíněné dvě výjimky z úspěšných žáků z roku 1995 u TaeKwon-Do ITF zůstaly. Prvním je Michal 

Košátko, který to od října 1993 dotáhl až do juniorské reprezentace, kde se prosadil i na Mistrovství 

světa juniorů 2000 v Koreji! Druhým je Vratislav Kořínek, který se z cesty Do úplně neztratil a výrazně 

se věnuje internetové stránce naší Školy. Dalším naším průnikem v naší zemi bylo vítězství mužského 

týmu na prosincovém Mistrovství ČR B 1995 v Třeboni. Přestože tým seniorů byl doplněn dvěma 

nováčky (Radim Tomášek a Martin Maralík se zařadili ke Kamilu Vyvialovi, Lukáši Myšičkovi, Petrovi 

Vasilišinovi, neboť Miroslav Sýkora a Aleš Tichopád již měli pásky červené), dokázali jsme vyhrát 

týmové technické sestavy. Na večer před soutěží a secvičování venku za zimy a tmy před internátem 

v Třeboni nikdo nezapomene. Na přesvědčivé vítězství druhý den nad všemi třemi týmy včetně 

ostravského se bude dlouho vzpomínat. 

V březnu roku 1997 se z poloviny uskutečnil náš sen. Poprvé se náš zástupce zařadil do Reprezentace 

ČR, podařilo se to Kamilu Vyvialovi. Miroslav Sýkora jej následoval v roce 1998, dostal nabídku již v 

březnu, Radim Tomášek a Martina Řezáčová se připojili v červnu 1998. Michal Košátko byl pozván v 

lednu 1999 a Jana Hoňková v březnu 1999. Všem se podařilo dosáhnout mimořádných výsledků. 

Všichni dosáhli úspěšné sportovní kariéry, cestovali a poznali zajímavé lidi a kraje, na všechny zážitky 

je příjemné vzpomínat. Všemu však předchází fyzicky a psychicky náročná příprava na 

reprezentačních soustředěních, není divu, když mezi sebou trénují ti nejlepší. Obrovské plus je však 

vždy v tom, že Reprezentace ČR, to je vždy jedna velká parta. 

Mezi nezapomenutelné žážitky patří momenty, kdy se první z nás mohli objevit na tréninku s černým 

pásem a novým dobokem, a dále momenty, kdy se naši reprezentanti vrátili domů na trénink ze 

svých prvních Mistrovství Evropy nebo z Mistrovství světa s medailemi a žážitky. Po Mistrovství světa 

1997 telefonoval Kamil Vyvial Miroslavu Sýkorovi a pozval jej do Metylovic na podělení se o zážitky z 

Ruska. Vše bylo opět rozmáznuto v novinách. Za rok 1997 je poprvé náš sportovec Kamil Vyvial 

vyhlášen ČSTV v anketě mezi deseti nejúspěšnějšími sportovci okresu Frýdek-Místek. Za rok 1998 to 

zopakuje a podaří se to také Martině Řezáčové. Za rok 1999 se to povede Miroslavu Sýkorovi. Za rok 

2000 je opět vyhlášen Kamil Vyvial. TaeKwon-Do ITF je ve Frýdku-Místku již v povědomí široké 

veřejnosti i díky pokračujícím exhibicím. 

Počátkem roku 1998 dochází k osamostatnění a vzniku Školy TaeKwon- Do ITF Frýdek-Místek. Většina 

tréninků se koná na 8.ZŠ, kde se daří navázat velmi úzkou spolupráci a je vytvořena speciální 

TaeKwon-Do ITF třída. Velký kus práce od roku 1995 vykonal pro TaeKwon-Do ITF ve Frýdku-Místku 

také Jozef Juhás. V roce 1999 dochází k navázání spolupráce s Městským úřadem Frýdek-Místek. 

Místostarostka Ing. Eva Richtrová navštívila dokonce soustředění v Trojanovicích. V roce 1999 začíná 

plápolat karvinské TaeKwon-Do ITF. Karvinský trenér naší pobočky, Kamil Šamal, získal od roku 1996 

solidní základy v jedné z nejlepších skupin, které kdy v našem klubu byly (z ní pochází také Jana 

Hoňková, Jana Žylová, Irena Žylová, Alena Ježová a další). 

V roce 2001 došlo ke třetí krizové situaci v našem klubu … Vše vyústí v zásadní změnu organizace a 

vedení Školy TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek. Dosavadnímu předsedovi Jozefu Juhásovi je vyjádřen 

dík za vykonanou práci. Zanedlouho vstoupíme do své druhé dekády a do druhé éry TaeKwon-Do ITF 
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ve Frýdku-Místku. Počátkem roku 2002 (11. 1. A 5. 2.) nás čeká překročení 10. roku předvedení 

TaeKwon-Do ITF ve Frýdku-Místku a 10. roku existence sdružení lidí, které má neobyčejně pestrou 

historii, lidé prožili mnoho zážitků na akcích. Od roku 2000 se naše členská základna pohybuje nad 

číslem 200! Vedeme přes 100 dětí do 15-ti let ke sportu, k umění a k chování z vlastních sil, ale i za 

podpory Městského úřadu F-M. Na 8.ZŠ máme Kroužek patřící do Centra sportu a také speciální 5.A 

TK-D třídu (12 děvčat a 12 chlapců)! Týdně vedeme 30 hodin TaeKwon-Do ITF! Naše Škola čítá 9 

skupin, které cvičí na 8.ZŠ, na Gymnáziu P.B. v Místku, v Palkovicích, na Čeladné a v Karviné (naše 

pobočky). Ve F-M máme dnes již dostatek vlastních trenérů, kteří absolvují trenérské a rozhodcovské 

kursy ČST a FTVS UK Praha a mají trenérské třídy, průkazy rozhodčích a černé pásy (2x II.Dan a 6x 

I.Dan), které udělil Mistr Hwang Ho Yong, VII.Dan. Množství našich sportovních úspěchů od roku 1994 

na úrovni Reprezentace České republiky včetně, můžete vidět na TKDFM.TAEKWONDO.CZ . Vždy více 

než 50% členů výběrového Střediska talent. dětí a mládeže Severní Moravy a Slezska (STM SMaS), 

které pracuje v Ostravě, je z naší Školy! STM SMaS bylo v r. 1998 nejúspěšnější a v r. 2000 jen těsně 

třetím nejúspěšnějším v CR. Z našich řad se vyprofilovalo již 7 reprezentantů (z toho 3 děvčata)! Díky 

TaeKwon-Do ITF někteří z nás navštívili Slovinsko, Rusko, Německo, Holandsko, Itálii, Řecko, Skotsko, 

Španělsko, ale i Indii, Argentinu a Koreu! Mnohem více informací najdete na naší již zmíněné Web 

Site. Našimi aktuálními partnery jsou MĚSTSKÝ ÚŘAD Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz , Fa BAUER 

Baška www.pbauer.cz – sportovní poháry a trofeje, Ivo Jarolím – ŠKOLSTAV Frýdek-Místek 

www.skolstav.cz , rádio KISS MORAVA 101,1 fm www.kissmorava.cz , webpartner www.ante.cz . Od 

roku 1995 organizujeme vlastní soutěžní projekty. Posledním důkazem je BEST SCHOOLS CUP 1. 12. 

2001 se 243 soutěžícími ze 16 klubů ze České republiky, Slovenska a Polska. Jak se stalo od roku 2000 

tradicí, i v prosinci 2001 se sešli taekwon-disté a taekwon-distky na chatě v Metylovicích, aby oslavili 

Vánoce a Silvestra. Tato akce na konci roku, spojená s dobrým pitím, jídlem, okořeněná sledováním 

historických videozáběrů, bobováním z kopce i do kopce a podbarvená hrou na elektrickou kytarou a 

křepčením v rytmu hudby, pouštěné DJ, vybaveným množstvím Vinylů, se těší velké oblibě. 

 

 

   Autor: Miroslav Sýkora, bývalý člen Školy Taekwon-Do ITF Frýdek-Místek, z.s. 

 

 

 

Veškeré údaje zde zveřejněné se týkají TaeKwon-Do s visačkou ITF. ITF je ochranná známka 

International TaeKwon-Do Federation (Mezinárodní Federace TaeKwon-Do). 

 


