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BEROUN Na konci dubna se konal Druhý evropský mezinárodní festival ve wushu, kterého se
zúčastnila i škola bojových umění Oheň a Voda Beroun. Soutěž se odehrávala v Praze a závodily
wushu týmy z pěti států. Velkou radost organizátorům udělala účast čínského týmu, který si přijel
zazávodit a přivezl i kvalifikované rozhodčí.

Reprezentantka berounské školy bojových umění Martina Slabá. | foto: archiv Voda a Oheň Beroun

Šlo o první závod sezony, který se většinou odehrává v duchu opatrného pozorování soupeřů a
jejich pokroků. Nyní však bylo, díky čínské účasti, vše jinak. Všichni museli dát do závodu
absolutní maximum.

Reprezentace berounské školy bojových umění Oheň a Voda čítala čtyři členy, a to Martina
Lachmana, Martinu Slabou, Petra Šímu a Karla Kolmanna, kterým se podařilo získat sedm
cenných kovů z prvních mezinárodních závodů tohoto roku.

"Martin Lachman bez mrknutí oka obhájil první místo v kategorii Shaolin s halapartnou (Pudao) z
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loňského ročníku tohoto šampionátu, k tomu přidal ještě první místo v kategorii Shaolin beze
zbraně (quan). Společně s Petrem Šímou obhájili své první místo se secvičeným soubojem a jako
tradičně, sklidili za něj potlesk celé haly," líčí vystoupení svých kolegů Martina Slabá.

Sama závodila v kategorii taijiquan, tedy pěstní taiji, kde se umístila spolu s čínskou Zhou Zhang
na prvním místě. Následně pak ovládla kategorii Taiji se zbraní, kde porazila i svou čínskou
konkurentku. Obhájila tak obě zlaté medaile z loňského roku.

Úspěšná premiéra

Petr Šíma přivezl stříbrnou medaili z kategorie Fanzi beze zbraně, kde skončil těsně za čínskou
konkurencí. Spolu s Martinem Lachmanem obhájil první místo v kategorii secvičených soubojů,
kde zaujali porotu nejen bezchybným provedením a obtížností, ale i celkovou nápaditostí a
příběhem souboje.

Karel Kolmann se účastnil pod hlavičkou berounské školy svých prvních závodů. Závodil v
kategorii Shaolin – krátká zbraň, kde předvedl téměř bezchybnou sestavu s mečem a na svých
prvních závodech skončil na stříbrném stupni za prvním Číňanem.

"Doufáme, že tento slibný začátek budeme schopni dotáhnout až do konce sezony, která by měla
vrcholit na listopadovém Mistrovství světa v Číně," věří Martina Slabá.
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