
Karate	  Vision	  nyní	  slaví	  10	  let!	  
	  
	  
Byla	  a	  je	  to	  krásná	  cesta	  plná	  poznání,	  setkání	  a	  růstu	  na	  všech	  úrovních.	  Na	  začátku	  
nás	  bylo	  osm	  a	  nyní	  cca	  300.	  Nikdy	  jsem	  nepochyboval	  o	  jedné	  věci,	  a	  to,	  že	  Karate	  
Vision	  má	  svého	  speciálního	  ducha	  a	  jedinečný	  způsob	  vedení	  lidí.	  Je	  to	  místo	  
setkávání,	  obohacení,	  plnění	  snů	  a	  velkých	  přátelstvích.	  
	  	  
Ještě	  před	  založením	  klubu	  jsem	  trénoval	  v	  1.patře	  mateřské	  školky	  a	  to	  jen	  velmi	  
omezený	  počet	  lidí.	  Poté,	  co	  mi	  byl	  ukončen	  pronájem,	  jsem	  nevěděl,	  kde	  budu	  
trénovat	  dál.	  Byl	  jsem	  smutný,	  že	  opouštím	  svou	  "mateřskou	  školku",	  kterou	  tak	  
důvěrně	  znám.	  A	  pak	  se	  stalo	  něco	  velmi	  prostého,	  ale	  silného.	  Otec	  mé	  bývalé	  
přítelkyně	  se	  mě	  zeptal:	  "Hele,	  chceš	  mít	  svůj	  klub?"	  a	  já	  jsem	  odpověděl	  "no	  jasně!".	  
A	  on	  na	  to:	  "Tak	  ho	  měj".	  Pro	  mě	  je	  to	  legendární	  věta,	  která	  mi	  často	  zní	  v	  uších.	  
Funguje	  na	  vše.	  Chcete	  mít	  peníze?	  Tak	  je	  mějte.	  Chcete	  vyhrát	  Mistrovství	  v	  karate?	  
Tak	  ho	  vyhrajte	  :-‐).	  Magická	  věta,	  pro	  někoho	  bláznovství,	  ale	  mě	  právě	  ta	  
jednoduchost	  vždy	  osvobodila	  od	  složitostí.	  
	  
A	  tak	  jsem	  se	  přesunul	  do	  "školy",	  kde	  už	  10	  let	  trénujeme,	  dřeme,	  smějeme	  se,	  
povídáme	  si	  a	  hlavně	  jsme	  spolu.	  
	  	  
Nyní	  jsme	  veliký	  klub	  s	  úžasným	  trenérským	  týmem,	  kterému	  ze	  srdce	  vděčím	  za	  to,	  
kde	  jsme.	  Moc	  děkuji,	  Tome,	  za	  pomoc	  v	  začátcích	  a	  stálou	  podporu,	  důslednost	  a	  
naše	  nádherné	  přátelství,	  kterého	  si	  nesmírně	  vážím.	  Moc	  děkuji,	  Péťo,	  za	  
porozumění,	  citlivost	  a	  inspiraci	  a	  naše	  krásné	  přátelství,	  které	  mě	  velmi	  obohacuje.	  
Moc	  děkuji,	  Adélko,	  za	  jasnost,	  opravdovost	  a	  ducha,	  kterého	  přinášíš.	  Moc	  děkuji,	  
Lucko,	  za	  nadšení,	  vděčnost	  a	  radost	  z	  cesty	  karate.	  Moc	  děkuji,	  Jirko,	  za	  tvoji	  hravost,	  
dokonalost	  karate	  a	  čistou	  duši.	  Moc	  děkuji,	  Míšo,	  za	  přístup	  k	  dětem,	  naladění	  a	  
laskavost.	  Moc	  děkuji,	  Luky,	  za	  práci	  s	  dětmi	  a	  tvůj	  zájem.	  Moc	  děkuji,	  JIrko	  Špánku,	  
za	  nedělní	  pomoc	  a	  fajn	  atmosféru.	  
	  	  
Děkuji	  všem	  členům	  a	  rodičům	  za	  vše,	  hlavně	  za	  to,	  jací	  jste	  skvělí	  lidé.	  Přeji	  Vám	  
naplněný	  život	  láskou,	  moudrostí,	  úspěchem	  a	  radostí.	  
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