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24. - 25. února 2007,

Hala SOU Zelený pruh,
Praha 4 Pankrác

Trhanovské náměstí, Praha 10
Zelený pruh,, Praha 4

shihan Hideo Ochi
8. dan karate JKA

Hideo Ochi se narodil 28. února 1940. Karate začal prak-
tikovat od 15 let při svých studiích na střední škole. Po
ukončení studia na střední škole nastoupil ke studiu na
TAKUSHOKU univerzitě v Tokiu, kde si kromě základního
ekonomického směru vybral jako druhý obor tělový-
chovu a sport. Na universitě se kromě kendo a judo
výrazně věnoval, pod vedením profesora Masatoshi
Nakayami, výcviku karate. Stal se členem reprezen-
tačního družstva university, kde začal sbírat své první
zkušenosti v soutěžích karate. Po absolvování
TAKUSHOKU university nastoupil na základě doporučení
svého učitele pana Nakayami na dvouletý kurz pro in-
struktory JKA, který ukončil v roce 1964. Poté se Hideo
Ochi výrazně věnoval závodní činnosti. Pravidelně se
účastnil Otevřeného mistrovství Japonska v karate, které
má mezi odborníky stejný význam jako Wimbledon pro
tenisty. Za období čtyř let 1966 až 1969 se mu podařilo
třikrát vybojovat titul „Grand champion“! To znamená, že
musel na jednom mistrovství zvítězit v disciplíně kata,
nebo kumite a zároveň v druhé disciplíně obsadit
stříbrnou, nebo bronzovou příčku. Za celou dobu exis-
tence Otevřených mistrovství Japonska v karate se tento
husarský kousek dařil pouze dvěma lidem: shihanovi
Ochimu a shihanovi Uekimu, který je v současné době též
členem Shihan kai JKA WF jako Hideo Ochi. Tato
skutečnost byla základem obrovského respektu a uznání,
které jsou Hideo Ochimu v Japonsku prokazovány. Snad
právě proto se rozhodl  vedoucí instruktor JKA WF
Masatoshi Nakayama vyslat v roce 1970 Hideo Ochi do
Evropy - konkrétně do Německa, aby vystřídal ve funkci
instruktora JKA pro Evropu shihana Kanazawu. Hideo
Ochi v Německu působil jako vedoucí reprezentace
německého svazu karate (DKV - účastníka soutěží WUKO
a následně WKF) až do roku 1992, odkud odešel, aby
společně s dalšími stoupenci stylu Shotokan ryu založil
v roce 1993 samostatný německý svaz JKA (DJKB - který
se začal účastnit soutěží JKA WF a WKC), kde působí jako
hlavní instruktor. V České republice začal Hideo Ochi pů-
sobit od roku 1993, kdy podepsal s Českým svazem
karate smlouvu o vedení České reprezentace v disciplíně
kata. V roce 1995 vznikl Český svaz karate JKA, kde shi-
han Ochi přijal funkci vedoucího instruktora, kterou stále
vykonává. Příkladu České republiky postupně násle-
dovaly státy Litva, Bělorusko a Polsko. Po náhlé smrti
Keynosuke Enoedy v březnu 2003 byl shihan Hideo Ochi
jmenován vedoucím instruktorem JKA pro Evropu.
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Trhanovské náměstí 179/9
Praha 10 Hostivař

GICHIN CUP 2007
SOBOTA 24. 2. od 1300hod

soutěž smíšených družstev
(3 muži a 2 ženy) 
v disciplínách kata i kumite

kumite muži bez rozdílu vah 
kumite ženy bez rozdílu vah
kata ženy
kata muži
kumite muži bez rozdílu vah

družstva budou rozlosována do dvou
skupin, ve skupině se utká každý
s každým, poté bude následovat semi-
finále mezi 1. z jedné skupiny a 2. z druhé
skupiny, nakonec boj o 3. místo a finále.

(PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE JE VSTUP ZDARMA)

PROGRAM
Sobota 24. února 2007

900 - 1030 9 kyu - 4 kyu
1030 - 1200 3 kyu - dan
1200 - 1300 Polední přestávka
1300 - 1600 Gichin cup
1600 - 1800 zkoušky STV
2000 - ??? přátelská párty

Neděle 25. února 2007
900 - 1030 9 kyu - 4 kyu

1030 - 1200 3 kyu - dan
1200 - 1300 Polední přestávka
1300 - 1430 9kyu - 4 kyu
1430 - 1600 3 kyu - dan

POPLATKY
Členové JKA 590,- Kč, ostatní 690,- Kč

(pro 20 a více účastníků z jednoho klubu
sleva 50,- Kč)

UBYTOVÁNÍ
Přespání v tělocvičně ve vlastním spacím
pytli v pátek ve sportovním centru Trhaňák
od 20.00 hodin, v sobotu v tělocvičně ZŠ Hos-
tivař, Kozinova ul. od 17.00 hodin

REZERVACE na telefonu 271 750 504
nejpozději však do 20. 2. 2006.
Poplatek 50,- Kč / noc

DOPRAVA
Pro účastníky semináře je připraven auto-
bus, který bude zdarma zajiš�ovat přepravu
ze sportovní haly na Trhanovské náměstí.
SOBOTA

800 Trhanovské náměstí hala SOU
1800 hala SOU Základní škola Hostivař

NEDĚLE
800 Základní škola Hostivař, hala SOU

P Ř ÁTELSKÁ PÁRTY
Přátelská párty nejen pro účastníky semináře
proběhne v centru bojových umění Trhaňák
(Trhanovské nám.179/ 9, Praha 10 - Hostivař)
v sobotu 24. února 2007 po skončení turnaje
GICHIN CUP.

Vstup zdarma.

ZKOUŠKY STV
Zkoušky na technické stupně DAN pod ve-
dením shinana Ochi proběhnou ve sportovní
hale v sobotu od 16.00 hodin. Poplatky za
zkoušku jsou vybírány přímo shinanem Ochi.


