
Ostrava 15.8. 2009 
 

Vážený pane předsedo,vážení sportovní přátelé, 
 
oslovuji Vás s nabídkou stát se součástí mezinárodní organizace 
ISKA  (International sport kickboxing association)                        
a zúčastňovat se mezinárodních turnajů pořádaných touto 
organizací, která ve světě působí od roku 1986. 

 
Jmenuji se Jan Vasilenko a jsem presidentem ISKA - Europe pro Českou republiku.   
O mé osobě - bojovým uměním se zabývám od roku 1970. Začínal jsem s judem v klubu TJ NHKG (dnešní 
AcelorMittal), které jsem studoval 4 roky. Po přestěhování do Havířova jsem začal studovat karate Shotokan v TJ Důl 
president Gottwald. Po přerušení z důvodu prezenční vojenské služby začínám trénovat opět karate Shotokan, ale v TJ 
Baník Ostrava. Zde jsem trénoval karate Shotokan dlouhých 11 let, až do prvního mistrovského černého pasu, který 
jsem složil před zkušebními komisaři p. Olinem Ohnútem (předseda ČSKe), Ing. Jurkovičem (pověřenec kata pro ČR) 
a p.Václavem Havlů (mistr Evropy a vicemistr světa v kumite). Složení této komise zaručovalo úroveň a kvalitu 
prováděné zkoušky. V TJ Baník Ostrava jsem byl členem výkonného výboru. Trénoval jsem děti, dospělé a vedl 
reprezentační družstvo žen (Eva Jiroutová, Jana Fojcíková-Galiová mistryně ČR). Stal jsem se zkušebním komisařem 
ČSKe.  
Po odchodu z TJ Baník Ostrava jsem založil Junior karate klub Ostrava (v té době třetí klub v Ostravě), ze kterého 
vzešlo mnoho mistrů ČR, jak v kata, tak i v kumite. Později na jsem na základě svých praktických zkušeností a 
dlouhou odborností  v karate pomáhal založit i další klub v Ostravě Karate Atffis a další.  
V současné době jsou z mých bývalých žáků nejznámější mistři ČR Patricie Klapalová kata a Adam Hrnčíř kumite, 
kteří u mne trénovali mnoho let. Dále Ester Doláková, Eliška Dobrozemská a Ing. Jana Riplová, všechny mistryně      
a vicemistryně Evropy a světa. Ing. J.Riplová byla v roce 2008 oceněna ČUBU na Noci mistrů a vstoupila do Síně 
slávy. Sám jsem aktivně závodil v kata i kumite ( jsem vicemistr Evropy 2007 a světa 2008). 
 
Vždy jsem měl hlavně zájem o sebeobranu, proto jsem studoval wing chun, páky u mistra jiu jutsu p. Petráše, 
Alkampf-jitsu a okinawské styly karate jitsu u mistrů karate Okinawy. Mistr Johny Vansimpsen 9.Dan aiki jitsu mě 
přijal za svého žáka. Toto vše vedlo v roce 1996 k založení stylu bojového umění Wa-te jitsu dó (jitsu - technika; 
později doplněno znakem Dó - cesta; jitsu nezaměňovat s jutsu) v ČR, který upřednostňuje vynikající úderovou 
techniku, ve spolupráci s kryty, kopy, pákami a tlakovými body. Postoje jsou vyšší jako ve školách Shorin ryu a stylu 
Bílého jeřába. Vše je v jednotě těla, mysli a vnitřní energie. Styl je koncipován tak, aby jej zvládli všichni zájemci   
bez rozdílu věku. 
 
Český svaz Wate jitsu dó a bojových umění (Wa-te jitsu dó ČR) je členem České unie bojových umění (ČUBU). 
Vstupem ČSWABU v roce 2009 do evropských a světových organizací ISKA se otevírají dveře pro všechny zájemce 
změřit si kvalitu a úroveň svého bojového stylu se zápasníky celé Evropy a celého světa.  
Sportovní kategorie ISKA:  
semicontact - lightcontact - fullcontact - lowkicks - thaiboxing - oriental - MMA  
formy hardstyl Japanes - Korean - veterans traditional - softstyle - freestyle - extreme - team - weapons 
 
Od podzimu 2009 budeme pořádat pro naše členy i ostatní zájemce pravidelné semináře v self defense sebeobraně 
Wa-te jitsu dó, karate, formy se zbraněmi. Otevíráme sekce v oblasti kickboxingu a wu-šu (čínské styly). Přivítáme 
všechny zájemce o členství a spolupráci ve všech oblastí bojových umění, ať již jako členy, tak i na postech 
reprezentačních trenérů v kickboxingu, wu-šu i jiných. 

 
Postupový klíč je jednoduchý - národní pohár, mistrovství ČR , ME a MS. 

Náš nejbližší cíl je mistrovství Evropy v Římě 2009.  
Zúčastněte se s námi MS ISKA 2010, které bude pořádat Španělsko. 

Staňte se členy realizačního týmu ISKA ,buďte u toho!!! 

 

www.watejitsu.eu   www.iska-europe.com   www.iska.com  

 
Jan Vasilenko 6.Dan President ISKA 

v ČR vicemistr Evropy a světa 


