Capoeira představuje unikátní
kombinaci tance, akrobacie a
netradičního boje. Je umění s
osobitou filozofií. Souboj dvou
soupeřů je možné nejlépe
definovat jako předstíraný
boj – hru založenou na
improvizaci. Důraz je kladen
zejména
na
plynulost
souhry pohybů obou hráčů,
co v kombinaci s hudbou a
zpěvem činí Capoeiru bojovým uměním, které je atraktivní nejen
pro zúčastněné, ale i pro diváky. Capoeiru není možné jednoznačně
přiřadit ani do kategorie bojového umění, sportu či folklóru. Možná
právě díky svému netradičnímu přístupu vděčí v současnosti za titul
nejrychleji se rozvíjejícího bojového umění na světě, které si ze své
kolébky (Brazílie) našlo cestu až k nám do České Republiky.
Historie Capoeiry
je plná nejasností a dodnes
nezodpovězených
otázek.
Začíná to hned při hledání
odpovědi na otázku, odkud
Capoeira vlastně pochází?
I když nikdo nepopírá, že
Capoeria se do své současné
podoby vyvinula v Brazílii,
mnozí odborníci na tuto
problematiku umísťují rodisko Capoeiry na africký kontinent, a to
hned z více důvodů. Faktem je, že od prvního vylodění Evropanů v
roce 1500 bylo do Brazílie násilně odvlečených 3,5 mil. Původních
afrických obyvatel. Více slov z Capoeiry je odvozeno z řeči afrických
kmenů a některé rituály, jako např. ngolo kmene Mucope, je možné
považovat za jakési předchůdce tohoto brazilského bojového umění.
Jiným, i když nepřímým důkazem je skupina bojových umění velmi
podobných Capoeiře, které mají svůj domov v jiných částech „nového

světa“. Na Martiniku existuje sport ( I´aqya ), na Kubě zase ( Maní ), oba
zahrnují akrobacii a předstíraný boj za rytmu hudby. Na Trinidadě jse
zase známý boj s tyčkami nazvaný ( Kalinda ), neuvěřitelně podobný
brazilskému Maculele, tanci, který se učí každý capoeirista. První
zmínka o capoeiře jako boji je datovaná do roku 1770. V roce 1809
byla založena královská policie, která pronásledovala Capoeiristy v
Brazílii a nebýt několika málo oblastí, kde dokázala přežít, bylo by toto
umění dnes jen pouhou zmínkou. V období 1809 – 1889 probíhaly
zuřivé boje mezi policií a capoeiristy. Po vyhlášení republiky 1889
zlá pověst capoeiristů vedla k tomu, že o rok později byl vydán zákon,
zakazující praktikování capoeiry, což mělo za následek ještě větší
postihy ze strany policie. V roce 1927 založil Mestre Bimba první
formální akademii pro vyúku capoeiry jako bojového sportu. I když
oficiální licenci dostal až v roce 1937. Mestre Bimba vyvinul systém
výuky capoeiry a přístup k samotné hře, který byl výrazně odlišný
od tradičních norem. Tento styl se začal nazývat REGIONAL. Bimbův
příklad rychle následoval Mestre Pastinha, který v protikladu k této
inovační tendenci se snažil zachovat tradiční přístup pro výuku a
praktikování capoeiry. Tento styl se nazýval ANGOLA. V roku 1972
byla Capoeira oficiálně vyhlášena Brazilským národním sportem.
Pohánění vizí nového moderního sportu, začali Bimbovi studenti v
50. letech otevírat akademie po celé Brazílii. Rio de Janeiro a následně
Sao Paulo se stali centry pro růst tohoto nového hnutí. V roku 1972
byla capoeira oficiálně vyhlášena Brazilským národním sportem, čím
se začala i éra organizování místních a národních turnajů. V pol. 70.
let bylo už hodně akademií po celé Brazílii a první mistři začali učit
Capoeiru v USA a Evropě. Dělení mezi styly REGIONAL a ANGOLA
bylo nejvíce čitelné ve 40. až 70. letech 20. století. V současnosti se
vyvinul nový trend, který se pokouší sjednotit obě školy pod motem:
„ Capoeira é uma só“ (Je jen jedna Capoeira ). Spojuje se přístup stylů
Angola, který si více zachovává staré tradice s otevřeností Regional
vůdči inovacím a novým trendům. V minulosti měl každý capoeirista
dvě nebo tři přezdívky. Policie znala všechny capoeiristy podle těchto
přezdívek, ale jejich skutečné jméno neznali. To znamenalo, že je bylo
mnohem těžší zatknout. (Tato tradice pokračuje dodnes, kdy osobě,
která chce praktikovat capoeiru, je dána přezdívka.)

Hudba a zpěv
jsou dva neodmyslitelné aspekty,
bez kterých by samotná hra byla
jen bezduchým kopáním do
vzduchu. Fyzická hra zachycuje
pouze jednu třetinu toho, co
pojem Capoeira obsahuje. Hráči
získávají energii potřebnou pro
své výkony od osob v rodě, které
zpěvem a potleskem inspirují oba
soupeře. Základním hudebním
nástrojem je Berimbau, strunný
nástroj připomínající luk. Berimbau určuje tempo hry, představuje
jakýsi vnitřní rytmus Capoeiry, kterým se každý hráč řídí. Většinou
se používají 3 Berimbau, přičemž každé může hrát jiný rytmus. Mezi
další nástroje patří ještě Pandeiro (tamburína) a Atabaque (velký
buben), Agogo (dvojitý zvonek) a Reco-Reco (škrabka vyrobená z
bambusu). Písně v capoeiře mají různou tématiku. Většinou opisují
aktivity v rodě. V minulosti byli mnohé písně v rodě improvizované,
ale tato tendence se postupem času
vytrácí. Jiným typem písně je tzv.
Ladainha, která se zpívá na začátku,
a hráči v ní obyčejně vzdávají úctu
svému mistrovi. Zpěv v rodě má
dvojí význam. V první řadě oživuje
hru a dává celé capoeiře kulturnější
podobu, na druhé straně udržuje
naživu tradice, které by se jinak z
capoeiry vytratili. Jak v minulosti, tak i
v současnosti se vědomosti v capoeiře
především přenášeli ústním podáním
a písně jsou jedním ze způsobů, jak
mistří předávají své vědomosti dále.

Počátky oddílu
Zájem o capoeiru v Mladé Boleslavi vzbudil mezi pár nadšenci v roce
1999 film Mistr neznámého boje. Je o učiteli tělocviku, který se snaží
zlepšit situaci ve škole a vychovávat žáky právě cvičením capoeiry.
V době začátků oddílu to byl bohužel jeden z mála dostupných zdrojů
o capoeiře u nás. Informace o skutečné capoeiře, tak jak ji známe
nyní, nebyly v podstatě k nalezení ani na internetu. Toto vše vedlo
k tomu, že se tréninky věnovaly především akrobacii, ke skutečnému
bojovému umění tehdy měly ještě velmi daleko.

Zlom nastal na podzim roku 2002. Tehdy se na začátku listopadu
v Praze uskutečnil seminář skupiny Axé Capoeira. Byl to jeden
z prvních seminářů na území České republiky, vedl jej polský učitel
Graduado Barril a z Mladé Boleslavi si vyrazili zacvičit hned tři
zájemci, včetně zakladatele oddílu Karla Popoviče. Byl to historicky
první seminář, kterého se mladoboleslavští zúčastnili. Ke konci
listopadu se Karel seznámil s dnešním trenérem libereckého oddílu
Tomášem Zummerem, společně hned vyrazili na trénink do Vídně.
Zde se seznámili s brazilským učitelem Mestre Paçocou, který byl
v té době ještě Professor ve skupině ABADÁ Capoeira. V prosinci
se v Praze právě s Paçocou uskutečnil první seminář, na který již
mladoboleslavští dorazili v hojném počtu. Tehdy ještě netušili,
že za rok založí oddíl. Netušili ani, že Mestre Paçoca je jedním
z nejuznávanějších učitelů žijících v Evropě. Ve skutečnosti neměli
tehdy ještě ani ponětí, co capoeira vlastně je. Bylo však jasné, že
třídenní seminář s Paçocou byl přesně tím, na co tři roky čekali.
Setkání s ním vedlo k bezprostřednímu navázání spolupráce a po
roce, dne 10. 12. 2003, i k oficiálnímu založení oddílu.

Po pražském semináři získali tedy boleslavští capoeiristé cíl, jejich
tréninky začaly mít jasný smysl. Hned v lednu 2003 vyrazili na
další seminář, po něm s téměř měsíční pravidelností následovaly
další. V květnu boleslavští vyrazili do Vídně na své historicky první
batizado. Zde poprvé zjistili, co je skutečná capoeira. Toto první
páskování, kterého se Češi účastnili, vedl Mestre Nago s dnešním
Mestrem Tucano Preto, spolu s nimi přijelo dalších čtrnáct Brazilců.

Všichni Paçocovi žáci dostali své první pásky a měli možnost celý
víkend trénovat s tehdejší evropskou špičkou. Závěrem batizada byl
slavnostní křest nově otevřené vídeňské akademie bojových umění
Mestre Paçocy.

Následující tři roky byly charakteristické především ohromným
rozvojem boleslavských capoeristů. Tvrdá dřina na trénincích se
odrážela v rychle rostoucí kvalitě místních cvičenců, včetně trenéra
samotného. Pravidelné cestování po domácích i zahraničních
seminářích vedlo k přímo raketovému postupu vpřed a na všech
batizadech se vždy někomu podařilo získat vyšší pásek. Útočiště a
střechu nad hlavou pro mladoboleslavský oddíl poskytla místní
Tělovýchovná jednota SOKOL. Jejím členem se oddíl stal již v roce 2003
a její prostory od té doby využíval. Díky médiím, veřejné prezentaci
a množství různých vystoupení se nejen oddíl, ale capoeira obecně,
dostal rychle do povědomí místní veřejnosti. Vzhledem k vizuální
odlišnosti bylo třeba ukázat, že capoeira není tanec a neodmyslitelně
patří mezi bojová umění a bojové sporty. V roce 2006 proto uspořádal
oddíl první ročník Show bojových umění Mladoboleslavska. Cílem
bylo prezentovat místní bojové kluby pro zájemce o volnočasové
aktivity. První ročník byl uspořádán formou charitativní akce, kdy
veškerý výtěžek putoval na konto dětského domova v Krnsku.

Nejdůležitější událostí roku 2006 bylo ovšem historicky první
Mistrovství ČR v capoeiře, které se konalo v Liberci ve dnech 21. – 22.
října. Z tohoto mistrovství si mladoboleslavští capoeiristé odvezli,
mimo dalších ocenění, i zlato v základní kategorii a stříbro v kategorii
pokročilých.

I v dalším roce oddíl zaznamenal několik významných milníků a
událostí. V létě oddíl spoluorganizoval první týdenní soustředění
pro dospělé. Soustředění proběhlo v Novém Městě pod Smrkem a
vydařilo se natolik, že se stalo každoroční tradicí. O dva roky později
se k úspěšné tradici přidalo i první soustředění pro děti.

Oddíl se ovšem neorientoval jen na činnost v rámci tréninků. Velmi
netradiční, a pro účastníky nezapomenutelnou akcí, bylo vynesení
rakouské hraběnky Sofie Hartig na hrad Bezděz. Hraběnku v jejich
šestaosmdesáti letech vyneslo na speciálně upravených nosítkách
deset dobrovolníků právě z řad boleslavského oddílu. Dojatá
hraběnka měla možnost se z hradu na sklonku svého života podívat
na rozlehlá panství svého rodu Valdštejnů. Událost byla plná emocí,
sledovaly ji stovky turistů i média.
První batizado
Na konci roku 2007 oddíl čekala událost, která byla - co se významu
týče - největší. Ve dnech 16. – 18. listopadu proběhlo v Mladé Boleslavi
první batizado. Slavnostní víkend vedl Mestre Paçoca a jako host
přijel až z Madridu brazilský Instrutor Urso. Batizada se zúčastnily
oddíly z osmi českých měst, přijela zhruba stovka lidí.

O několik dní později byla založena Česká Asociace Capoeiry, kde
oddíl působí jako jeden ze tří zakládajících členů se svým trenérem
ve funkci viceprezidenta asociace.
V roce 2008 se oddíl soustředil především na domácí prostředí.
Hned v lednu, za finanční pomoci společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.,
postavil v Sokolovně protihlukovou stěnu. Ta oddělila velký a malý
sál, časové kapacity budovy se téměř zdvojnásobily. Z nově vzniklé
malé tělocvičny se stala akademie bojových umění, kterou kromě
capoeiristů využívají i další bojové kluby. Po slavnostním představení
akademie veřejnosti byly otevřeny dva nové dětské kurzy, které byly
díky velkému zájmu bezprostředně naplněny. Snahou oddílu bylo
rozšířit možnosti volnočasových aktivit pro místní mládež a zvýšit
její zájem o bojové sporty, které mladého člověka učí určitému řádu,
kázni a sebedisciplině. I proto oddíl (vedle účasti v dalších ročnících
Show bojových umění Mladoboleslavska) uspořádal speciální
projekt. Spuštěn byl v září 2008 pod názvem Com desporto fora da
rua (Sportem z ulice), probíhal po celý rok a byl pro zájemce zcela
zdarma. Projekt byl zaměřen na problémovou a sociálně slabou

mládež, jeho ambicí bylo dostat tyto děti z ulice a pomoci jim realizovat
se ve sportovní činnosti. Členové oddílu předpokládali, že vzbuzení
zájmu o bojové umění povede u dětí z cílové skupiny k lepšímu
využití volného času a k postupnému vytrácení aktivit „pouličního“
typu. Tréninky byly pouze jednou týdně a byly, nejen svou fyzickou
náročností, ale i důrazem na aktivní zapojení cvičících, zcela odlišné
od klasických tréninků. Smyslem projektu nebylo zdokonalit bojové
dovednosti cílové skupiny, které ve většině případů není násilí cizí,
ale zavedení přísné disciplíny, zvýšení zájmu o společenský život a
navázání mezilidských vztahů.
Mezinárodní úspěchy, založení Vem Camará Capoeira
V dalších letech pokračoval oddíl se stále větším úsilím ve svém
cíleném rozvoji. Členy motivovaly dosažené úspěchy, o kterých v době
založení oddílu nikdo ani neuvažoval. Jméno české capoeiry bylo již
slyšet napříč Evropou a z mezinárodních soutěží se jejich účastníci
vždy vraceli s nějakým úspěchem.

Velmi důležitým okamžikem v historii oddílu se stal říjen roku 2009.
Tehdy oddíl následoval svého patrona Mestre Paçocu a po šestileté
spolupráci vystoupil z celosvětové asociace ABADÁ Capoeira. Den
poté se stal jedním z prvních členů nové mezinárodní asociace Vem
Camará Capoeira, kterou založil právě Mestre Paçoca. Změna byla
sice především politická, pro rozvoj oddílu v dalších letech ovšem
zcela zásadní. Původně nařízená striktně uzavřená spolupráce
pouze s ostatními oddíly v rámci asociace ABADÁ přestala platit a
boleslavští capoeristé v podstatě hned navázali širokou spolupráci
s dalšími kvalitními skupinami po celém světě. Díky tomu mohl oddíl
veškeré své soutěžní i nesoutěžní akce pořádat v širším měřítku a
z národních událostí se staly mezinárodní.
Pro Mladou Boleslav byla ovšem v roce 2009 zcela zásadní další
významná soutěžní událost. Šlo o historicky první Otevřené
mistrovství ČR v Capoeiře, kterému hostovalo právě město Mladá
Boleslav. Místní oddíl se s akcí vypořádal se ctí - zejména díky
jejímu dokonalému zvládnutí se v následujících třech letech soutěž

do Mladé Boleslavi vrátila hned dvakrát. V letech 2009 a 2012 bylo
mistrovství určeno dospělým a v roce 2011 dětem. V rámci všech tří
ročníků se do Mladé Boleslavi podívala řada významných hostů. Mezi
nimi byli Instrutor Bala, Professor Fominha, Professor Toupeiro,
Professor Dodõ, Professor Arisco a Professor Pittbull, Contra Mestre
Dêdê, Mestre Capoeira či Mestre Capixaba. Boleslavským se, jako již
tradičně, podařilo ve všech ročnících uspět v různých kategoriích.
Ročník 2012 byl ovšem jedinečný tím, že vůbec poprvé startovala také
kategorie učitelů, tedy od modrého pásu výše. A nejvýznamnějším
úspěchem bylo stříbro udělené zdejšímu trenérovi Karlu Popovičovi.
Rok 2012 byl zajímavý i netradiční volbou lokality pro závěrečné
kolo soutěže. V předchozích dvou ročnících se finále odehrávalo
v prostorách TJ SOKOL tak, jak tomu bylo zvykem pro všechny velké i
malé - čistě capoeiristické - události oddílu. Tentokrát se ale podařilo
navázat spolupráci s Vysokou školou Škoda Auto, která poskytla své
prostory Na Karmeli. Z velkého přednáškového sálu se stalo hlediště
a do vstupní haly bylo nainstalováno pódium, na kterém závodníci
soupeřili o titul Mistra Evropy.

Úspěchy
V letech 2009 až 2013 měli odchovanci boleslavského oddílu celou
řadu dalších soutěžních úspěchů. Mezi nejvýznamnější patří čtvrté
místo v absolutní kategorii na Mistrovství světa v Brazílii v roce 2012.
Ani z poslední soutěže před oficiální oslavou výročí deseti let oddílu
nepřijeli jeho členové s prázdnou. Na Mistrovství Evropy v Komárně,
které proběhlo v polovině listopadu 2013, vybojovali zlato v základní
kategorii C a bronz v mistrovské kategorii A.
Úvodní desetiletá etapa byla tedy velice úspěšná, a to nejen díky
rozsáhlé podpoře sponzorů, přátel a rodičů, ale především díky tvrdé
dřině, píli, odhodlání a příkladnému přístupu každého jednotlivého
člena oddílu.

Úspěchy oddílu:
Sportovec Mladoboleslavska
2012
2. místo Karel Popovič - kategorie adrenalinové a bojové sporty
2011
3. místo Karel Popovič - kategorie adrenalinové a bojové sporty
MČR děti
2013
7. místo Richard Hušek – kategorie C
2011
4. místo Petra Kuncová – kategorie C
2010
7. místo Filip Lankaš – kategorie A
2008
1. místo Lukáš Pařík – kategorie B
2007
2. místo David Salač – kategorie B

MČR nad 15 let
2011
1.místo František Folprecht – kategorie C
2009
2.místo Jan Hovorka – kategorie A

Mistrovství Evropy
2013
1. Místo Eliška Hancová – kategorie C
4. místo František Folprecht – kategorie B
3. místo Jan Hovorka – kategorie A
2012
2. místo Karel Popovič – kategorie A
2011
2. místo František Folprecht – kategorie C

2010
2. místo Martin Kolář – kategorie A
2. místo František Folprecht – kategorie C
2009
2. místo Jan Hovorka – kategorie A
2007
5. místo Martin Kolář – kategorie A
2006
1. místo Jan Hovorka – kategorie C
3. místo Karel Popovič – kategorie A

Mistrovství světa
2012
4. místo Karel Popovič, absolutní kategorie (Brazílie – Itaúnas)

Slovníček pojmů:
aluno – žák capoeiry
ataque – útočný pohyb
batizado – slavnostní udělování technických stupňů (pásků),
ceremonie vstupu do capoeiry
ginga – základní pohyb capoeiry, práce nohou
jogador – bojovník
jogo – hra, boj dvou capoeiristů v rodě
roda – místo pro capoeiru, kruh z capoeiristů, v jehož středu se
hraje jogo
berimbau – základní hudební nástroj v Capoeiře
atabaque – hudební nástroj v Capoeiře (buben)
pandeiro – hudební nástroj v Capoeiře (tamburína)

2002

Daniel Zeman, Karel Popovič
Jan Paulík, Ondřej Čopák

1. seminář v Praze

2003

1. batizado ve Vídni

Seminář Liberec - květen 2003
Ondřej Čečetka, Martin Kolář, Mestre Pacoca, Karel Popovič, Jan Hovorka

2004

Batizado Vídeň - červenec 2004

Batizado Vídeň - červenec 2004

ME Brusel - duben 2004

Open roda V Mladé Boleslavi - květen 2004

Seminář a prezentace Capoeiry v mladoboleslavské sokolovně - září 2004

2005

Seminář v Novém Jičíně - listopad 2005

2005

Seminář v Liberci - březen 2005

2006

Batizado Vídeň - leden 2006

otevřené MČR v Liberci - říjen2006
Jan Hovorka (1. místo, kat. C), Karel Popovič (3.místo, kat. A)
Miloš Fiala (nejmladší účastník soutěže)

otevřené MČR v Liberci - říjen 2006
M. Štejmová, P. Patz, Mestre Pacoca, K. Popovič, J. Hovorka, S. Pivokovský
Miloš Fiala, Jakub Štekl

letní soustředění capoeiry v Novém Městě pod Smrkem - srpen 2006

seminář a prezentace Mladá Boleslav - září 2006

ME Brusel -duben 2006

2007

Batizado Mladá Boleslav - listopad 2007

vynesení rakouské hraběnky Sofie Hartig na hrad Bezděz - srpen 2007

Mistrovství Evropy Brusel - duben 2007
Pokorný, Popovič, Zummer, Riedel, Mestre Camisa, Prof. Pacoca, Rigo, Rössner

Open roda Mladá Boleslav červen 2007

Prezenzace capoeiry v nákupním centru Olympia - březen 2007

2008

MČR dětí Hradec Králové - 1 místo Lukáš Pařík

Mistrovství Evropy Brusel - březen 2008

Soustředění dospělí červenec 2008
(na foto špatným datum)

Soustředění děti - srpen 2008

Stavba protihlukové stěny v TJ Sokol MB - leden 2008

Stavba protihlukové stěny v TJ Sokol MB -leden 2008

2009

Open roda u Bondy centra - červen 2009

Seminář Mladá Boleslav - březen 2009

Otevřené ME v Mladé Boleslavi - listopad 2009

Otevřené ME v Mladé Boleslavi - listopad 2009

2010

Batizado Vídeň - květen 2010

MČR děti v Jablonci nad Nisou - květen 2010

Děti skupina B

Děti skupina A

Letní soustředění Nové Město pod Smrkem - červenec 2010

2011

Letní soustředění děti Nové Město pod Smrkem

ME Liberec - 1. místo František Folprecht - kat. C

MČR děti v Mladé Boleslavi

2012

Batizado Hradec Králové - boleslavský tým

Batizado Víděň - první 3 čeští Instrutoči v ČR
Miroslav Riedel, Tomáš Zummer a Karel Popovič

MČR dětí v Mladé Boleslavi - TJ Sokol

ME v Mladé Boleslavi - 2. místo Karel Popovič - kat. A

2013

MČR Liberec

Seminář Praha

ME v Komárně
1. místo Eliška Hancová - kat. C, 3. místo Jan Hovorka - kat. A

Děkujeme partnerům za dlouholetou spolupráci

Dále děkujeme za podporu:
Dopravní služby Petr Vrabec
Řepa, Řepová - daňoví poradci, s.r.o.
Marcela Nosková - poradenství a školení v oblasti BOZP a PO
Taxi Knížek

http://mb.vemcamara.cz

