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v České republice

Držitelka 
GUINNESS WORLD RECORDS 

ChLOE BRUCE (25) je v současné době považována za jedničku na 
světě v soutěžích sestav. Tato mladá Angličanka již má za sebou mnoho 
televizních vystoupení, reklamních spotů pro různé firmy a živých 
vystoupení po celém světě. Chloe měla to štěstí, že mohla spolupracovat 
s takovými jmény, jako jsou Beyonce, David Beckham, George Michael, 
Jennifer Lopez a mnoho dalších.
V měsíci květnu 2009 se Chloe Bruce podařil v italském Miláně zápis do 
Guinnessovy knihy rekordů. Je to neuvěřitelné, ale podařilo se jí za jednu 
minutu celkem 212 kopů. 
Protože pořadatelé letošní Budoshow v Brně mezi VIP hosty pozvali právě 
Chloe Bruce, dali jsme této elastické dívce pár otázek pro náš Fighter´s 
magazin. 
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Přeji pěkný den Chloe, 
můžete se nám na začátek 
trochu představit?

Ahoj, jmenuji se Chloe Bru-
ce. Je mi 25 let a pocházím 
z Londýna, Anglie. A o bojová 
umění se zajímám posled-
ních 18 let. V Essexu mám 
vlastní klub bojových umění 
pod názvem „Team Fusion“.

Původně jsem měla cvičení 
jako koníček. Ale postupně 
jak jsem se vzdělávala a zlep-
šovala svoje znalosti. Získala 
jsem pozvání reprezentovat 
Velkou Británii na mistrovství 
světa k Vám do České Re-
publiky. To bylo v Praze roku 
1996, od té doby se moje 
cvičení zlepšovala a bylo na 
úplné jiné úrovni. Vyhrála 
jsem mistrovství světa a tím 
se vše změnilo. Snažím se 
dávat více výuky do dětí 
a mládeže, aby se měli na co 
zaměřit a nejenom se pofla-
kovat po ulicích.

 Již hodně let se věnujete 
korejskému umění Tang Soo 
Do, jste nositelkou 4. danu. 
Jaký je váš názor na tradiční 
styly a na ty nové, jako je 
třeba Xtreme Martial Arts?

Moje tradiční bojové umění, 

které jsem studovala, je 
korejské Tang Soo Do.  Pro mě 
je to styl, který mně vyhovu-
je, protože je v něm mnoho 
kopacích technik. Nejnovější 
styl, který právě studuji, se 
jmenuje extrémní bojová 
umění. Zde je v choreografii 
mnoho úderů, kopů, triků 
a skoků. To vše za doprovodu 
energické hudby. Souhrnně 
se to jmenuje sestavy XMA. 
Snažíme se o vytvoření 
originálních sestav bojových 
umění, které razí novou 
koncepci a nové hranice. 
Tak například vznikl i můj 
slavný kop Škorpiona, který 
jsem poprvé představila na 
mistrovství světa v roce 1999. 
Zpravidla jde o vytvoření 
hudební formy a od každého 
trochu. Obvykle vybíráme 
hudbu a potom choreografii. 
Je v tom i trochu herectví. 

Vy hodně cestujete po svě-
tě se svojí skupinou a show. 
Přijedete také k nám do 
Česka?

Já cestuji s mým bojovým 
uměním po celém světě od 
svých 16 let. Mám ráda, to co 
dělám, a moje přání je, aby 
to tak zůstalo. Jsem velice 

vděčná za všechna místa, 
která navštívím. Lidé chodí 
na moje vystoupení a to mě 
těší. V nejbližší době při-
cestuji také k vám do České 
republiky, a to je skvělé. Moc 
se na to těším.

V Česku se Budoshow 
připravuje na 22. 11. 2009 
v Brně, takže tam vás naši 
čtenáři mohou vidět ve 
skutečnosti?

Moc se těším na listopado-
vou Budoshow v Brně. Mys-
lím, že je to dobrá příležitost 

pro každého vidět naživo 
moji šou. Pevně doufám, že si 
to užijete jako já.

Máte možnost výběru, kam 
pojedete s vystoupením 
příště?

Moje další představení se 
uskuteční následující týden 
v Kanadě. Určitě dám na 
svoje internetové stránky 
video soubor z této akce. 
Jinak budu v Torontu jeden 
celý týden. Jezdím po celém 
světě.
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 Jste velice obratná 
a protažená, máte nějaký 
recept, jak to děláte?

Můj recept jak být pružná 
je v protahování se. Já se 
protahuji každý den a to 
dvakrát denně a nejméně 20 
až 30 minut. Také je dobré 
hodně posilovat nohy, které 
zvyšují nejen pružnost, ale 
také sílu. To vše je dobré na 
lepší zvládnutí a kontrolu 
kopů. Ale původně jsem za-
čala s cvičením a tréninkem, 
které bylo intenzivnější. To 
bylo na začátku, když mě 
bylo asi 17 let.  Trénovala 
jsem několik hodin denně 
a moji instruktoři byli oprav-
du přísní. Trvali na intenziv-
ním protažení celého těla 
a hlavně nohou. A právě 
prostřednictvím tohoto 
extremního strečinku mohu 
dělat kopy v různých úhlech.

Máte za sebou zápis do 
knihy rekordů. Dodatečně 
gratulujeme. Byla příprava 
jiná na takový náročný 
úkol?

Zápis do Guinnessovy 
knihy rekordů byl pro mě 
úžasný úspěch. Z tohoto 
rekordu jsem byla šťastná. 
Úředníci mě sledovali ně-
kolik týdnů před samotným 
zápisem. A příprava? Kopy 
trénuji normálně každý den. 
Takže vlastně příprava je 
mnoho let.

Můžete prozradit, jak to 
všechno zvládáte? Máme 
na mysli filmy, TV show, 
reklamu, videoklipy, živá 
vystoupení, výuková DVD? 

Snažím se to zvládat.  
Mám celou řadu věcí, které 
se v současné době dějí. 
Připravujeme na trh novou 
kolekci 6 DVD, která vyjdou 
v prosinci. Tento set bude 
složen ze všeho, co prezen-
tuji v bojových uměních, 
XMA a cvičení se zbraněmi. 
Takže nezapomeňte sledovat 
novinky na DVD a kontak-
tujte své distributory. Právě 
jsem skončila natáčení pro 
komerční televizi a firmu 
Adidas. Mám hodně nabídek 
na vystoupení jak naživo, 
tak stejně pro televizi. Pokud 
chcete vědět více, sledujte 
moje webové stránky.

Jak odpočíváte a regene-
rujete?

Přiznám se, že nemám 
moc času na odpočinek. 
Ale jsem za to vlastně ráda. 
Jsem velice aktivní, a proto 
jsem raději v práci a v tré-
ninku. Když jsem doma 
a mám pár dní volno, stejně 
normálně trénuji jako vždy. 
Ale snažím se brát dovole-
nou co možná nejvíce jen 
proto, abych si užila slunce 
a trochu toho odpočinku.

Jaké jsou vaše plány do 
budoucnosti?

Moje plány do budoucna 
i plány mého týmu Fusion 
najdete opět na webu. 
Team Fusion je skupina 

mladých lidí se zájmem 
o bojová umění a tanec. 
Snažíme se dosáhnout 
spojení bojových umění, 
Hip Hopu, Break Dance, 
stejně jako gymnastických 
prvků. Také chci prosazovat 
děti do tohoto odvětví, 
aby se stali také součástí 
vystoupení jak v televizi tak 
naživo. Děláme vlastní vý-
cvikové tábory, pro všech-
ny kdo mají zájem s námi 
spolupracovat. Také pracuji 
na výcviku pro registr an-
glických kaskadérů. Aby 
mohli dělat lepší kaskadér-
ské kousky na filmovém 
plátně. Stále budu pracovat 

pro školy bojových umění 
a budu cestovat s vystou-
pením po celém světě.

Děkuji všem čtenářům 
Fighter´s magazinu. Vaše 
podpora mě velice těší.  
S pozdravem Chloe Bruce

Pokud máte zájem vidět 
držitelku světového rekor-
du Chloe Bruce živě, tak 
si nenechte ujít 12. ročník 
největší přehlídky bojových 
umění u nás. Budoshow se 
koná v neděli 22. listopadu 
2009 od 15.00 do 17.30 
hodin ve sportovní hale ve 
Vodově ulici v Brně.

Antonín Grůza
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ChLOE BRUCE
Professional Martial artist 
Choreographer
Weapons expert
www.chloebruce.co.uk 
www.teamfusion-uk.com 
www.fusion-martialarts.com


