
 
 

AGROTEC Group podporuje společenské, kulturní a charitativní projekty z různých oblastí.  

Za svou si vzal také celou řadu sportovních aktivit. Již od roku 1997 se datuje spolupráce s klubem 

tradičního karate Budokan Hustopeče a následně Asia Budo Center, kde je oddíl jeho součástí. 

Mezi hlavní cíle tohoto spolku patří reklama a propagace bojových umění a také prevence proti 

kriminalitě. Tuto aktivitu Agrotec velmi oceňuje. 

 Letos si připomínáme významné výročí. AGROTEC Group má za sebou již čtvrtstoletí úspěšného 

podnikání a klub Budokan Hustopeče oslavil dvacítku v loňském roce.  

 

Naše spolupráce však začala v roce 1997, kdy předseda spolku ABC pan Grůza, ještě aktivně závodil. 

Finančně jsme podpořili výběr reprezentace ČR, který odcestoval na turnaj bojových umění do USA a 

následný rok na mistrovství světa, konaný na Floridě. 

 

Pan Grůza v roce 1997 v TRI AREA CHAMPIONSHIPS ve Washington D. C. dosáhl na třetí místo 

v sestavách (předepsané formy cvičení proti imaginárním protivníkům) rok nato, 1998 získal titul 

vicemistra světa na 25. ročníku US OPEN. 

 

Z poslední doby, můžeme uvést poslední dva roky, kdy AGROTEC Group podpořili  

Asia Budo Center na zahraničních startech v Portugalsku.  

 

Ve dnech 11. - 13. dubna 2014, se konal 4. ročník WAC & ICKKF ve městě Vagos v Portugalsku.  

Výběr reprezentace získal mnoho cenných kovů.  

 

Zlatá medaile 4x, stříbrná medaile 3x, bronzová medaile 4x, 4 místo 6x, 5 místo 1x a 6 místo 1x. 

Celého turnaje se účastnilo přes 3.800 závodníků z 63 států světa. 

 

Ve dnech 27. – 29. března 2015, se opět město Vagos v oblasti Aveiro v Portugalsku, stalo hostitelem 

mistrovství světa v bojovém umění a přivítalo 4.000 závodníků z více jak 70 krajin.  

Opět se výběru dařilo. Celkem získali zlato 4x, stříbro 1x, bronz 1x, 4 místo 1x, 5 místo 4x. 

Jsme rádi, že můžeme podporovat nadějné sportovce, i když není bojové umění tak populární,  

jako je například fotbal nebo hokej.  

 

Již teď máme v plánu další společné projekty, na který budeme intenzivně pracovat. 

 

Za uplynulých 18. let od začátku spolupráce můžeme pana Antonína Grůzu a jeho aktivity vřele 

doporučit. Přejeme mnoho zdaru do další činnosti a těšíme se na další společné cíle. 
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Zleva Jana Moravcová-Reichmuth (čtyřnásobná mistryně světa), Antonín Grůza  

(vicemistr světa) Miroslav Sobotka (mistr světa a mistr Evropy) rok 1997. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část výpravy reprezentace ČR - 5. ročník mistrovství světa WAC & ICKKF 2015 v Portugalsku.  


