
tečnou protislužbu ve 
smyslu práce, ať již ve 
škole,nebo třeba ve spor 
tu. Nejen naši seniorští 
špičkoví závodníci, ale i 
masters již nepotřebují 
medaile, diplomy a pohá 
ry, kterých mají plné skří 
ně.Je to vděk svému sen 
seiovi a svému klubu (te- 
dy aspoň tak to chápu)
za to, když ještě byli v za 
čátcích, že jim byla věno 
vána stejná péče jako 
těm,kteří již byli na výslu 
ní, za to že dostali šanci 
být lepšími a něco doká- 
zat.Za moje trénování se 
přiblížil počet karateků 
které jsem poznal magic 
kému číslu 2000. Je na 
místě múj vděk, že ale-
spoň z těch dřívějších 
kteří si vzpomenout je 
pět-šest. Není to nostal-
gie.Je to výchovou a do- 
bou. Já nikdy nezapomí-
nám na svoje rodiče,tre- 
néry či učitele. Nikdy 
nezapomínám že mi dali 
šanci jít cestou bojovní-
ka. Nemělo by se zapo-
mínat na ty, kteří nám da 
li život,kteří nám dali šan 
ci žít lépe, nacházet no- 
vé věci a formovat svůj 
charakter. Měli bychom 
si zachovat k nim vždy 
úctu, respekt a vděk. Ale 
musíme je to nejdříve na 
učit. Tak že vám přeji do 
Nového roku ať již těm 
mladším nebo starším. 
Buďte vděčným všem, 
kteří mají o vás zájem, 
nezištně vás podporují a 
snaží se dávat něco ze 
sebe pro vaší cestu živo 
tem. Vnímejte co oni dě- 
lají pro vás a naučte se 
jim vracet ve formě res 
pektu, úcty a loajality.. 

Opět jeden rok za námi s 
číslem,který označoval fil- 
my na začátku mého kara 
te jako science fiction.Re- 
kapitulace našeho SK za 
tento rok z hlediska úspěš 
nosti dopadla více jak dob 
ře, na domácí i zahraniční 
půdě, kde mimo medailis-
tů, kdy každá medaile z 
ME a MS měla cenu zlata 
jsme dosáhli i na metu nej 
vyšší a to mistra světa a 
mistra Evropy. Hovořit o 
dobách, kdy se většina po 
pulace chtěla stát lepšími 
cílevědomostí, vytrvalostí, 
překonáváním překážek, 
zkrátka realizovat se ve 
sportu, umění či v jiných 
konáních vyžadující nejen 
vůli,ale i intelekt je zbyteč 
né hovořit. Materialistické 
myšlení dnešní doby kul-
minuje a chování lidí i me 
zilidské vztahy západního 
světa se negativně vyvíjí 
dle předpokladů bojovní- 
ků dálného východu. Tím 
se motivace pro mladé i 
starší karateky těžko hle- 
dá. Virtuální svět her zkre 
sluje již odmala pohled na 
reálný svět, mládež hledá 
jednodušší cesty a i ve 
sportu ztrácejí pochopení 
smyslu honit se za něčím 
co se dá  zvládnout na pc 
s pohovky. Často se mě 
ti,kteří již karate ne dělají 
ptají,kde beru chuť, moti-
vaci a energii přes třicet 
let trénovat a stále hledat 
dokonalost. Karate je ces 
ta.Je možné k němu dělat 
nespočet věcí které nás 
baví, i učit se nebo praco-
vat. Cesty životem jsou 
mnohdy nelehké a karate 
i ostatní boj. umění nás 
učí bojovat a zvládat i ty 
nejtěžší okamžiky.Sobec-   

tví hlavně u dětí, je dnes 
zaviněno vizí některých 
rodičů o nutnosti maxi-
málního servisu pro své 
dítě,nedostatečnou vých 
ovou ve škole a v nepo-
slední řadě televizí po-
strádající programy a fil- 
my učící morálku, ohle-
duplnost,vděčnost a úctu 
k rodičům.Náklady na zá 
bavu včetně sportu by si 
děti měli uvědomovat i z 
pohledu jejich života bu- 
doucího.Vděčnost a díky 
rodičům nejsou překona 
ným přežitkem a vyžado 
vání jich není pošlapáva-
ní lidských práv, ale nez 
bytnost pro to, aby si vá- 
žili věcí, pochopili že v ži 
votě se za vše platí a ro- 
dičům je třeba náklady a 
servis vracet vděčností, 
úctou a snažením ve 
všech konáních. Základ-
ní práva dětí se vnímat 
musí, ale stejně tak děti 
by měli vnímat práva ro- 
dičů.Měli by si uvědomo-
vat důležitost loajality a 
díky scestným návodům 
počítačových her a tele-
vize netápat co je správ-
né a co ne.Nejen ti mla-
dí, ale i ti starší často za- 
pomínají dobro, které jim 
bylo nezištně dáno, ne 
vždy je všechno zaplace 
no, ne vždy roky práce a 
obětování nacházejí od- 
platu třeba ve formě pou 
ze děkuji. Lidé v dnešní 
době ať ti mladší či star- 
ší mají mnohdy pocit, že 
určitý servis pro ně je au 
tomatická povinnost je- 
jich okolí.Je třeba se po -
řád učit říkat děkuji,je tře 
ba naučit děti vděčnosti 
a vyžadovat za jejich vý- 
chovu a náklady dosta-

Nejdůležitější bo-
dy: 

• Nezapomeňte se 
přihlásit na letní 
camp co nejdříve, 
kapacita je letos 
omezena… 

• Chápu některé členy 

SK, že oddílové pří-

spěvky mnohdy tvrdě 

zasahují do rozpoč- 

tu, avšak snažíme se 

i přes veškeré zdra-

žování držet cenu 

tak, aby se nějak 

dala zvládnout. Po-

kud nemůžete za-

platit do uvedeného 

termínu tj. 15 měsí-

ce (leden, duben) na 

další tři měsíce, mů-

žeme se domluvit na 

pozdější platbě. Po-

kud však nic nena-

hlásíte a neuhradíte 

poplatky, mám za 

to, že zkoušíte jestli 

nezapomenu, což 

není úplně v souladu 

s etikou nejen bojo-

vého umění. 

• Známky ČSKe dle 
nového výmyslu 
jsou jednak ve výši 
300,-Kč a jednak se 
již nelepí do průka-
zu, ale veškerá 
evidence, platby a 
tím i známky probí-
há elektronicky. 

Uvnitř tohoto 
vydání: 

Výjimeční reprezen-

tanti na radnici 

2 

Nejlepší karatekové 

2012    

2 

I. a II. kolo NP za-

chraňovalo torzo 

3 

Již 5.ročník Kesl 

CUPU na úrovni 

3 

Slušnost nade vše 3 

Zimní camp super 4 

Moje cesta bojovým 

uměním 
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Dvěma mladým karatistům z 
modřanského sportovního klu-
bu Kesl Ryu se zásluhou skvě-
lého umístění na říjnovém Mis 
trovství světa v karate dostalo 
oficiálního přijetí na radnici. 
Mistryni světa v dorostenecké 
kategorii Zuzanu Augustino-
vou a mladšího žáka Jonáše Sa 
nisla, devátého na světě, v do- 
provodu Zdeny Šklíbové, ředi-
telky Základní školy prof. Švej 
cara, osobně přivítali starosta 
P. Prchal a místostarostka Z. 
Rybářová. Jonáš i Zuzana za-
čali s karate jako malé děti Zuz 
ka v první třídě,Jonáš jako čtyř 
letý, takže se tomuto sportu vě 
nují šest či sedm let. V tělocvi 
čně jsou čtyřikrát týdně dvě i 
tři hodiny a o víkendech jezdí 
po závodech.Přesto ani ve škol 
ní výuce nezaostávají, jak po-
tvrdila jejich ředitelka.Horlivě 

o tom přesvědčovali starostu i 
všechny přísedící, kteří je přiš 
li 7. listopadu do starostovy 
pracovny pozdravit. Spontán-
ně se rozvyprávěli o svých 
sportovních úspěších, zepsuli 
akční filmy, v nichž se za kara 
te vydává jakýkoli bojový spo  
rt a trpělivě vysvětlovali roz-
díly v kategoriích karate. Dvě 
ma základním se věnují i oni. 
Zuzka závodí v kata, kde se 
předvádějí imaginární pohyby 
a Jonáš má raději kumite, i 
když se v této kategorii sou-
peři nevyhnou tělesnému kon-
taktu.Oba se těší,že než vyros-
tou, sloučí se všechny karatis-
tické federace v jednu  celo-
světovou a karate se stane oly 
mpijským sportem. Nadšení, s 
jakým malí sportovci vyprávě 
li o své oblíbené disciplíně, se 
přeneslo i na další oblasti záj- 

mu hostů. Třeba na plánované 
projekty výstav by v Praze 12, 
které jim ukázal starosta na 
počítačových vizualizacích. 
Zašli i za architektem Micha-
lem Pajskrem, který jim něko-
lik plánů předvedl na trojroz-
měrných modelech a v katast-
rálních mapách. Nejvíc radosti 
však návštěvníci projevili, ředi 
telku školy nevyjímaje, když si 
mohli sáhnout na pravý staros-
tenský řetěz. Symbol vážnosti 
úřadu si Petr Prchal a ostatní 
zastupitelé zavěšují na šíji jen 
při svatbách, udílení čestného 
občanství, přijetí za hraničních 
delegací a při jiných výjimeč-
ných příležitostech. Děti okou- 
zlené prostředím obřadní síně i 
vším co viděly, odcházely z 
radnice jen nerady. Těší se na 
další závody a věří, že si pak 
audienci u starosty zopakují. 

Z oddíluˇ“C“ je talentovaných 
více a tak se vybírali jako nejlepší 
opravdu ti nejtalentovanější s 
nejlepší tréninkovou morálkou a 
nejdynamičtějším sportovním růs- 
tem. Bez jakékoliv diskuze se je- 
dnalo o Vojtěcha ZVÁRU, Rober-
ta PALIČKU, Josefa KUNDRTA a 
obdivuhodně vitální Soňu NĚMEČ 
KOVOU. Pak již byli vyhlašováni 
ti opravdu  z nejlepších a po prá-
vu byl oceněn druhý vicemistr 
světa, mistr ČR a nositel dalších 
domácích i mezinárodních úspě-
chů v kategorii žáků Matěj ŘÍHA. 
V dorostenkách pochopitelně mo 
hla být nejlepší pouze mistryně 
světa, mistryně ČR Zuzka AUGU 
STINOVÁ a tlačenici na doroste-
neckou korunu krále vyhrál ten-
tokrát zaslouženě Libor POD-
ROUŽEK, třetí v kumite na MČR. 
Poslední léta jsou vyhlašována i 
kategorie masters a pravdou je, 
že nejen vyhlašovaní, ale všichni 
ostatní v této kategorii zasluhují 
uznání a respekt, zvláště ti, kteří 
neváhají prodat svoji kůži na trh i 

Jak už to bývá po mnoho let, i za 
rok 2102 byli vyhlašováni ti nej-
lepší našeho SK a potěšující je, že 
se jedná většinou o borce, kteří 
by měli být po právu vyhlašování i 
jako nejlepší v ČR. Zatím co u 
těch starších se započítávají nejen 
soutěžní úspěchy,docházka a tré-
ninková píle, ale i vztah ke svému 
klubu, to znamená aktivitu tam, 
kde to klub nejvíce  potřebuje a 
sice na pořádání soutěží, trénin-
kem těch začínajících, koučování 
na soutěží, či podpoře na soutě-
žích těch mladších atd. Ze začá-
tečníků byli vyhlášeni talentovaní 
a velmi pracovití Sebastian ORAM 
a Matyáš KOUDELKA, kteří po 
velmi dlouhé době byli z katego-
rie těch mladších, kterým stačilo 
cca 3. měsíce na úspěšné složení 
zkoušek na 8. Kyu. Dále byl vyhlá-
šen Matěj KUČERA, který sice 
zvolna, ale díky své pracovitosti a 
snaze být nejlepší se jím opravdu 
stává. Ocenění ještě za svou sna-
hu i dobrou docházku obdrželi 
Filip KRUŽÍK a Ondřej ČERMÁK. 

když už medaile či poháry nejsou 
jejich smyslem života. Mezi dáma-
mi se tentokrát nejlepší stala Ka- 
teřina NEUFINGEROVÁ, sedmá 
na ME a bronzová z MČR ČABK. 
Mezi pány o kousíček dříve naro-
zených nedal svým spolubojovní-
kům z klubu šanci Petr NĚME-
ČEK druhý vicemistr Evropy a 
stříbrný z MČR.Na absolutní trůn 
to znamená být první i v tabulce 
cti našeho SK vystoupali jako již 
po několikáté Hanka VAŠÍČKO-
VÁ a Tomáš REICH. Oba dva ne 
jen že jsou špičkovými závodníky 
a kvalitními reprezentanty naše-
ho SK doma i v zahraničí, ale pří- 
kladní jsou svoji nezištnou oběta-
vostí nejen při pomoci s těmi 
mladšími, ale i v ostatní práci pro 
náš SK. Všem pochopitelně ještě 
jednou velká gratulace,úcta i res- 
pekt, protože jak již bylo řečeno, 
titul nejlepší karateka by pro vět- 
šinu z nich byla na místě při vyhla 
šování nejlepších celé ČR. A u 
těch mladších pochopitelně i 
velké díky rodičům!! 
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Že se pomalu ať již dobou, trenéry,ne- 
bo pravidly čím dál odbočující od klasi 
ckého karate dřívějších let stává pra-
vidlem, že seniorské soutěže českého 
svazu karate mají čím dál nižší počet 
startujících a stávají se 
nezáživné a částečně i 
prodělečné je spíše už 
běžný fakt.Za náš klub 
můžeme být vděční, že 
nám ze všech dřívěj-
ších úspěšných i méně úspěšných rep 
rezentantů zůstaly stálé a věrné stáli-
ce v podobě Jindry Pilmanna, Anežky 
Kotěrové a Hanky Vašíčkové, kteří v 
tomto složení dokázali ze všech klubů 
získat ve smyslu medailového zisku 
druhé místo v 1. kole NP ČSKe, který 

se konal 12.ledna Ústí n.Labem. Jako 
vždy nejúspěšnějším a nejvšestran-
nějším závodníkem celé turnaje byl 
Jindra PILMANN, který nejen že zvítě-
zil v kategorii kata,ale nedal svým sou 
peřům ani šanci v nejobsazenější kate 
gorii kumite.Od absolutního zisku me- 
dailí ve všech kategoriích ve kterých 
startoval ho připravil v BRH soupeř, 
který mu způsobil  frakturu nosu. To je 
jen bohužel následek nikoliv nešťast-
né náhody, ale výsledek neumění kon 
taktujícího karateky,kte- 
rý místo pochopení kara 
te a zvláště v kumite, se 
chodí na tatami realizo-
vat bez patřičného výcvi 
ku a pochopení oprav-

dového bojovníka.Třetí zlatou medaili 
vybojovala v kata Anežka KOTĚRO-
VÁ a ve finále udolala tím pádem stří 
brnou Hanku VAŠÍČKOVOU. Všichni 
naši  medailisté si zajistili tím pádem i 
postupová místa na MČR. Pochopitel 
ně gratulace všem i dík za vzornou re 
prezentaci našeho SK. Na druhé kolo 
se mimo Hanky, která trénovala a lé- 
čila na zimním campu se mimo Jind-
ry PILMANNA slušně řečeno vykaš-
lali všichni a u Jindry je nejcennější, 
že nemusí bojovat o jakýsi postup na 
MČR, nebo jinak se pro sebe veřejně 
realizovat, ale  prostě jde reprezento-
vat svůj klub.A že to udělal úplně vyni 
kajícně hovoří skutečnost, že díky 
svému vítězství v kata, kumite do 84. 

JIŽ V. ROČNÍK KESL CUPU OPĚT NA VYSOKÉ ÚROVNI 

tak všem velké díky! Samotná sou 
těž jako vždy měla velký pozitivní 
ohlas, ale to už není nic zvláštního 
s tak perfektním organizačním tý- 
mem, včetně super rozhodčích.Dí- 
ky tedy všem, kteří se i jako pomoc 
níci nezištně podíleli na této soutě-
ži a zasloužili se opět o tu nejlepší 
prezentaci nejen našeho SK,ale ce 
lého pražského karate. Ve zkratce 
tedy výsledky, protože všichni zas 
loužili za předvedené výkony poch 
valu a i ti, kteří na medaili nedosá- 
hli. Pohár pro vítěze ve své katego 
rii získali: Zuzka Augustinová kata 

a vítězství vybojovala i ve speciální 
kategorii všech zúčastněných hně-
dých pásů, Karel Kesl kata, Štěpán 
Šafránek kata i kumite, Robert Pali 
čka kumite,Tomáš Reich kumite vá 
ha i BRH, Tereza Reichová kata 7. 
kyu,Robert Mann 7.kyu, Martin Be 
ránek 7.kyu,všichni kata.Cenné stří 

bro vybojovali Hanka Vašíčková 
kata, Sońa Němečková kata mas 
ters, Němeček Petr kata masters 
a přidal i velmi cenný bronz ze 
speciální kategorii všech černých 
pásů,Jáchym Hořák v kumite, Ja 
kub Slanař kumite a přidal i bronz 
v kata a ještě Petr Mičic v kata. 
Bronzové medaile získali Kamil 
Al Otri v kata masters,Kačka Neu 
fingerová kata masters,Šárka Hu 
bková kata masters,Nikola Janou 
šová v kumite a Petra Pilařová v 
kata 7.kyu.Takže suma sumárum 
24 medailí na mezinárodní soutě-

ži myslím není vů 
bec špatné a mů-
žeme být jen moc 
rádi za všechny zú 
častněné naše ka 
rateky a to i ty, kte 
ří se medailově ne 
prezentovali, pro-
tože jejich počet je 
i vizitkou našeho 
SK, že to s praž-
ským a potažmo i 

českým karate není tak zlé. Díky 
pochopitelně nejen závodníkům, 
ale i jejich rodičům,kteří jako vždy 
obětavě věnovali svoji volnou ne 
děli na snažení svých ratolestí. 
Musíme si jen držet palce, aby 
síla a dobré jméno našeho SK 
vydrželo co nejdéle... 

Je to k nevíře, že proběhl již pá- 
tý ročník Kesl Cupu a tedy auto-
maticky z toho vyplývá, že již ute 
klo dlouhých pět let od myšlenky 
uspořádat zajímavou a atraktivní 
pražskou soutěž zakládajících 
členů Miloše Linkeho,Honzy Juk 
la Hanky Vašíčkové,Tomáše Ku 
mpošta, náčelníka klubu a dal-
ších. Letos i přes skutečnost, že 
ve stejném termínu nám konku-
rovala soutěž Trutnově, sešla se 
velmi slušná konkurence,včetně 
mezinárodní účasti Poláků a vel 
mi kvalitního velkého týmu Dánů 
Nás mohlo potěšit i když se jako 
všechny sporty potýkáme s men 
ším zájmem, že z našeho klubu 
opět velmi dobrá účast a sice té 
měř 40 účastníků a mnohé výko 
ny byly více jak potěšitelné a me 
dailově jsme se, dalo by se říci 
jako obyčejně opět, umístili ve 
smyslu bodování na prvním mís 
tě ze všech zúčastněných klubů 
Než si zopakujeme výsledky nej 
lepších, opět velké poděkování 
všem, kteří se zasloužili o perfe 
ktní průběh této soutěže, zvláště 
v pátek před soutěží, kdy na na 
ložení, převoz a vyložení tatami 
jsme se sešli pouze Vlaďka, Ka 
čka,Hanka,Miloš a já...V den sou 
těže ale již v 6:00 bylo nastoupe-
no dostatečné množství borců a 
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Slušnost nade vše… 
Parafráze s filmu pro pamětníky 

a ještě ne doslovná je pro 

všechny, kteří nemají určitý pocit 

zodpovědnosti a částečně i 

slušnosti. Je třeba si uvědomit, 

že karate není kroužek a tím i 

člen našeho klubu není člen 

nějakého vyšívání. Pokud z ja- 

kéhokoliv důvodu se nemůže 

karateka zúčastnit více jak 2-3 

tréninků, je minimální slušnost 

zavolat, nebo napsat a omluvit 

se. Je zajímavé, že toto nedělá 

problémy rodičům začínajících 

karateků, či začínajícím karate- 

kům, ale víceméně těm, kteří by 

paradoxně měli být s úrovní a 

respektem k etiketě karate, o 

slušném chování ani nemluvě, 

již daleko dál. Bohužel demen- 

ce bývalých karateků a někte- 

rých jejich rodičů jde tak daleko, 

že i po několika letech společné 

práce ukončí činnost a nepova- 

žují ani za nutné tuto činnost 

oficiálně ukončit, tím myslím 

pouze přijít a říct končím... 

Nemusíte být nutně posunutí dál 

myšlením bojovníka a nemusíte 

mít nutně jeho  

optimální charakterové 

vlastnosti.  

Stačí být jen slušný... 

kg a v kumite BRH získal sám 
pro náš klub druhé místo v hod-
nocení všech zúčastněných klubů 
na tomto turnaji!! Tak že tady by 
se asi slušelo použít děkovné he 
slo z kolektivních sportů naší re- 
publiky a sice: „JINDRO DĚKU-
J E M ! “ 
Nezbývá  
než dou- 
f a t , ž e 
alespoň 
na MČR 
se dosta 
ví naši 
borci ve 
v ě t š í m 
počtu... 



uvažování, tréninky přes prázdniny u 
Niniho Lvina 1. Kyu. Díky Mirkovi Ko 
vářovi a Jindrovi Jetelovi jsem již vlas 
tně jednou nohou v Dynamu, avšak 
jako vždy prozíravý Sugi mi nabízí 
funkci zástupce šéftrenéra Uhelných 
skladů. Ještě bych se rád zastavil u 
naprosto svérázné postavy Jindry Je 
tela. Trošku bohém,ale určitě zručný 
umělecký aranžér a fotograf Nositel 
6.Kyu, ale co na něm bylo na prosto 
speciálního, kdykoliv jsme měli něja-
ké posezení u trošky vína, vždy si 
chtěl zkoušet, jak on říkal, karate na 
„ostro“. To demonstrovalo pouliční ku 
mite bez většího zastavování. Díky 
tomu, že Jindra měl něco mezi 80 a 
90.kg zatím co já jezdil váhovku 60-
65.kg, byla to vždy docela zajímavá 
škola bojovníka, i když hlavně přítom 
ný dámský ansábl to vždy těžšímu Ji 
ndrovy vyčítal. Jako příklad jedna z 

sedmé pokračování… zpr. 1/2013 

Den „D“ je tu a s kamarádem Honzou 
Plačkem rozklepaní nervozitou rozjíž-
díme zkoušky na hnědý pás, tedy 3. 
Kyu 29.3.1984 v 19:30 končíme a je 
nám Sugim kyu uděleno. Oslavička 
pochopitelně bude, ale jen uvnitř si 
člověk může říci: “Dokázal jsem to!“ 
Bylo to hodně času, odhodlání, ctižá-
dosti,neexistuje volný čas,kultura,ale 
stojí to za to. Ale odpočinek? Jistě že 
ne! Teď je třeba trénovat ještě zodpo 
vědněji, aby mé výkony na tréninku a 
soutěžích odpovídali hnědému pasu! 
Opět válka „bafuňářů“,jeden chce být 
asi větší než druhý a nebo že by pe- 
nízky? Opět ale dilema i pro mě. Od- 
chází dlouholetý předseda US Vašek  
Veselka a jako můj kamarád mě pře- 
tahuje do nového klubu Dynamo Pan 
krác a Ivan Vlček zase čeká, že se 
postavím za jeho trénování. Dlouhé 

našich společných akcí. Jednoho zim 
ního večera, když jsme kolem půlnoci 
opustili svůj oblíbený klubový podnik 
vinárnu Kravín v Korunní ulici, kde 
jsme čas od času tmelili kolektiv, pro 
tože na tréninku nebylo času nazbyt, 
zatím co jsem přítomnému ansáblu 
vyprávěl „veselé historky z natáčení“, 
Jindra mě nic netušícího poslal k ze- 
kopem na střed a na svou obhajobu 
přítomným vysvětlil, že karatista musí 
být ve střehu vždy a to i mezi kama-
rády.Šlo do tuhého a údery mě zatím 
naštěstí míjely těsně kolem obličeje. 
Když se mi náhodou podařilo kop-  
nout Jindru do obličeje (zdůrazňuji, 
že s ním šlo opravdu o zdraví), na-
prosto minimálně reagoval i na sku-
tečnost, že mu tekla krev z nosu. V 
průběhu dalšího boje takřka na ži- 
vot a na smrt jen prohodil:„To je dost, 
že jsi se konečně trošku odvázal“. 

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ „MOJE CESTA BOJOVÝM UMĚNÍM“ 
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V dnešní u mnohých nelehké fina 
nční situaci se těžko může odhad 
nout, kdo prostě na zimní camp 
nemá finanční prostředky, u těch 
straších hraje velkou roli i dovole-
ná,a nebo prostě pouze preferuje 
podstatně dražší lítání po sněhu 
nahoru a dolu před akcí našeho 
klubu, kde se za týden dají u vět- 
šiny dělat zázraky,nehledě na stá 
lé rozvíjení optimálního kolektivu 
v našem SK, který se těžko dělá 
a nachází v normálním tréninko-
vém procesu.Někdy je i důvodem 
přehnaná obava rodičů z přetíže-
ní svého dítěte,či z jiné újmy, kte 
ré se mu může na sportovním ca 
mpu stát.Nechají mnohdy rozho-
dování na samotném dítěti, pro 
které je takovéto rozhodování tra 
umatizující a pochopitelný strach 
z nových věcí má za následek do 
předu nechuť z něčeho, co nepo-
znalo a těžko samo může posou-
dit, jestli tam opravdu chce nebo 
nechce.Pak ještě další stránka vě 
ci a to u těch mladších. Mnohdy 
vidím jak rodiče pomáhají těm me 
nším na tréninku do karategi, za 
vazují jim tkaničky a jinak si uží-
vají opečovávání i přes to, že je- 
jich děti jsou daleko samostatně 

jší, daleko šikovnější a pouze si 
servis užívají.Na campu i ti nej-
menší se, sice pod dozorem,ale 
sami oblékají, sami si rozhodují 
co si vezmou na sebe, sami  jedí 
a sami si i oblékají karategi a os 
tatní úkony bez problémů.Dejme 
jim šanci a oni si sami užívají 
svojí samostatnost..Po této před 
mluvě k samotné mu campu. I 
když počet všech účastníků do- 

hromady byl 20 a všichni včetně 
vedení campu si hradili ubytová-
ní a stravu a tím pádem i tréno-
vání bylo pro trenéry bez náhra-
dy, užili jsme si to všichni více 
než dobře a práce díky tomu, že 
mohl probíhat individuální tréni- 
nk se udělalo více jak dost. Do 
konce i sněhu jsme si konečně u 

žili a tím i koulovačky a dlouhých 
výletů se zastávkami pro výuku 
sebeobrany a kumite, které dva-
krát by li přes 8.km, což i nejmlad 
ší člen campu Nikolas Konykov 
zvládal naprosto bez problémů. 
Rozcvičky díky mrazivému poča-
sí byly „neběhací, a tak se skláda 
ly s rychlé chůze se základy kara-
tistických technik a je jich pocho-
pení,což většině našich karateků 

a to i těm vyšším pá 
sům prostě chybí.Do 
polední tréninky byli 
akčně rozděleny na 
krátké části, jednak 
nácvik kata a kihon 
pro vyšší STV a pak 
již mimo klasicky stu 
denější halu kruhové 
tréninky s činkami, 
švihadly a ostatními 
pomůcka mi pro op 

timální fyzický rozvoj atraktivnější 
metodou. Odpoledne jak již bylo 
řečeno výlety po okolí, dokonce 
proběhl i dvakrát Sychrov se zas 
távkami s nácvikem sebeobrany. 
Změna byla i večer, kdy od 19:00 
probíhala každý den výuka nové 
kata a po té krátká přednáška na 
různé téma až po testy z oblasti 

karate, všeobecně vědomostní 
či soutěž o malíře campu, a ví 
tězové pochopitelně obdrželi vě 
cné ceny. Určitě po hodovým 
večerem byla prezentace jed-
notlivých členů campu a tradič-
ně proběhly zkoušky na vyšší 
STV, který se zúčastnili nejen 
zkoušení, ale všichni účastníci 
campu. 1.kyu obdržela Kateřina 
Neufingerová, 2.Kyu Marek Ga 
wlik, 3.Kyu Karolína Gawliková 
5.Kyu Johanka Kynclová Kryš-
tof Hlaváč a Nikolas Al Otri, 6. 
kyu Jan Varga, Martin Beránek 
a Oram Sebastián. 7.Kyu Kony-
kov Nikolas a Sebastian Oram. 
Jako vždy byli na závěr vyhlá-
šeni nejlepší campu.Velký vý-
konnostní skok dopředu udělal 
Sebastian Oram, který nejen že 
byl opravdu nejlepší, ale mimo-
řádně získal dvojzkoušku a ob 
držel 6.Kyu, velmi dobře se  pre 
zentovali všichni, ale zisk bodů 
ze soutěží ještě na výsluní pos 
lalo Kamila Al Otri, Petra Kon-
fršta a Martina Beránka. Camp 
tedy opět super a všem účast 
níkům díky za to, že tradici 
zůstávají věrní... 

Ani přítomnost opodál stojící hlíd-
ky VB ve voze, kteří zvolili vyčká-
vací taktiku Jindru rozhodně ne-
mohlo zastavit, i přes to, že v té 
době bylo takovéto konání hodno-
ceno jako jednání nezákonné a 
hrozilo zadržení.Avšak protože on 
razil východní teorii nekončit, do- 
kud soupeř neleží na zemi nescho 
pen boje, ani veřejná bezpečnost 
nebyla brzdou.  Po dalším úderu, 
který mě naštěstí trefil „jen“ do hla 
vy se shora a pomalu jsem se při 
pravoval na „smrt“, Jindra zavelel 
stop! „Konec boje, ztratil jsem klí- 
če od domu“. Tím byl podle něj 
ukončen boj a my takřka ruku v 
ruce hledali ve sněhu klíče a mezi-
tím hlídka VB odjela. Tak i takhle 
jsme viděli v té době naše karate, i 
když v této formě ne mojí vlastní 
vinou. 


