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né umístění v silné konkurenci i 

pro Martin Slámu v kata masters 

Tyto kategorie jsou čím dál pres- 

tižnější a po- 

čet byl přes 

třicet soupe-

řů.Všech me- 

dailí celkem 

pro naší rep- 

rezentaci byl 

více jak skvě 

lý 10.zlatých, 

3 stříbrné 5. 

bronzových 

zajistilo naší 

reprezentaci 7.místo z 71 zúča- 

stněných federací!! Určitě velký 

dík patří naší prezidentce Lucce 

Papíkové, která na diplomatické 

úrovni i pomocí při registraci a 

koučování udělala velký kus prá- 

ce a Miloši Linkemu alias Velké-

mu medvědovi jako hlavnímu re- 

prezentačnímu koučovi, kterému 

se při účasti více jak 50 závodní-

ků vařila hlava celé 4 dny:-).A ji- 

nak? Opět super akce se super 

lidmi, skvělý zážitek,poznání no- 

vých krajů, zkrátka odměna za 

celoroční dřinu a tak ani typicky 

proměnlivé irské počasí nám ne- 

mohlo zkazit stále skvělou nála-

du zkazit,které se ale při návště- 

těvě Dublinu dokonce umoudřilo 

Nezbývá než věřit, že na podzim 

ním ME WUKF se bude minimál 

ně stejně dařit jako zde a řady re 

prezentantů z našeho SK se roz 

šíří. Díky všem, já si to užil! :-) 

MISTRYNĚ SVĚTA WUKF 2016 Z NAŠEHO SK  

Příprava na MS WUKF do Irska, 

byla tak dlouhá, že už jsme si my- 

sleli, že se snad ani nedočkáme. 

Nakonec den „D“, tedy 14.6.kone-

čně nadešel a část celkové repre-

zentace (celkem 50 lidí) v počtu 

16 se sešel na letišti směr Dublin. 

Z našeho SK jmenovitě prezident-

ka ČABK Lucka Papíková, coach 

Miloš Linke, šéf reprezentace ČA 

BK Karel Kesl a pak již borci Kač-

ka Keslová, Jáchym Hořák,Hanka 

Vašíčková, Verča a Barborka Šťa- 

stné,Šárka a Erika Hubková a na- 

ši kamarádi Láda Kovář, Jirka Ká- 

brt, Vláďa Panýrek, Jan Přibyl vši- 

chni nestoři českého karate a na 

místě čekal i Martin Sláma. Před 

prezentací a setkání s další skupi-

nou české reprezentace která ce- 

stovala autobusem proběhla pro-

hlídka části Dublinu.Oficiální hotel 

bez chybičky v klidném prostředí 

a tak večer při tmelení kolektivu 

bylo jasné,že nějaký ten Guiness. 

když už jsme v tom Irsku, proběhl. 

:-).Hala byla tak obrovská že i za 

účasti takřka 

třitisíc závod 

níků bylo do 

statek místa 

na poslední 

trénink před 

výkonem.Fa 

mózní zahá-

jení a soutěž 

mohla začít. 

I když pořa-

datelé dělali 

co mohli, ani 12 tatami nezabráni-

lo prodloužení prvního soutěžního 

dne takřka do půlnoci a například 

kategorie master která měla přijít 

na řadu dopoledne, startovala ko- 

lem 19 hodiny.Ale nakonec pro na 

še barvy první den více jak úspěš 

ný. V kateg.8-7.kyu zahájila Bar-

borka ŠŤASTNÁ.Více jak 20 zá- 

vodnic bylo dle předpokladů dost 

dobrých, ale naše Barča prostě 

měla svůj den.Ze semifinále pos- 

tupovala jako první a nikdo z nás 

ani nedýchal.Ale i finále bylo bez 

chybičky a už bylo jasné, že titul 

mistryně světa v této kategorii 

bude pro naší republiku. Ale za- 

válela i její sestra ve vyšší kateg. 

Přes třicet závodnic zde bojovalo 

o medaile a Verča zajela výbor-

ně 7.místo bylo hodně nad očeká 

vání. Pak se do toho pustila Han- 

ka Vašíčková a i ona musela če- 

lit celkem 44 soupeřkám. Ani ona 

nezaváhala a super výkonem se 

probojovala do semifinále kdy na 

konec chyběl jen pověstná dese-

tinka do finále. 7. místo na světě 

však opět nad očekávání. Pak už 

šli konečně na řadu masters a po 

svícení pokračovalo. Kačka Kes- 

lová v konkurenci 21závodnic su- 

per 7.místo, Šárka Hubková 8.mí 

sto ve své kategorii a nakonec ja 

ko poslednímu toho dne se poda 

řilo vybojovat další medaili a sice 

bronzovou pro naší reprezentaci 

náčelníkovi výpravy. Zabojovali i 

naši mladší, Erika Hubková v ka- 

ta doplatila na technickou chybu 

ale v kumite mile překvapila, nad 

očekávání se prezentoval svými 

katami Jáchym Hořák,který se ve 

44 soupeřích neztratil a konečné 

14.místo může být dobrou moti-

vací pro další práci a vývoj. Stej-

     SK KESL RYU SHOTOKAN & SAISHOKIDO www.sk -kesl - ryu.cz ,  te l . :  777940769                      
E-mai l :  sk -kes l  ryu@seznam.cz ,  kes l .kare l@cabk.cz  

Uvnitř tohoto 
vydání: 

Přebor Prahy 
představil i nové 
naděje našeho SK 

2 

Letní camp našeho 
SK čím dál lepší... 

2 

Pokračování...letní 
camp... 

3 

Nejlepší karateka 
za první pololetí... 

3 

Dej prosťáčkovi 
hru... 

4 

Galerie nejlepších 
našeho SK 

4 

Co nás čeká na 
podzim: 

4 

Nejdůležitější 
body: 

 Na trénincích se se-

jdeme A-B 5.9.2016 

od 17:00hod. „D“ to 

znamená nábor, bez 

STV a 8.kyu 15.9. 

2016 v 17:00 hod. 

 Oddílové příspěvky se 

vždy! (a doufám že se 

to většině konečně 

podaří), platí do 15. 

měsíce platebního 

období tj. nyní do 
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LETNÍ CAMP NAŠEHO SK POŘÁD LEPŠÍ A LEPŠÍ..  

zoví Barborka Šťastná Jáchym 

Jetel a Pavla Šimonová. Ale i v 

kumite mimo našich zkušených 

harcovníků se blýskli naděje a 

sice hned stříbrem Verča Šťast-

ná a Vojta Andrš a to nemluvím 

o Barborce Šťastné, která vybo-

jovala rovnou zlatou medaili.Do 

bře zabojoval Libor Podroužek, 

stejně tak Erika Hubková a El- 

víra Djemileva kteří vybojovali 

zlato. Celou soutěž medailově 

Kdo jiný by v Praze mohl pořá-

dat pražskou soutěž,navíc rych-

lou a dynamickou se sehraným 

pořadatelským týmem než náš 

SK. Jako vždy se tentokrát s ta- 

tami protáhla osvědčená pětka 

Méďa, Kačka, Hanka, Jáchym 

a náčelník v pondělí ráno už to 

bylo jen na mě a Méďovi:-).Ale 

soutěž byla opět skvělá, rychlá 

bez zbytečných prodlev a díky 

všem,kteří se větší či menší po- 

mocí o to zasloužili, napečení 

občerstvení, pořadatelskou čin 

nost, časomíru, koučování těch 

mladších, prostě dík všem, pro- 

tože jmenovitě by to bylo dlou-

hé psaní. A po náležitém vych- 

válení pořadatelů tradičně k vý- 

sledkům. Skvěle se už tradičně 

předvedla Zuzka Augustinová a 

a první zlatka pro náš SK v ka- 

ta ženy a rozhodně nebyla pos- 

lední. V masters předvedl Petr 

Němeček, proč je i v ČR králem 

této kategorie a tak bylo i zde. 

V mužích se stal jedničkou kata 

Prahy Kuba Slanař,ale pravdou 

je, že nebýt nadějného Adama 

Nováka v kateg.8-7.kyu, bylo to 

od zlata v katách vše. Neméně 

cenné stříbro ale vybojovali vý- 

bornými výkony Kačka Keslová 

masters, Verča Jelínková-ženy, 

Libor Podroužek-muži,Erika Hu 

bková-dorost a opět mladá na- 

děje Filip Kříž 8-7.kyu.Bronzem 

a hlavně výkonem před MS si 

udělala radost Hanka Vašíčko-

vá  stejně tak Jáchym Hořák u 

kterého to též vypadalo, že na 

MS nepojede jen jako dopočtu. 

:-) Bronz si vybojovala i Šárka 

Hubková. Potěšitelné bylo, že 

se osmělují naši mladí budoucí 

nástupci...doufám..a sice bron-

Němeček. Ten také po zásluze 

vyhrál, když velmi dobrý výkon 

předvedla i stříbrná Kačka Kes- 

lová a bronzový Luboš Janou-

šek. V prestižním již 33.ročníku 

vyšších STV nenašel přemoži-

tele Jakub Slanař, stříbro vybo-

joval Jáchym Hořák a bronzová 

skončila Erika Hubková. Kumite 

zahájili naši ostřílení borci kaž-

Moje teorie o akcích a dovole-

ných, že na místě konání záleží 

vždy jen na 50% a zbytek je na 

lidech kteří s námi tu akcí tráví, 

se ukázala opět přesnou.To že 

ubytování a počasí bylo super 

byla jedna věc, ale díky skvělé 

partě,která demonstrovala rodi-

nu našeho SK jsem si mohl říci, 

že i když je to po cca 70 camp- 

ech které jsem již dělal neuvěři-

telné,každá akce je lepší a lepší  

A tohle soustředění bylo! Proto-

že bych na popsání všech akcí 

a hezkých zážitků potřeboval sa 

mostatný zpravodaj, omezím se 

opravdu jen na to nejnutnější a 

odkážu všechny zájemce na zá 

znam na DVD z tohoto campu. 

Jak již bylo řečeno počasí skvě- 

lé, prostory pro cvičení taktéž a 

tak práce ve formě výcviku kara 

te a pochopení karate jako bo- 

jového umění se udělalo hodně 

plán splněn na sto procent a to  

i díky dalším trenérům Jindrovi 

Pilmannovi, Hance Vašíčkové, 

Kačce Keslové,Vášovi a dalším 

Kontrola výsledku tréninků jako  

každoročně jsou různé soutěže 

kata, kumite a nově přibyla i so- 

utěž kobudo.Pokud se ve výsle 

dcích neobjevují jména jako Jin 

dra,Hanka,Váša, Anežka,je to z 

důvodu,že museli fungovat jako 

rozhodčí:-) V kategorii kata 8. 

kyu vybojoval za 3.místo pohár 

Martin Horňáček, Tománek Do- 

minik,2.místo Emma Štěpánko-

vá a zvítězila Barbora Janoušo-

vá.V kateg.7-6.kyu nedala niko-

mu šanci Barborka Šťastná a 

pohár pro vítěze si odnesla prá- 

vě ona,střibrný pohár pro Vojtu 

Andrše a třetí místa vybojovali 

Zdeněk Šimon a Honza Slezák. 

Kategorie masters byla velmi 

kvalitně obsazena i z důvodu, 

že se přijel na nás podívat Petr 

PŘEBOR PRAHY PŘEDSTAVIL NOVÉ NADĚJE NAŠEHO SK  
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uzavřeli bronzovými výkony v 

kumite Kuba Slanař, Jáchym 

Hořák a v BRH Elvíra Djemile-

va. Nejvíc se mi na soutěži lí- 

bilo, že jako by se vracely sta-

ré dobré časy,kdy nás na sou-

těže jezdil kopec a i tady bylo 

startujících z našeho SK  31! A 

tak jen houšť a větší kapky, by- 

la i super atmosféra a celkově 

druhé místo ze všech klubů mů 

že jen těšit... 

dý s každým a ti mladší se mo- 

hli z výkonů učit. Nakonec zla- 

to Kuba Slanař, stříbro Jáchym 

Hořák a bronz David Hanus a 

Daniel Sládek. Mládež se cho-

pila žezla ve smyslu sportovní-

ho kumite se ctí a bojovně, su- 

per postoj ke kumite ukázaly 

slečny Šťastné, které umluvily 

trenéra a startovaly mezi kluky! 

No a nakonec zlatý pohár pro 

vítěze Hnyka, stříbro pro Vero- 

niku Šťastnou a bronz vybojo-

vali Barborka Šťastná a Vojta 

Andrš. První ročník kobudo se 

jednak skládal z kata Nuncha-

ku a vlastní kata Stick. Drtivá 

většina vzala tuto soutěž zod- 

povědně a rozhodování nebylo 

vůbec jednoduché. Tři katego-

rie o pohár SK pokračování st.3 



...pokračování LETNÍ CAMP NAŠEHO SK POŘÁD LEPŠÍ A LEPŠÍ..  

NEJLEPŠÍ KARATEKOVÉ NAŠEHO SK ZA I.POLOLETÍ 2016  

mem, Nikola Černá, Isabela Ki- 

sová, hodně se zlepšující Pav-

la, Andrea a Zdeněk Šimonovi 

a Jáchym Jetel. Standart odved 

li na 5.kyu Honza Slezák,Ondra 

Čermák a Elizabeth Kisová.Tře- 

tí kyu bez problémů Verča Šťa- 

stná 2.kyu Daniel Sládek a slu- 

šné karate ukázali na 1.kyu Já- 

chym Hořák a David Hanus. Na 

závěr proběhla slavnostní udá-

lost a jak za zvládnutí technické 

stránky během 14 dnů, dále za 

věrnost a propagaci karate jak 

prověřili: V kategorii mladších, 

dalo by se říct jak jinak, než že 

vítězkou stala Barborka Šťast-

ná a třetí byl Vojta Andrš. V ka- 

tegorii dorostu exceloval Hořák 

Jáchym,2.místo Kuba Slanař a 

třetí Daniel Sládek.Protože v ka 

tegorii V.I.P.se první Jindra Pil- 

mann a druhý Váša vzdali své-

ho umístění,protože preferovali 

pouze bodový zisk pro tým,sou 

těž skončila vítězstvím Hanky 

Vašíčkové, druhý byl host Ros-

ťa Oplt a třetí Anežka Kotěrová 

Pokud pomineme další akce a 

soutěže včetně lehkého odpole 

dního výklusu 13.km, kdy jsme 

skoro prokoučovali večeři, či 9. 

km vycházka do centra za zmr- 

zlinou v převleku středověké do 

by, výstup na místní vrchol Klíč 

a další, camp pak tradičně vyvr 

cholil zkouškami na vyšší STV. 

Na 8.kyu bez problémů dosáh-

la Emma Štěpánková, Halaško-

vá Natálie a konečně bráchové 

Horňáčkové i Honza Božovský, 

ale trenérům přibyly šediny:-) 7. 

kyu zvládnul bez problémů Do- 

minik Tománek a Kuba Minář s 

odřenýma ušima. Na 6.kyu byla 

úplná invaze zkoušených, nako-

nec všichni úspěšně i když ne 

vždy všichni v plné formě. Andr-

šová Petra, Vojta Andrš hodně 

dobrá Barborka Šťastná, koneč-

ně Benedikt Kis střídající výbor-

né výkony s absolutním nezáj- 

borec:-). Ve slečnách či ženách 

se udrželo pouze 12 a to od nej 

spodnějšího místa Černá Niko-

la 25b.,Votrubová Adéla 35,Pe- 

tra Andršová 65, Andrea Šimo- 

nová 70,Hubková Šárka 75,Pa- 

vla Šimonová 205,Djemileva El 

víra 400, Augustinová Zuzana 

520,Šťasná Veronika 620.Cenu 

nejlepších si odnesla Keslová 

Kateřina 630, stříbrná Barborka 

Šťasná 755 a vítězkou se stala, 

Hanka Vašíčková 902 bodů. V 

mužích,nebo te 

prve dorůstají-

cích mužích by 

la situace lepší 

o jednoho bor-

ce,tak že na 13 

místě se umís-

til Janoušek Lubomír 15b.dále 

Slezák Jan 25,Pilmann Jindřich 

50, Novák Adam 100, Jetel Já- 

Vždy když je řeč o tom, proč v 

našem klubu se každoročně po 

večerech trápím s tabulkami a 

hodnocením těch nejlepších, je 

to, jak už bylo mnohokrát vysv- 

ětlováno z důvodu vyhlašování 

nikoliv nejlepšího sportovce,kte 

rý má svojí odměnu v pohárech 

a medailích. Ani žádný finanční 

prospěch z nejlepších sportov-

ců na rozdíl od jiných měst náš 

SK nemá a tak zde jde čistě o 

co nejlepší jméno našeho klubu 

Nejlepší karateka mimo bodové 

ho zisku za své soutěžní úspě-

chy získává body za dobrou do 

cházku, aktivitu při trénincích, 

zapojení se do pořádání soutě-

ží, pomoc své mu klubu i jeho 

členům,zkrátka nejlepší karate- 

ka je ten, který vy bočuje z nor- 

málu dnešní doby, a je nejen 

výborným sportovec ale člověk, 

který netrpí sebestředností, ale 

naopak je to někdo, komu nej-

sou cizí základní charakteristic-

ké rysy samuraje. Ti mladší si- 

ce ještě morální vlastnosti ještě 

úplně nepochytili,ale hodnotí se 

zde kompletní přístup ke své-

mu klubu jako sportovce. Za od- 

díl „D“ to byli Adam Novák a Do 

minik Tománek, oba nadějní ka- 

ratekové.Za oddíl „B“ to byli Pe- 

tra Andršová, Pavla Šimonová, 

Ondra Čermák a Filip Kříž. Pak 

už je takzvaná tabulka V.I.P.to 

znamená tabulka nejlepších z 

SK, kdo se tam udrží, to už je 
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doma, tak i v zahraničí, včetně 

soutěžení i za morální úroveň v 

doju i mimo něj byl udělen dru-

hý Dan Kačce Keslové a Šár-

ce Hubkové. Věřím až všichni 

dospějí na jejich úroveň, nesta-

ne se, že nestihnou nebo zapo-

menout blahopřát komukoliv kdo 

se dostal podstatně dál než oni. 

A to už byl konec z mého pohle- 

du opět perfektní „naší“ akce SK 

a snad to viděli všichni také tak. 

chym a Matěj Kučera 105,Zeněk 

Šimon110, Kříž Filip 130, Slanař 

Jakub 250, Čermák Ondřej 293. 

Pak již ocenění nejlepším Něme 

ček Petr 395, stříbrný Libor Pod- 

roužek 410 a nejlepší Hořák Já- 

chym 763.bodů. Nelehká je ces- 

ta být na tabul-

ce cti našeho 

SK,zvláště když 

v klubu je mimo 

řádných osobn-

stí ať mladších 

či starších do-

statek a nezbývá než doufat, že 

nám nejen všichni zůstanou plní 

motivace a plné formy, ale doč- 

káme se dalších, nových i mlad-

ších nadějných tváří, pokračující 

v tradici našeho SK, který příští 

rok oslaví, ač je to k nevíře, již 

22.rok svého působení. 



hla všeho,co si umanula. Šárka 

je neuvěřitelně loajální a týmový 

hráč.Obětavá na všech úrovních 

v rámci našeho klubu.Je na kaž-

dé soutěži, Šárka připravuje ob- 

čerstvení na tribunu i při pořádá-

ní soutěží, Šárka soutěží a sklá-

dá tatami. Když je potřeba coko-

liv na campu-Šárka a když jsem 

naposled říkal, že kdyby nejezdili 

lidé jako ona, asi to přestanu dě- 

lat, myslel jsem to vážně. Jak s 

oblibou říkám, běžní chlapi jsou 

jako kluci i v 90 budou soutěžit 

kdo dál doplivne,ženy to mají vě- 

tšinou  nastavené jinak. Ostatní 

věnují čas soutěži o moderní out 

fit, o chytrejší dítě, ale soutěžit 

na tatami? Příliš psychicky nároč 

né a odměna mizivá. Tak že kdo 

by tam po létech lezl. Šárka je 

ale nesmírně obětavý a týmový 

DALŠÍ Z GALERIE NEJLEPŠÍCH NAŠEHO SK ŠÁRKA HUBKOVÁ  

dně dlouhé době,dovedeme oce 

nit úžasnou vůli Šárky něco do- 

kázat. Nejen že se stala naší hla 

vní soutěžní tváří kategorie ma- 

sters, ale její absolvování všech 

naprosto devastujících campů s 

Dannym svědčí,že i když nastou 

pila do vlaku „sport“ v letech,kdy 

ostatní již běžně vystupují,dosá- 

I když náš klub letos točí již 22 

rok svého působení,jsou lidi,bez 

kterých si nedokážu náš SK pře- 

dstavit.Když tedy budeme hovo-

řit i „rodinném stříbru“ klubu,roz- 

hodně tam Šárka nesmí chybět. 

Je to už nějakých pár let a tuším 

že už to bude na podzim 10.let, 

kdy se k malé Erice připojila i je- 

jí mamka.Hodně mi připomínala 

v začátcích sebe,to znamená že 

jakýkoliv pohyb v karate byl mír- 

ně řečeno „makačka na budku“a 

o katách ani nemluvě.Jenže Šá- 

rka byla vždy příkladná bojovni-

ce, která i při těžkostech nic ne- 

vzdávala a krůček po krůčku se 

stávala tím pravým vzorem kara 

tisty a to nejen pro Eriku. My co 

už víme,jak každý rok nad úplné 

mládí je těžký, každý pohyb bolí 

a regenerace přichází až po ho- 
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DEJ PROSTÁČKOVI HRU,NEBUDE MYSLET A JEŠTĚ ZAPLATÍ  

Každý názor může být od koho-

koliv,může být dobrý nebo zces- 

tný a je možný o něm diskutovat 

Já, ač se nebráním moderní do- 

bě a i velký čas strávený mezi 

těmi mladšími mi pomáhá chá-

pat lépe dnešní svět, nemůžu se 

zbavit pocitu,že lidstvo je tak ně- 

jak řízeno, aby jednak totálně bl- 

bnulo a jednak veškeré morální 

zásady a vlastnosti upadaly vý- 

měnou za mamon a materiální 

zisky. Mladí lidé nesledují své 

okolí, tupě zírají do mobilů a ta- 

bletů,neposlouchají běžné zvuky 

v životě díky přivařeným sluchá-

tkům mp3 na uších, díky počíta-

čovým hrám ztrácejí pojem o re- 

alitě a i díky jim se zvyšující ag- 

rese projevuje všude kolem nás. 

Tato úvaha do našeho zpravoda 

je však vznikla a promiňte mi ten 

výraz, hrou přímo pro „debily“ a 

sice honba za pokémony.To že 

si dnes mladí nepotřebují takřka 

povídat a jejich komunikace a 

slovní zásoba je mnohdy i u VŠ 

na úrovni negramota z rozvojo-

vých zemích si tak nějak už zvy- 

káme. Pro zvýšení IQ dnes vydí-

me pomatené lidi po celém svě-

tě, jak s prostotou sobě vlastní 

skočí na špek každému byť se- 

beprimitivnějšímu vynálezu ob-

chodníků s lidskou hloupostí, zí- 

rají do mobilů a honí pokémony, 

bez jakékoliv potřeby používat 

svůj intelekt. Dnes si s lidmi a to 

nemluvím už vůbec o těch mlad-

ších,nepopovídáte o umění,hud- 

bě o velikánech dnešní i minulé 

doby, o památkách či architektu-

ře nebo dějinách na které zvláš-

tě naše zem může být hrdá.Zato 

kolik chytli pokémonů, to ví kaž-

dý naprosto přesně. Zdá se vám 

toto hodnocení dnešní doby pře- 

hnané? Zvláště pro rodiče kteří 

kupují svým ratolestem mobily a 

tablety a nacházejí v jejich zába- 

vě posun IQ dnešní doby dopo-

ručuji udělat testík základních vě 

domostí jako jsme to udělali my 

na campu.Výsledek? U mladších 

na prostá katastrofa.Možná je že  

teď je ta pravá chvíle na zamyš-

lení. Je to opravdu vše jen náho-

da? To že národní myšlení a dě- 

ní kolem nás je v absolutním ne- 

zájmu a každý kouká jen na své 

korýtko či honí pokémony?Již za 

starého Říma se to dělalo podob 

ně aby se lid nebouřil a nepouží-

val vlastní myšlení. Dejte lidem 

hry, chleba a bude vše bez prob- 

lému. Dochází k největšímu ne- 

bezpečí po Hitlerovi a sice k oku- 

paci Evropy teroristy z blízkého 

východu z Balkánu z Afriky... Ve 

Francii, Německu, Británii, Belgii, 

Švédsku a dalších se množí tero 

ristické útoky na nevinné civilisty,  

které, ty menší, se snaží EU dr- 

žet pod poličkou, jako i trestné 

činy migrantů i u nás,na které je 

uvaleno přísné informační em-

bargo Je třeba informovat i děti 

že Evropa je ve válce a je jen 

otázka dní,kdy tragédie ve smy- 

slu ztráty někoho blízkého mů-

že potkat i nás. Když něčemu 

nerozumíme neznamená to, že 

se nás to netýká a že se nám to 

vyhne. Nemyslím že po přečte-

ní tohoto článku většina odloží 

mobily a tablety a rodiče půjdou 

do sebe a začnou děti vychová-

vat ve smyslu lásce k vlasti a 

sledování dění, které jim brzy 

ov livní život. Jde jen o to, aby 

sledovali své okolí,pokémony 

nechali pro nižší IQ, aby si uvě- 

domovali že připravený člověk 

může zvládnout i překvapivou 

složitější situaci, protože i v ČR 

je už problém, ale TV nevysílá 

hráč I když jí to stojí vždy pár let 

života, znova a znova nastupuje 

a závodí za svůj klub. Pokud ně 

který klub dělají některé tváře, 

Šárky je ta neodmyslitelná. Le- 

tos dosáhla naprosto po zásluze 

na titul Seipai 2. Dan a pokud 

někdo zapomněl k tomuto vyso-

kému ocenění poblahopřát,před 

pokládám že mu to uniklo a na- 

praví to. Já jsem si to oslavil pro 

sebe s přáním, aby Šárka naše- 

mu klubu vydržela co nejdéle, 

aby jí ještě nějaký čas bavilo 

huntovat si své tělo a překoná-

vat překážky, protože potom se 

nám daří zvládat i ty v osobním 

životě. Tak Šárko, ještě jednou 

gratulace s přáním jen toho nej- 

lepšího a věřím že tak jako já, 

tak i všichni v našem klubu jsou 

tvojí další rodinou. 

Co nás čeká v druhé pololetní 2016: 

24.9.2016 Bohemia OPEN-České Budějovice 

8.10.2016 NP dorost, junior, U21, senior-Jablonec n.Nisou 

11-16.2016 ME WUKF Itálie-Montichiari 

15.10.2016  GP North Bohemia Ústí n.Labem 

22.10.2016 NP žáci-České Budějovice 

29.10.2016 MČR ČABK OPEN-mezinárodní soutěž Praha 


