PSK OLYMP PRAHA
časopis sportovního spolku

občasník
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Juniorský reprezentant PSK Olymp Praha David Sklenář s novým českým juniorským halovým rekordem na 60 m
překážek (více na straně 2).
se naopak můžete těšit na pozvánky na to, co nás čeká a
kam bychom chtěli případné zájemce pozvat. Nebude
chybět ani prostor pro zprávy od čtenářů, akce a pozvánky
pro členy, anketa, atd. Bude přesto postrádat nějaké
informace z vašeho sportu? Není nic jednoduššího pošlete nám příspěvek na News.PSKOlymp@gmail.com
s předmětem „příspěvek“ a nebo se rovnou přidejte
k nám…

Z obsahu čísla
Jaká je struktura nového časopisu? Po úvodníku
a krátkých zprávách týkajících se sportovního dění za
uplynulé období následuje dvojstrana, na které se
postupně představí jednotlivé oddíly našeho klubu –
v tomto čísle oddíl karate. Na vybranou událost se
v rubrice Událost čísla podíváme detailněji – tentokrát to
bude halové mistrovství světa v atletice. Na konci časopisu
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Úvodník

Krátce z oddílů

Je zde nulté číslo!

Atletika
Oddíl atletiky úspěšně uspořádal sérii halových mistrovství
republiky, při kterých byly vidět barvy PSK Olymp Praha. Ve
vícebojích získal titul mistra republiky Adam Sebastian
Helcelet výkonem 5965 bodů, druhý skončil Marek Lukáš se
součtem 5695 bodů. Při halovém mistrovství republiky
juniorů se nejlépe vedlo Davidovi Sklenářovi, který na trati
60 m překážek získal zlatou medaili a výkonem 7.80 sec
vytvořil nový český juniorský halový rekord. Vrchol sezóny
přišel v nové ostravské atletické hale, kde oddíl atletiky získal
šest cenných kovů (2x zlato, 2x stříbro, 2x bronz). Největší
radost přinesly technické disciplíny. Pro medaile si
v technických disciplínách doslova dolétli v dálce Radek Juška
– zlato a Jiří Sýkora - stříbro. V trojskoku patřil bronz Žofii
Janouškové a ve výšce Nikole Strachové stříbro. Jako parádní
disciplína modrých olympáckých barev bylo 60 m překážek.

Vážení čtenáři, příznivci sportu, členové PSK Olymp Praha,
nastala historická chvíle a vy můžete v rukou držet první
novodobý zpravodaj našeho sportovního spolku. Smyslem
tohoto amatérského žurnalistického počinu není jen
prezentovat sportovní výsledky či úspěchy, ale také zejména
propojit dění a členy jednotlivých oddílů, s cílem vzájemně si
pomáhat či prostě jen sdílet radost z běžných sportovních
okamžiků.
Věděli jste například, že spolek aktuálně čítá celkem 1020
členů sdružených v 11 přímých a dvou přidružených
oddílech? Víte, kde tyto oddíly trénují, jakých dosáhli jejich
sportovci úspěchů či čím se vlastně v tréninku opravdu
zabývají? Znáte alespoň jednoho sportovce z PSK Olymp
mimo svůj vlastní oddíl? Pokud na tyto otázky odpovídáte
„ne“ a chtěli byste to změnit, může být právě tento časopis
pro vás tím pravým.
Cesta k tomuto časopisu nebyla lehká, protože pustit se do
něčeho takového znamená nejen hodiny dobrovolnické
práce navíc, ale také určitý závazek vůči čtenářům. Přesto
věříme, že tento čas nebude vynaložen marně a že si časopis
své čtenáře najde.
A proč je vlastně toto číslo nulté? Jak jste si možná všimli,
jedná se takřka výhradně o zprávy z oddílu atletiky a karate.
Takřka na poslední chvíli jsme s prosbou oslovili ještě Mgr.
Davida Holého z oddílu plavání, který dodal zajímavý článek
z právě uskutečněné tradiční sportovní akce. Každopádně
doufáme, že do budoucna se časopis zaplní také vašimi
příspěvky či náměty. A pokud nejste zrovna spisovatelé,
oceníme i zajímavou fotografii či tip na téma, které by bylo
zajímavé zpracovat (například rozhovor s nějakou slavnou
osobností PSK Olymp). Pokud půjde vše dobře, rádi bychom
do konce roku připravili ještě 2 až 3 čísla.

Chvíle soustředění před startem.
Z osmi finalistů bylo hned šest z Olympu a zlato a stříbro
putovalo k nám do Prahy. Mistrem republiky se stal Martin
Mazáč a jako druhý doběhl Petr Peňáz. Na závěr halové
sezóny se uskutečnilo mistrovství republiky žactva. Ani zde
Olymp nevyšel na prázdno. Ondřej Kuban si výkonem
37.54 sec doběhl na trati 300 metrů pro stříbrnou medaili.

Budeme velmi vděčni za jakékoli reakce, podněty a
komentáře, které prosím zasílejte na adresu redakce viz níže.
Jakub Prahl, oddíl karate
Tomáš Linhart, oddíl atletiky
News.PSKOlymp@gmail.com

Adam Sebastian Helcelet při běhu na 1000m.
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tak opět setkali mladí plavci. Někteří sbírají teprve své prvé
závodní zkušenosti, někteří jsou již reprezentanty ČR. Za
dlouhé roky konání (nepřerušená tradice již od roku 1968)
prošli pražským plaveckým bazénem i významné osobnosti
českého i světového plavání. Hanou Černou (Netrefovou)
počínaje, přes Martinu Moravcovou – reprezentantku
Slovenské republiky, která na olympijských hrách,
mistrovství světa a Evropy získala 68 medailí, až po Annu
Kolářovou – současnou reprezentantku ČR a rekordmanku
na kraulařských tratích. Každý vítěz byl dle již dlouholeté
tradice odměněn – kromě diplomů – děvče kraslicí a chlapec
pomlázkou. Všichni „medailisté“ obdrželi drobné věcné ceny
věnované sponzory.

Karate
Dne 31. 1. 2016 se karatisté PSK Olymp Praha spolu s 46
dalšími oddíly z ČR zúčastnili turnaje Kesl Cup 2016.

Slavnostní nástup před soutěží.
V tvrdé konkurenci 319 závodníků se triu reprezentantům
podařilo vybojovat 3 medaile v kategoriích kata junioři 8.-7.
Kyu – A. Šivec (2. místo), kumite senioři -84kg – P. Novotný
(3. místo) a J. Prahl (3. místo), přičemž další medaile
z kategorie kata senioři unikla J. Prahlovi o jeden praporek.
Vzhledem k termínu turnaje kolidujícímu s pololetními
prázdninami se turnaje nezúčastnili mladší žáci.

Závod na 100 m motýlek - na 2 místě Tereza Bujárková a na
3. místě Tereza Kahounová (obě PSK Olymp).
Při závodech se neztratili ani „domácí“ závodníci PSK Olymp.
Vybojovali 8 medailí, z toho Tereza Bujárková 5 stříbrných!
Nejhodnotnější výkon 48. ročníku byl odměněn pohárem
věnovaným pořádajícím plavecký oddíl PSK Olymp.
V kategorii žákyň získala pohár Daryna Noboichenko z PK
Česká Lípa za výkon na 200 m volný způsob. Mezi žáky ho
vybojoval rovněž za 200 m volný způsob Matěj Renc
z Motorletu Praha.

Seniorští reprezentanti Pavel Novotný (1. kyu) a Jakub Prahl
(3. dan).

Plavání
V sobotu 26. března uspořádal oddíl plavání PSK Olymp
Praha tradiční mezinárodní plavecké závody mládeže (11 až
14 let) – 48. ročník Velikonočních plaveckých závodů. Závodů
se zúčastnilo 200 mladých plavkyň a plavců z 22 plaveckých
klubů z celé České republiky. Tradičním účastníkem byl i náš
dlouholetý partner ze SRN – plavecký klub TV Bad
Bergzabern. V pražském plaveckém bazénu v Radlicích, se

48. ročník Velikonočních závodů v Praze.
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Představují se oddíly: Karate Dó
Historie

mistři Evropy, reprezentanti Jugoslávie, vedení panem Iljou
Jorgou, v čele s legendárním Dušanem Dačičem.

Oddíl karate byl jedním z těch, které
začaly psát historii původně
okinawského
bojového
umění
v České republice. Založen bratry
Koláři v roce 1972 ještě pod TJ Rudá
Hvězda Praha, se brzy stal jedním z nejúspěšnějších
sportovních klubů s desítkami mistrovských ocenění za
výkony jednotlivců i týmů. Oddíl celá léta spolupracoval s
MV při výcviku příslušníků Policie a jejich útvarů. Členy
oddílu byli policisté z URNA, Ochranné služby, Ochrany
prezidenta republiky, Kriminální policie, PMJ a dalších útvarů
PČR. Z oddílu vzešla celá řada vynikajících trenérů a
bojovníků karate jako Jiří Fuchs, Karel Strnad, Jindřich Krbec,
Pavel Schneider, Jan Třeštík, Jiří Mach, Aleš Volf, Vladimír
Panýrek, Robert Gaebl, Said Al Kaysy, Karel Švejda, Miroslav
Čech, Jan Kubeša, Zdeněk Kühnel, Martin Pešek, Jiří
Slavíček, Zbyněk Hotový, Václav Bláha, Zděnek Socha, Jakub
Prahl, Jindřich Brůček, Čestmír a Alena Strmískovi, Jiří
Primas, Josef Suchý, Josef Prchal, Martina Bahbouhová, Iveta
Kyselková, Monika Kohoutová, Sylvia Zápařková a mnoho
dalších. Svou kariéru zde začal i nedávný vicemistr světa,
mistr Evropy, mistr Japonska a světově uznávaný bojovník K1
Jan Soukup. V letech 1972 až 2016 vybojovali reprezentanti
oddílu v soutěžích sportovního karate celkem 271
medailových umístění.

V roce 1982 byli dva reprezentanti zařazeni do státní
reprezentace ČSSR - Schneider Pavel a Prchal Josef. Stříbrnou
medaili v jednotlivcích na Mistrovství ČSSR v roce
1982 vybojoval Prchal Josef. V roce 1984 vybojovali
reprezentanti zlaté medaile a vyhráli Pražskou ligu družstev
1984.

Slavné úspěchy z konce 70. let - 2. místo na Bohemia Cup
1978 a zlatá medaile z mistrovství ČSR 1979.
Od roku 1981 oddíl opustil sportovní soutěže jako svůj hlavní
cíl a zaměřil se převážně na tradiční výcvik a filosofii karate
ve smyslu životní cesty (DÓ), kde sport je pouze prostředkem
ke zdokonalování. Na slavnou minulost se snaží navázat nová
generace karatistů.

Setkání aktivních i zasloužilých členů při příležitosti 50 let od
založení oddílu karate na víkendovém soustředění.

Sportovní úspěchy
Reprezentanti oddílu vybojovali celkem 7 titulů Mistr
republiky. 6 titulů v soutěžích jednotlivců a 1 v soutěži
družstev. Kromě uvedených mistrovských titulů, patří k
jedněm z nejlepších úspěchů v soutěžích sportovního
karate našich reprezentantů stříbrné medaile v Kata družstev
na mezinárodně silně obsazeném turnaji "Bohemia Cup
1978". Oddílovou reprezentaci porazili pouze vynikající

Odchovanec oddílu Jan Soukup se proslavil po celém světě,
když v roce 2004 vyhrál 21. mistrovství Japonska a poté
v roce 2007 jako druhý Evropan vybojoval stříbrnou medaili
na mistrovství světa v kategorii bez rozdílu hmotností.
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Současnost

Karate Dó vs Karate

V novodobé historii si oddíl prošel několika těžkými
obdobími. Nejprve z něj postupně odešlo mnoho
reprezentantů a trenérů, aby se posléze realizovalo ve
vlastních klubech či organizacích karate, poté ztratil své
dlouholeté zázemí na Praze 10 a velkou část své členské
základny. V roce 2011 se už tak malý oddíl odchodem
jednoho z hlavních trenérů rozštěpil na dva. Systematickou
prací se však zejména v posledních 3 letech podařilo oddíl
finančně i personálně stabilizovat. Celkem 4 trenéři se
podílejí na výchově nejmladších nadějí, přicházejí však i noví
dospělí a to i ve věku po 60 (!), což dokazuje, že trénink
karate nezná věková omezení. Oddíl se po letech vrátil na
svou domovskou Prahu 10, pokračuje už 12. rokem na Praze
5, navíc dva z trenérů nedávno převzali kroužek dětí na Praze
3, což může do budoucna přivést do oddílu nemálo nových
adeptů. V minulých letech se znovu začali na stupních vítězů
objevovat zástupci PSK Olymp Praha.

Karate Dó neboli doslovně „Cesta prázdné ruky“ je bojové
umění mající své původní kořeny na ostrově Okinawa
(souostroví Ryukyu), kde bylo dle historiků vytvořeno
spojením místního způsobu boje beze zbraně s čínskými
bojovými systémy (kempo). Rozvoj karate byl úzce spjat se
zákazy nošení a používání zbraní, které na Okinawě dlouhá
léta platily. Cvičení tak probíhalo v přísném utajení a
mnohdy v noci. V roce 1922 byl uznávaný okinawský expert,
jinak skromný vysokoškolský pedagog Gičin Funakoši, pozván
do Tokia, aby své umění předvedl na veřejnosti. Ukázky se
setkaly s velkým ohlasem, a Funakoši tak přijal životní výzvu
šířit karate na japonských univerzitách. Časem si vychoval
mnoho následovníků, kteří se poté stejně jako kdysi on
vydali šířit karate do celého světa. Funakoši však zůstal
neoblomným zastáncem původního pojetí karate jako
vážného bojového umění určeného k obraně života bez
prvků srovnávání, jaké známe ze sportu. Paradoxně to však
byli jeho přímí žáci, kteří v padesátých letech 20. století
založili celojaponskou asociaci karate (JKA), jež stála u zrodu
sportovního karate. Dnes je karate seriózní sportovní odvětví
a takřka jistým adeptem na nový Olympijských sport pro rok
2020 v Tokiu. Uvádí se, že po celém světě cvičí karate až 100
miliónů lidí nejrůznějšího věku.

Trenéři Zdeněk Kühnel a Jakub Prahl při tréninku dětí v ZŠ
Kořenského,Praha 5, resp. v ZŠ V Rybníčkách, Praha 10.
V nelehké konkurenci stovek sportovních oddílů pokračuje
Karate PSK Olymp Praha ve výuce založené na úctě, pokoře
a vyváženém rozvoji těla i ducha. Zdravotní účinky
pravidelného cvičení oceňují přitom nejenom věkem starší
cvičenci.

Žijící legenda japonského karate Hirokazu Kanazawa mnohonásobný šampion a držitel nejvyššího technického
stupně (10. Dan).
V současné době trénují karatisté v těchto časech:
Mladé naděje při vánočním oddílovém turnaji.

ECP Sokolovská 320, P9 Po 18:00-19:30 dospělí
ZŠ V Rybníčkách 10, P10, Po a St 18:00-19:00 děti
St 19:00-20:30 dospělí
ZŠ Kořenského, P5
Út a Čt 14:00-16:00
Více informací lze získat na www.karateolymp.cz

Bodystyling nejen pro ženy
V rámci rozvoje fyzické zdatnosti zastřešuje oddíl karate
mimo své tréninky již čvtrtým rokem pravidelné posilovací
a formovací cvičení, které probíhá každé úterý od 18:00 na
adrese Sokolovská 320, P9. Kontakt: aga05@seznam.cz.

Kdokoli z nových zájemců je vždy vítán!
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Událost čísla
Hodnocení atletického
halové mistrovství světa

skočil aspoň 5 metrů o tyči. A na kilák se uvidí. Trápí mě
achilovka, bylo to v pohodě, ale dva dny po příletu do Chula
Visty mě začala zase bolet. I s bolestí jsem vše zvládnul, teď
jsem to trochu cítil, ale ne tak jako v loňské sezoně. Na zítra
se vyspím a vlítnu do překážek, rozhodně mě to nepoloží,
budu v pohodě," uvedl pro Atletika.cz. Druhý den, kdy bylo
na programu 60m překážek, tyč a závěrečný kilometr se
Adam propracoval až na 4. příčku před závěrečnou
disciplínou. Bohužel to ale na medaili v konečném součtu
nevyšlo a obsadil s výkonem 6003 body 5. místo. Druhým
závodníkem, který se v Portlandu představil byl dálkař Radek
Juška, který byl nominovaný Mezinárodní asociací
atletických federací. Radek jako úřadující halový vicemistr
Evropy z domácího pražského evropského šampionátu
odjížděl s ambicemi do užší finálové osmičky. Hned v první
sérii pokusů dolétl na značku 788 cm, které v tu chvíli
zajišťoval účast v užším finále. Bohužel po několika
přešlapech a několika zlepšení závodníků za ním zlepšilo a
klesl až 10. příčku. I přesto, že naši závodníci nezískali ani
jednu z medailí ukázali, že dokáží bojovat s nejlepší světovou
špičkou a jsou příslibem pro olympijské hry.

V americkém Portlandu se uskutečnilo 16. halové mistrovství
světa v atletice. V národních barvách se představili i dva
závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha. Jako první se na
netradiční zelené dráze představil vícebojař Adam Sebastian
Helcelet, který byl na HMS vybrán díky výkonu z českého
halového šampionátu. Hlavním cílem Adama bylo vylepšit
svůj letošní halový výkon a předvést co nejlepší výsledek.
První den, kdy měl za sebou 60 m, dálku, kouli a výšku,
zakončil Adam Sebastian Helcelet na pátém místě. "Zdaleka
to nebylo na hranicích osobáku. Nepovedlo se mi nic. Mám
problémy vždycky srovnat se s palubovkou, nesrovnal jsem se
s ní vůbec na dálce a na výšce taky ne, což je škoda, protože v
rozcvičce mi to šlo. Škoda, nedá se nic dělat. Ještě tři
disciplíny. Jedu na body a z těch jsem zklamaný. Čekal jsem
od toho víc. Ale atmosféra je tu úžasná. Američanům se
závodí neskutečně, lidi fandí. Celkově se z toho snaží udělat
show, představování před startem běhů, hraje hudba, udělali
to moc pěkně. Zítra bych si rád zaběhl osobák na překážky,
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Připravujeme

Co nás čeká

Členové členům

Pozvánka na běžeckou akci

Na tomto místě budou umisťovány vaše
vzkazy, sdělení, pozdravy, informace, atd.

Oddíl atletiky zve všechny členy PSK Olymp Praha na
12.ročník tradičního běžeckého závodu - Jarního běhu
Olympu 2016, který se koná 27.dubna v areálu Centra sportu
MV ČR ve Stromovce. Celé běžecké odpoledne začíná v 16.00
kategorií nejmenších děvčat, která se vydá na trať dlouhou
100 metrů. Pro ženy je připravena trať dlouhá necelé 4
kilometry a pro muže necelých 6. Pro první tři závodníky a
závodnice všech kategorií budou připravené poháry, diplomy
a věcné ceny a samozřejmě fajn sportovní zážitek z celého
běžeckého odpoledne.

Zároveň může tato rubrika sloužit jako inzerce, tj. prodáváte
běžky nebo brusle, hledáte „parťáka“ do posilovny nebo
třeba nabízíte masáže. Fyzickým osobám, které jsou členy
oddílu PSK Olymp, bude na tomto místě otištěn inzerát nebo
jiné sdělení zdarma, přičemž se bude moci dostat až k 1000
členům spolku!
Tak pište!

Benefity pro členy
Pracujeme na zajištění nejrůznějších slev a výhod pro členy
spolku PSK Olymp Praha bez ohledu na oddílovou
příslušnost. Předběžně je přislíbena sleva na nákup sportovní
kolekce, jednáme o možnosti slevových programů do
wellness zařízení. Máte-li tip na benefity, které byste ocenili,
dejte nám vědět pod heslem „Benefity“. Podmínkou je, aby
se jednalo o oblast, která by byla atraktivní pro větší část
členů (ideálně 100 a více). O vývoji vás budeme informovat
v dalších číslech.

Anketa
Zde Vás prosíme o váš názor na tuto naši iniciativu.
Například, čeho by se měl obsah týkat, v jakém formátu a jak
často by měl být vydáván a také jakou formou (elektronicky
nebo tištěně). Ocenili byste například také informace z Rady
spolku či Prezidia? A jak by se měl vlastně časopis jmenovat?
Prosím, nezapomeňte uvést, zda jste členem klubu a pokud,
tak jakého oddílu a jak se k vám časopis dostal. Těšíme se na
vaše reakce na News.PSKOlymp@gmail.com

Kategorie přípravky kluků a holek, mladšího i staršího žactva
a dorostu je zařazena do Poháru Pražských Běžeckých Nadějí
2016.

Výzva
Chcete Olympu pomoci stát se moderním klubem, který sdílí
své informace mezi členy jednotlivých oddílů například touto
formou? Zabýváte se grafikou nebo studujete žurnalistiku?
Nebo máte jiný nápad a chcete se realizovat? Prosím, dejte
nám vědět. A nezapomeňte, že i málo je více než nic.
Všechny tyto aktivity stojí, alespoň prozatím, na obětavosti
pár jedinců.

Kompletní informace o běžeckém závodě najdete na webu
oddílu atletiky www.atletika-olymp.cz nebo na stránkách
běžeckého seriálu pro děti a mládež www.bezeckenadeje.cz.
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Prezentace spolku na akci „Rodinný den
Prahy 7“
Z iniciativy MČ Prahy 7 ve spolupráci s Výstaviště Praha se
k zástupcům oddílu atletiky dostala pozvánka na akci
Rodinný den Prahy 7, kde je možno zdarma prezentovat
naše sportovní aktivity.

Nabízíme odpoledne nabité programem pro ty nejmenší až
po seniory.
Prostor bude opět patřit živnostníkům, organizacím,
obchodníkům a kulturním spolkům převážně z Prahy 7.

Stručné informace:

Program bude plný sportu, divadel, workshopů a dílen
a nebude chybět program také na pódiu. Hlavním lákadlem
bude koncert např. I. Mládka s jeho bandem, nebo skupiny
The Tap Tap, a pro děti Divadlo Loudadlo a Jů a Hele.“

Místo: Areál Výstaviště – tzv. Bruselská cesta a přilehlé louky
Termín: 29. 5. 2016 (neděle)
Čas: 13:00 – 19:00

Zástupci oddílů mající zájem o jednotnou prezentaci
zastřešenou pod PSK Olymp prosím dejte vědět na adresu
redakce pod heslem „Rodinný den“.

Jsme jeden tým –
PSK lymp Praha

Cílová skupina: široká veřejnost z Prahy 7, se zaměřením
především na děti
V pozvánce se píše: „Po úspěšné realizaci Rodinného dne
Prahy 7 v roce 2015, kterou navštívilo přes 5 000
návštěvníků, navážeme dalším ročníkem.

Časopis sportovního spolku PSK Olymp Praha, z.s., ročník 1, číslo 0. Počet výtisků: 25
Kontakt: News.PSKOlymp@gmail.com
www.facebook.com/pskolymppraha
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