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Příloha č. 2
Zpráva předsedy PSKe a TMK
Přednesl: p. Karel Kesl

Pražský svaz karate byl i v roce 2011 stabilním sportovním sdružením, které aktivně
a kvalitně pracuje v rámci českého svazu karate a pražského svazu karate. Komunikace mezi
vedením PSKe a oddíly se sice rok od roku horší, ale jedná se celorepublikový problém,
zvláště ve velkých městech. Hodně oddílů, zvláště těch, jejichž karatekové se nerealizují na
soutěžích PSKe a dále ČSKe, nepovažují za nutné si plnit své povinnosti ve smyslu odběru
členských známek. Tím někteří předsedové klubů neberou na vědomí fakt, že známka ČSKe
je pro členy nejen povinností k soutěžení, ale je třeba ke zkouškám na vyšší STV a dále jako
pojištění úrazu. Je třeba, aby kluby PSKe více využívaly možnosti zakoupit najednou známky
ČSKe 2012 hned po vydání, tj. již od dnešní VH a to i z pozice určité ohleduplnosti
k pí. Volfové, která z dobré vůle tento servis členům PSKe nabízí, protože jinak by bylo
možné známky zakoupit pouze na soutěžích PSKe a těch opravdu zase tolik není. Dále
je třeba zvýšit a zlepšit i včasnou úhradu členských poplatků, které máme nejnižší z celého
ČSKe. Díky menšímu odběru známek, což znamená i minimální dotaci z ČSKe, jako
i poplatky za pořádání zkoušek na vyšší STV a ostatní přežívá PSKe jen s minimálními
finančními prostředky a to tak malými, že jsou ohroženy všechny soutěže PSKe a zatím jediná
soutěž mimo přeboru Prahy - IV. Kesl CUP je pořádán z prostředků SK Kesl ryu
a startovného. Další problém vznikl z pohledu dotací MŠ a ostatních na PTU, která díky
dramatickému snížení těchto dotací nedostala do situace, že bez určité finanční pomoci
jednotlivých sportovních svazů by nemohla pokračovat v činnosti. PSKe přispěl částkou
cca 13.000,-Kč na rok. Jen pro informaci přehled odběru členských známek, kde jsme oproti
jiným krajům na tom hodně špatně. SK Kesl ryu 69, Kobra Kladno 64, SK Shick ryu 56, KK
Spektra 55, KABU Praha 40, Karate Vision 40,Jukl Karate 30,SK Trial 22,TJ Karate Praha
10, TJ Karate H.Libčice 10, TJ H. Měcholupy 5, KK Boda a Karate Tesy Shotokan 2.
Po té už nikdo a co nelze pochopit vůbec, jak můžou dělat zkoušky v klubech KK Boda, KK
Makoto, Matsumura Praha, Shikukai Praha, SK Kamiwaza, SK Hirjú Čelákovice atd. když
neodeberou ani jednu známku ČSKe, a tím jsou zkoušky jejich cvičenců neplatné! (Po
předčtení zprávy předsedy PSKe, byli doplněny chybějící údaje od klubu SK KAMIWAZA a
KK Makoto, viz zápis VH).
Celkové hodnocení svazu karate jakéhokoliv kraje se hodnotí jednak z hlediska členské
základny, její velikosti, sportovní úspěšnosti, dále zapojení jednotlivých oddílů do akcí kraje
a v neposlední řadě i z hlediska ekonomického.
V PSKe máme momentálně 29 registrovaných klubů, ale ty aktivní, které pořádají soutěže,
jsou pouze tři.
SK Kesl ryu který s Jukl karate týmem pořádal přebor Prahy a Karate Tesy Shotokan
pořádající mezinárodní Prague OPEN s SK Kesl ryu. O postupovou soutěž VV PSKe nežádal,
protože sportovní kalendář ČSKe je jimi přímo zahlcen a z pohledu VV PSKe je zajímavější
pořádat soutěže se speciálními kategoriemi pro všechny výkonnostní skupiny. O soutěžích
se jistě zmíní předseda STK PSKe p. Jan Jukl, avšak zde je třeba vyzvednout nejen všechny
soutěže PSKe jako oblíbené, dynamické a pořadatelsky stoprocentně zvládnuté. I z hlediska
konkurence a počtu závodníků byly tyto soutěže velmi úspěšné Prague OPEN 263 závodníků
ze 44 klubů z toho 7 zahraničních a Přebor Prahy momentální maximum 105 závodníků
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a dobrým nápadem se ukázalo i spojení přeboru se StřČ.Ske a zařazení dalších nepostupových
kategorií. Právem tedy můžeme hodnotit všechny pražské soutěže jako velmi dobrou vizitku
PSKe. Jediným negativem zůstává, že více pražských klubů nemá tendenci pořádat další
soutěž.
Další rezervu máme v regionálních rozhodčích, zde se jedná opět o celorepublikový problém,
i když samotný fakt že máme 5 rozhodčích nejvyšší třídy ČSKe (K. Kesl RA, T. Dvořák RA,
J. Pekarovič RA, J. Tesárek RA a J. Pilmann RA), řadí PSKe ke krajům z nejkvalitnějším
rozhodcovským sborem. Je však třeba připomenout že z toho 3 jsou z SK Kesl ryu.
I tak nadále zůstává snaha svazu proškolovat stávající rozhodčí a vychovávat nové rozhodčí
a všestranně je podporovat. V tomto duchu se musíme pokračovat i v nadcházejícím roce
a uvítáme každý návrh z řad členů na zlepšení situace v tomto úseku. A tím i nové kvalitní
rozhodčí, kteří by však měli vycházet z určitých závodních zkušeností.
Dalším potěšitelným faktem je, že PSKe registruje 61trenérů karate, druhou stránkou věci je,
že zastoupení Prahy z hlediska účasti sportovců na soutěžích tomu neodpovídá a to ani
z pohledu soutěží pro nižší STV jako 8 a 7.Kyu. Je nutné trošku zdravého patriotismu trenérů
PSKe, motivovat své cvičence k soutěžím a snažit se tím o co nejlepší reprezentaci PSKe,
jak na půdě kraje tak ČSKe. Absolvováním soutěží jednak zvyšujeme kvalitu trénovaného
jedince a jednak zvyšujeme motivaci cvičení a tím zabraňujeme i snižování členské základny
PSKe.
Určitě můžeme být jako vedení PSK spokojeni, že právě pražský klub SK Kesl ryu
je medailově nejúspě-šnější na většině soutěží PSKe i ČSKe, stal se nejlepším seniorským
oddílem ČSKe s pohledu MČR 2011 a vybojoval vynikající titul mistra ČR v lize kumite
družstev. Z pohledu všech kategorií figuruje za rok 2011 na 2. místě žebříčku ČSKe a tím
nejlepší z PSKe. Další místa obsadili 10. místo SK Dragon Neratovice, 18. místo Shick ryu,
26. Místo Karate Vizion Praha, 27. Místo TJ karate Praha 42. místo SC Flair atd.
Dalším relativním kladem je počet 28 registrovaných ZK PSKe, ovšem i zde je druhá stránka
věci a to jednak minimum přihlášených zkoušek včetně poplatků na PSKe, jednak množící
se stížnosti na neoprávněné udělování STV, dvojzkoušky u vyšších STV, nedodržování
etikety při zkouškách, či přemrštěné finanční požadavky za zkoušky. Opět apeluji na ZK,
aby dodržovali důsledně kritéria zkušebního řádu a následně udělování vyšších STV. Je třeba
mít na paměti, že „darováním“ vyšších STV si udržíme cvičence jen velmi krátkodobě.
Kdo se staral o to nejlepší jméno PSKe na z hlediska soutěžního, byli nejen nejlepší
jednotlivci kata i kumite, zvláště Tomáš Reich Sk Kesl ryu, který vybojoval titul mistra
Evropy v těžké váze Goju Ryu, 3. místo na v těžké váze MS WUKF, či 3. místo na MS WKC.
Dále tým kata složený z tří borců PSKe (Pilmann, Tesárek, Janda).
Příští rok bude opět několik seminářů na kata i kumite pořádaný PSKe, zítra tedy 28. 1. 2012
bude první seminář otevřený pro veřejnost, závodníky, trenéry a rozhodčí, prioritně však
seminářem a doškolením trenérů 3. tříd PSKe.
Naprostou nezbytností je třeba při hodnocení roku 2011 a tím i práce VV PSKe vyzdvihnout
perfektní práci předsedy STK p. Jukla, protože kvalita každé soutěže je především závislá
na stoprocentní práci STK, zvláště při nedisciplinovanosti mnoha závodníků a jejich koučů
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při prezentaci. Webové stránky PSKe jsou pod dohledem p. Jukla nejen naprosto
vyčerpávající ale i aktualizací patří vůbec k nejrychlejší a nejlepším v ČR.
Reprezentací pro PSKe je i skutečnost, že ve státní reprezentaci mimo několika pražských
karatistů, máme jako asistentku na kata mistra sportu Ivu Keslovou z (SK Kesl ryu)
a v kumite Petru Pecekovou (SK Vision).
Všechny zastoupení PSKe jak sportovců, tak funkcionářů v ČSKe by mělo motivovat nové
členy, nové závodníky, jejich trenéry a nové kluby k další propagaci PSKe na domácí
i mezinárodní sportovní půdě.
V nové sezoně nás jsme museli z finančních důvodů zrušit velmi atraktivní a oblíbený turnaj
Prague OPEN, ale pokud se ekonomické podmínky zlepší, rozhodně by bylo třeba ho do
kalendáře PSKe na rok 2012 zařadit. Tím jediným „velkým“ turnajem PSKe je zatím
29.1.2012 4. KESL CUP a po té přebor Prahy.
Můžeme být i spokojeni s kvalitní spoluprácí ve smyslu soutěží, seminářů apod. s ostatními
kraji zvláště StřČ.Ske, Severomoravským, Libereckým, Plzeňským apod.
Je třeba stále zdokonalovat pravidelné odevzdávání informací o členské základně na ČSKe
a ČSTV, morálku při odběru známek karate ČSKe a hrazení včetně evidence zkoušek STV.
Posílit vlastní rozhodcovský sbor.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům výboru i členům kontrolní komise, kteří v tomto
období vykonávali svou činnost. Poděkování patří i oddílům PSKe, kteří vzorně
reprezentovaly PSKe a stoprocentně si plnily svoje povinnosti.
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