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Znojemská kanoistika se představuje - díl V.
JAN KLIMEK - ÚŘADUJÍCÍ MISTR
REPUBLIKY V OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNĚ

Jan Klimek
Klimek..

foto: -az-

Na loñském mistrovství republiky
v Raçicích ovládl soutêže kanoistû
znojemský rodák a skromný spor
spor-tovec Jan Klimek.
Zpûsobil tím doslova senzaci. Vyhrál olympijské disciplíny C1 1000m
a C2 1000m s parïákem Dubským
z Dukly Praha (pozn. C1-singl kanoe, C2 deblkanoe).
Dosedl tak velmi neçekanê na
uvolnêný trûn Martina Doktora,
dvojnásobného olympijského vítê
vítê-ze z OH v Atlantê 1996 a každo
každo-roçního sbêratele cenných kovû ze
svêtových soutêží.
Honza Klimek se narodil ve Znojmê
v roce 1973 a mohl již jezdit v kategorii veteránû. On si však stále
udržuje vysokou výkonnost, a tak
nastupuje na závodech v olympijských disciplínách proti soupeþûm
o deset až patnáct let mladším.
Právê Martin Doktor, Honzûv vrstevník a soupeþ, který od minulého
roku povêsil „pádlo na hþebík“ a stal
se šéftrenérem çeské reprezentace, dobþe rozpoznal Honzovu loñskou vynikající formu a nominoval
ho poprvé na mistrovství svêta krát-

kých tratí do Polské Poznanê.
Tam Honza na trati 5km, která není
zaþazena do olympijského progra
progra-mu
mu,, v dresu Çeské republiky, vybo
vybo-joval 8. místo.
O çtrnáct dnû pozdêji už na MÇR
nedal domácím soupeþûm šanci ani
na vzpomínaných olym. tratích...
Rozsah disciplín Honzy Klimka a
jeho „láska“ ke kanoistice jsou sku
sku-teçnê obdivuhodné. Kromê olympijských disciplín, kde byl jeho výkon
pþíjemným pþekvapením, je stálým
çlenem maratonské reprezentace
a nejvýkonnêjším çlenem posádky
Drakû Znojmo.
V roce 2010 ještê pþidal 8. místo v
kategorii C2 na mistrovství svêta v
maratonu ve Španêlském Baynoles
a s Draky Znojmo ještê staçil vyhrát závod Çeského poháru.
To že se jedná o mimoþádného závodníka, už bylo na lodênici ve
Znojmê jasné v jeho dorosteneckém
vêku, kdy ještê v dobách Çeskoslovenska nemêl v republice konkurenci a doslova drtil všechny soupeþe vçetnê závodníkû pražských
sportovních center Dukla Praha a
VŠ Praha, byï se pþipravoval ve
skromných podmínkách znojemského oddílu.
O uplynulé dobê a letošních ambi
ambi-cích jsme si s Honzou povídali v
pondêlí 4. dubna po jeho návratu z
jarního soustþedêní v Chorvatsku.
Ahoj Honzo, právê ses vrátil ze
soustþedêní v Chorvatsku, jak jsi s
ním spokojen?
Pþed sezonou je nutné najezdit
velký poçet kilometrû na vodê a v
našich podmínkách to kvûli poçasí
nejde, proto každoroçnê jezdíme za
teplem na jih. Novygrad je ideální
volba. Vzdálenostnê, finançnê i
sportovními podmínkami mi plnê
vyhovuje. Letos se úçastnilo více jak
40 kanoistû a osobnê jsem se soustþedêním vcelku spokojen. Podaþilo
se mi dodržet tréninkový plán a zdravotnê jsem po návratu do chladnêjších Çech v poþádku. Za týden
pojedu do Raçic sjíždêt „debla“ .
J ak ses vlastnê ke kanoistice
dostal?
V roce 1987 jsem byl na prázdninách na chatê u tety, jejíž manžel

pan Alois Laitner byl trenérem kanoistického oddílu ve Znojmê, a on
mê poprvé posadil do minikajaku. Od
té doby jezdím na vodê. Už v roce
1988 jsme spoleçnê s tehdejším
parïákem Petrem Novákem vyhráli
žákovské mistrovství Çeskoslovenska.
V loñském roce ses dokázal ještê
ve svých 37 letech zlepšit na krát
krát-kých tratích, nezapomnêl jsi stár
stár-nout?
Spíše si myslím, že se mi podaþilo
koneçnê zúroçit v pravý ças svoji
výkonnost a zkušenosti. Velmi mê
také povzbudila nominace na mistrovství svêta, která mi dodala i vêtší
sebevêdomí. V tréninku se mi daþilo
i v pþedchozích sezonách, ale v nominaçních závodech jsem pak nedokázal zvítêzit.
Poprvé v kariéþe jsi startoval na
MS v krátkých tratích, jak bys ohod
ohod-notil svûj výkon?
Startoval jsem v nové disciplínê
na trati 5 km, která se jezdí spoleçným startem a s obrátkami. Nemêl
jsem úplnê povedený start, protože
vedle mê startovali maðarští a nêmeçtí závodníci, kteþí patþí ke svêtové špiçce, a jejich startovní tempo
jsem neudržel a jel celý zaçátek hned
ve vlnách. Pþed polovinou závodu
jsem dojel Kanaðana Thomase (tþetího z olympiády v Pekingu) a spoleçnê s ním jsem se vytáhl na koneçné osmé místo, çehož si osobnê
velmi cením.
Jakých dalších úspêchû si ve své
kariéþe ceníš nejvýše?
V dorosteneckém období jsem za
vítêzství ve všech disciplínách na
mistrovství Çeskoslovenska získal
od kanoistického svazu novou „dánskou“ loð. V juniorech jsem obsadil
7. místo na 500 m, na mezinárodní
regatê ve Vídni na singlkanoi a 3.
místo na çtyþkanoi na svêtovém
poháru v Bratislavê. V mužské kategorii to je prozatím bronzová medaile na singlkanoi z mistrovství
Evropy v maratonu v roce 1995.
Jaké jsou tvé sportovní plány pro
letošní sez
onu?
sezo
Na çervencovém mistrovství republiky vybojovat nominaci na mistrovství svêta v olympijské disciplínê

C2 1000m. Letošní mistrovství svêta v maðarském Szegedu je pro
všechny závodníky zároveñ nominací na olympijské hry do Londýna.
To by byl splnêný sen. Samozþejmê
také letos se chci probojovat na
svêtový šampionát v maratonu.
Navíc jsem domluven, že pomûžu v
posádce Znojemských drakû na
mistrovství Evropy v Kyjevê.
Považuješ nêkteré období své
kariéry za zlomové?
Musím þíct, že nejvêtší tréninkové
dávky jsem odtrénoval v loñské a
pþedloñské sezonê. Urçitê jsem nemêl ideální pþechod z juniorské do
seniorské kategorie. V roce 1992
jsem šel na vojnu a byl zaþazen do
armádního sportovního oddílu SKP
Bratislava. Po rozpadu republiky v
roce 1993 mê pþeveleli omylem na
posádku do Znojma, a než jsem se
dostal do Dukly Praha, ubêhlo skoro
pûl roku, kdy jsem prakticky netrénoval. To byl mûj zaçátek v mužské
kategorii. Déle mi tenkrát trvalo, než
jsem se dokázal prosadit i mezi
dospêlými.
Kdo byl tvûj první trenér a radí ti
nêkdo i nyní?
Jak již jsem þíkal na zaçátku, byl
to Alois Leitner, pak František
Brychta starší. Momentálnê se na
tréninkových plánech mimo jiné radím s Jiþím Kubíçkem, což je bývalý
úspêšný reprezentant a nyní trenér
USK Praha.
Kanoistika tê živí, nebo chodíš
do práce?
Nejsem çlenem žádného vrcholového stþediska, proto jediným mým
pþíjmem je má práce. Živím se jako
živnostník - sádrokartonáþ. Çasovê
je to samozþejmê nároçnêjší, ale
snažím se to zvládnout. Trénuji ráno
pþed prací a odpoledne po práci.
Soustþedêní a závody mám z çásti
hrazeny oddílem a reprezentací.
Vzkázal bys ještê nêco çtenáþûm
rozhovoru?
Pozdravuji všechny kamarády a
Znojmáky. Chtêl bych þíct, že kanoistika je krásný sport, a jsem rád,
že ve Znojmê má stále dobré podmínky. Pþeji všem znojemským
sportovcûm, aby se jim daþilo!
PETR ŠTÊRBA

Odemykání Dyje se stává prestižní záležitostí
Jako mraveništê çi indiánské „leže
„leže-ní“ s lodêmi nejrûznêjších typû a
barev vypadal pravý bþeh þeky Dyje
u mostu pro pêší pþed nádherným
sportovním areálem v Dobšicích.
V sobotu dopoledne (16.4.) bylo
pþekrásné poçasí a tomu odpovídala také nálada všech pravovêrných
i pþíležitostných vodákû, kterých se
slavnostního aktu odemykání Dyje
zúçastnilo nêkolik stovek. Po nezbytném pþivítání a pouçení všech pþítomných šéfem Neptunu a vodákem
têlem i duší panem Davidem Gro
Gro-sem se postupnê vydávala jedna
posádka za druhou na cca 30 km
plavbu pþes Krhovice až k cíli u
Hrádku.
Pþevládaly kánoe, k vidêní byly i
pramice nebo nafukovací rafty s

víceçlennými posádkami, dohromady nejménê padesátka. Za všeobecného gaudia divákû na plnê obsazené lávce pþes Dyji a mnohonásobnê
provolávaného typicky vodáckého
pozdravu „ahooooj“ velkolepé galapþedstavení zaçalo.
Nêkteþí ménê zkušení çi nepozorní
vodáci se cestou „udêlali,“ ale to k
tomuto sportu už jaksi automaticky
patþí. U splavu v Krhovicích byla
obvyklá zastávka s obçerstvením a
neodmyslitelným opékáním buþtû,
pak se opêt chopili pádel a plulo se
dál. Ve velmi dobré náladê, se
sluncem opálenými obliçeji a plni
neopakovatelných zážitkû dojeli až
k Hrádku všichni s tím, že se pþi
podzimním zamykání Dyje zase rá
rá-di sejdou. ttext
ext a fotoreportáž: -stlba-

Lidé jsou různí…
(část 1.)
To, že jsou lidé rûzní, není žádným tajemstvím. Když jdete nakupovat,
míjíte kolem sebe rûzné typy lidí, v práci také potkáte rûzné jedince, ve
škole rovnêž a takto bychom mohli pokraçovat. Logicky tedy i v posilovnê
se setkáte s rûznými lidmi a tito rûzní lidé mají také rûzné cíle, kterých
chtêjí dosáhnout. Nêkdo chce shodit pár kilogramû, nêkdo naopak pár
kilogramû pþibrat, nêkdo chce odstranit çi omezit zdravotní potíže…
Bohužel se najdou i tací, kteþí žádné cíle nemají, chodí do posiloven jen
proto, aby se pak mohli chlubit pþed pþáteli… Jak jsme tedy uvedli výše
- lidé jsou rûzní. Pojðme si nyní pþedstavit jednotlivé skupiny cviçících.
Schválnê, jestli se v nêkteré najdete…
1.) Lidé cviçící kvûli vzhledu, tedy z estetických dûvodû: jedná se o
nejpoçetnêjší skupinu, která chce díky pravidelnému posilování ovlivnit
tvar a vzhled svého têla. Do této skupiny patþí dvê podskupiny: a) lidé,
kteþí se rozhodli zhubnout - jedná se o lidi všech vêkových kategorií,
vêtšinou o ženy, jejichž cílem je odstranit nahromadêné zásoby tuku.
Tohoto chtêjí dosáhnout v neúmêrnê krátkém çase - stále si totiž myslí,
že nêkolik let nicnedêlání a hrûzostrašných stravovacích návykû odstraní
za pár návštêv posilovny - samozþejmê naprosto nerealizovatelná meta.
Çasto se také setkáte se snahou o tzv. „bodové shazování“, kdy se jak
muži, tak i ženy snaží shodit pouze na urçitých partiích - mimochodem,
také nesmysl. Tito lidé si rovnêž nechtêjí pþipustit fakt, že striktní
dodržování kvalitní stravy je naprosto nevyhnutelné. Çasto vynechávají
tréninky, a snad nejhorší, co mohou udêlat, je, že když se jim podaþí
zhubnout, na cviçení se tzv.“ vybodnou“
vybodnou“. Výsledkem pak je, že se za
nêkolik mêsícû vrátí (pokud vûbec) do posiloven s ještê daleko vêtší
obezitou, než se kterou pþišli. Pokud patþíte do této kategorie, nebo se
chystáte zaçít posilovat a víte, že patþíte sem, máme pro vás pár cenných
rad: vyberte si posilovnu, kde je dostatek lehçích çinek a stroje, na
kterých se dá pþidávat zátêž po malých krûçcích, a také dostatek
aerobních strojû - tzn.: bêhací pás, eliptický trenažér, stacionární kolo…
Nevynechávejte tréninky a zamêþte se na kvalitní stravu. A hlavnê vytrvejte - výsledky se dostaví. V tomto pþípadê platí více než v çímkoliv
jiném, že posilování je bêh na dlouhou traï…
b) lidé, kteþí se rozhodli pár kilogramû naopak nabrat - jedná se o jedince, kteþí zaçali posilovat pod vlivem zhlédnutí nêkterého z filmû se
svalnatým hlavním hrdinou nebo po zhlédnutí nêkterého kulturisty nebo
jen svalnatého jedince, napþ. nêkde u vody çi v posilovnê. Jejich cílem je,
se têmto svým svalnatým „vzorûm“ vyrovnat, tzn. nabrat co možná nejvêtší množství svalové hmoty, a to samozþejmê v co nejkratším çase.
Jestli to se svým cílem myslí opravdu vážnê, velice rychle se zaçnou
zajímat o kvalitní stravu a o co možná nejlepší trénink. Ti, kteþí se o to
nezajímají, si bohužel naivnê mohou myslet, že jim jde o svaly. Tito lidé si
velmi çasto spíše škodí, než pomáhají k lepšímu têlu. Pþíliš brzy zaçínají
kopírovat tréninky profesionálû, na které ještê jednoznaçnê nemají,
pþidávají závaží, které pak nejsou schopni kontrolovanê zvedat… V
neposlední þadê také zaçnou užívat velké množství „zázraçných“ doplñkû stravy a v tom nejhorším pþípadê se zaçnou zajímat a aplikovat
anabolika. Bohužel smutná, ale pravdivá realita. Po pþeçtení têchto pár
þádkû jistê pochopíte, že tito jedinci mohou z fitcenter vyhnat ostatní
„prûmêrné“ návštêvníky. A po pravdê þeçeno, není se ani çemu divit…
Pár rad pro tuto skupinu: vybírejte spíše „bouchány“, než klasická moderní fitcentra, snažte se vybrat posilovnu, kde budou dostateçnê têžké
çinky a stroje s dostateçným množstvím cihliçek a stejnê tak jako v
pþedchozím pþípadê pamatujte na to, že vše chce ças… Prosíme:
rozhodnê se neuchylujte ke zneužívání dopingových látek, neboï
následky jsou mnohem horší a vážnêjší, než vám je jakýkoliv dealer,
kterému jde jen a pouze o zisk, ochoten pþiznat. Navíc byste si nikdy
nemohli þíci, že jste nêco dokázali pouze vlastní pílí a vytrvalostí.
2.) Další skupinu tvoþí jedinci, kteþí cviçí ze zdravotních dûvodû: velmi
poçetná skupina lidí, kteþí se rozhodli zaçít navštêvovat fitcentrum s
cílem buð preventivním, nebo s cílem regenerace çi rehabilitace po nêkterém zranêní, úraze çi nemoci. Do této skupiny patþí 3 podskupiny: a)
lidé, kteþí cviçí z dûvodu prevence: není žádným tajemstvím, že stále
více lidí si uvêdomuje, že posilování a celková „starost“ o jejich têlo, je v
dnešní dobê naprosto nezbytná. To je sice hezké zjištêní, ale bohužel
poþád je têchto lidí velice málo. Jedná se o jedince, kteþí se o svoji têlesnou schránku dlouhodobê nezajímali. Mnoho lidí, kteþí patþí do této
skupiny, zaçíná cviçit teprve, až se jejich têlo „ozve“. V pþípadê, že se
têlo konkrétního jedince „ozve“, je již zpravidla pozdê a jedná se o
ireverzibilní (nezvratné) poškození. Tito lidé si také uvêdomují, že peníze
vložené do jejich zdraví se jim mnohonásobnê vrátí, a çasto si najímají
služby osobního trenéra. Pro tuto skupinu cviçících není až tak dûležité
vybavení fitcentra, staçí základní vybavení - tzn.: çinky, stroje a aerobní
stroje.
b) jedinci cviçící z dûvodu rehabilitace: jedná se o lidi, kteþí zaçnou cviçit
buð po doporuçení lékaþe, nebo sami od sebe, vêdomi si oslabených
svalû, kostí, kloubû, šlach, vazû a zhoršené kondice. Zpravidla mají tito
lidé tendenci cviçit jen zranêné oblasti, což je však špatný postup, protože
v lidském têle je vše dûmyslnê propojeno, a je naprosto nezbytné posílit
i okolní svaly. Na místê je také zamêþit se na kvalitní stravu s dostatkem
základních živin a na pþimêþenou regeneraci. A pár rad… fitcentrum vybírejte takové, kde mûžete postupovat opravdu po malých krûçcích,
tzn. i po pûl kilogramech, vyhledejte pomoc osobního trenéra, nebudete
tak svojí nevêdomostí riskovat obnovení potíží, pþípadnê další zranêní,
a pozornê vnímejte i jakýkoliv sebemenší impuls v oslabené nebo zranêné
oblasti. Mêjte také na mysli, že pouze cviçením mûžete své têlo dostat
zpêt do pûvodní formy, çi ji dokonce zlepšit.
Veškeré své dotazy mûžete smêþovat na náš e-mail:
osobnitreneri@seznam.cz
osobnitreneri@seznam.cz, pþípadnê mûžete také navštívit naše stránky:
www.osobnitreneri.eu. Pþíští çlánek bude pokraçováním - 2. çástí Osobní trenéþi Jan Herzig a Mgr. Lucie Drábková
tohoto çlánku.

