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JUDO WEEKEND 21. – 22.5.2021
V nadačních prostorech Science 21 v Kolodějích začalo 21. května soustředění, a to první svého druhu.
Na dvoudenním pobytu mělo 23 sportovců, lépe řečeno judistů, tu ojedinělou možnost nahlédnout
do vědeckých prostor nadace a okusit pár výcvikových metod, které vyvíjíme.
„Každý, kdo se pohybuje na vrcholu, může trénovat sebevíce, ale jednou dosáhne na své maximum,
na svůj limit a už lepší výkon není schopen podat. Vy jste tu dnes, abyste se naučili co nejefektivněji pracovat
se svým tělem a tím posunuli limity vašeho těla a mysli ještě dále,“ byla jedna z přivítacích vět, které zazněly
při oficiálním přivítání v prostorné budově, kde se sešli mladí sportovci universitního Klubu USK Praha ve
věku od 8-16 let v čele se svým trenérem Ondřejem Zitou a týmem NS21.
První bod tohoto povedeného víkendu se odehrával ve flying stage u simulátoru Boeingu 737, kde se
po pár minutách dva judisti za pomocí instruktorů učí pilotovat. Ostatní pečlivě poslouchají instrukce o
metodách a cvicích, které budou po celý víkend trénovat a mají je v ideálním případě aplikovat
v každodenních rutinních situacích. „Pravidelné protahování a aktivace reflexních schopností je totiž jedna
z mála metod, které používáme k rozvinutí jakéhokoliv lidského potenciálu,“ tak zní další věta, která si na
sebe upoutá plnou pozornost. Na pár cvicích jako je provaz, předklon a most si všichni vyzkouší svojí vlastní
ohebnost, která je týmem zaznamenávána tak, aby děti po opakovaném měření viděly svůj posun, který je
tou největší osobní motivací.
Následujícího rána, po hojné snídani, kterou pro všechny připravil pilný support tým trenéra, si
motivovaná skupinka vyběhla na 8km trasu, která končila ve sportovní hale v Uhříněvsi.
„Inspirovat vás všechny k tomu, abyste se starali o svou fyzickou pohodu, je můj dnešní cíl. Budeme
pracovat s různými relaxačními metodami, ukážu vám různé protahovací a posilovací cviky a doufám, že se
u toho hodně nasmějeme,“ říká usměvavý instruktor tohoto kurzu Kevin směrem k rozzářeným sportovcům.
Trénink začíná nejdříve relaxačním cvičením a pak strečinkem. Poté halou létají pingpongové míčky,
které instruktoři hází po zúčastněných se stále vetší rychlostí a intenzitou.
Toto zábavné cvičení má za úkol zlepšit pozornost a soustředění dětí.
Ke zklidnění se děti učí masírovací techniky, které pak horlivě zkouší na svých kamarádech.

Po zasloužené přestávce na oběd a krátkém odpočinku se děti seznamují s parkourem, typem pohybu
jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší spotřebou
energie, hezky a účinně za použití vlastního těla, a to prostřednictvím výskoků, přeskoků, kotrmelců, lezení,
protože bod B není na stejné úrovni jako bod A, ale většinou dál a o notný kus a pár metrů výše. Za chvilku
je celá hala plná přemetů, salt, hvězd a dalších akrobatických prvků.
Ve vedlejší místnosti zkoušejí další nadšenci balancovat na slackline. Pavel, jeden z instruktorů,
podává „provazochodcům“ dlouhé dřevěné tyče, které jim pomáhají udržet rovnováhu. „Rovnováha je velmi
důležitý systém našeho těla, který je třeba trénovat a rozvíjet, protože se prolíná do všech situací našeho
života. Psychická a fyzická rovnováha jdou spolu ruku v ruce,“ dodává Pavel.
Tento sportovně velmi nabitý den zakončuje část nadšených sportovců u taboráku se zpěvem a
kytarou, kde si děti i přes vydatnou večeři ještě opékají chlebové těsto na klacku. Občas je slyšet plácnutí do
vody, jak si další část po relaxaci v sauně dopřává osvěžení ve studeném bazénu.
Druhý den po snídani děkuje Ondřej Zita, trenér judo týmu, všem zúčastněným za vydařený víkend:
„Bylo to tu naprosto skvělé,“ opakuje.
Nejenom u trenéra Ondry, ale i u celého týmu nadace Science 21, zanechává tento víkend velmi
spokojený a naplněný pocit. Byla to nádherná akce, v pohodové atmosféře, s úžasnými mladými a
disciplinovanými lidmi a s nezapomenutelnými zážitky pro všechny.
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