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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

ZÁVIŠICKÝ POHÁR 
 
 
Datum: 9. 6. 2019   
 
Kategorie: mláďata U11 
  
Počet závodníků 1.JCBO: 10   
 
Trenéři: Matyáš Otto, Pavel Kohn  
 
 
Hodnocení turnaje: 
  
 Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ Závišice a byl určitým připomenutím toho, jak 
vypadaly turnaje juda v minulosti staré 10-20 let. Spousta dětí, malá hala, občerstvení, 
všechno se píše ručně, společná rozcvička všech klubů, přátelská atmosféra. Přimělo nás to k 
zamyšlení o tom, že krásné judo se dá dělat i v mnohem těžších podmínkách, než máme na 
Baníku a že bychom si našich podmínek měli vážit a nemyslet si, že jsou samozřejmostí. Také 
vážit si práce jiných klubů a vzájemná úcta - to by měla být nedílná součást juda. 
V úvodu jsme nastolili přátelskou atmosféru mezi judisty Poruby a K15, což se promítlo do 
celkového ducha judistů 1JCBO. 
 
Mláďata 1. JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Vojtěch To 23 2/0 1. 
Tadeáš Šelong 32,7 2/1 2. 
Michal Nuhlíček 32,7 3/0 1. 
Šimon Litvik 32,7 0/3 4. 
Deniel Jančata 30,5 2/1 2. 

Alessandro Pizzato  35 0/3 4. 
Matyáš Kret 35 3/0 1. 

Sebastian Nytra 40 2/1 2. 
Vojtěch Stark 44 0/3 4. 
Melichar Škoda 58 2/0 1. 
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Hodnocení jednotlivců (K15 – Pavel Kohn): 
 
Na turnaj jsem vybral 4 judisty z K15 a oceňuji, že se všichni nominovaní zúčastnili. 
 
Vojtěch Stark 
Vojta dnes zápasil velmi špatně. Do výkonu se promítnul nejen přístup k tréninku, ale také 
přístup k životu a k autoritám (trenéři, rodiče, učitelé). Skvělá chvíle zamyslet se nad sebou. 3 
porážky a 0 vítězství, neschopnost ohrozit soupeře mnohem méně zdatné, mluví samo za 
sebe. 
 
Alessandro Pizzato 
Alessův první větší turnaj. Na tréninku je Aless šikovný, ale v zápase nedokáže použít žádný 
chvat. Půjdeme nahoru pomalu, zaměříme se na o soto gari. Skóre 0/3. Je potřeba získat větší 
bojovnost. 
 
Deniel Jančata 
Denny vyhrál 2 zápasy, jeden prohrál. Nutně potřebuje ashi wazu - zaměříme se na de-ashi, 
dále zapracujeme na tai-otoshi.  
 
Šimon Litvik 
Skóre 0/3 vypadá nepříjemně, ale Šimon zaslouží pochvalu. Až na druhý zápas, kde zaspal, 
bojoval statečně, snažil se dělat chvaty a také 2x hodil, byť ne na ippon. Poslouchal pokyny 
trenéra, bojoval do konce a z turnaje si veze cenné zkušenosti. Dotáhneme O-soto a zkusíme 
zařadit seoi-nage. 
 
Hodnocení jednotlivců (Poruba – Matyáš Otto): 
 
Porubské středisko poslalo z ročníku 2009 všechny, co už nepatří na turnaj přípravek a zdá se, 
že nám roste zajímavý tým. Doplněno dvěma judisty ročníku 2010 jsme bojovali se skóre 14 
výher a 2 prohry. Věřím, že další půlrok dokážeme děti namotivovat k pravidelné účasti na 
turnajích tak, ať přejdou do nové věkové kategorie co nejlépe připraveni. 
 
Michal Nuhlíček 
Tentokrát už se Míša na turnaj odhodlal a předvedl své oblíbené techniky tai otoshi a ouchi 
gari. Pokaždé mu vyšly a odešel neporažen, gratulace! Snad se mu na podzim podaří zapojit i 
další techniky a na turnaji jej uvidíme pravidelně. Je to bojovný typ, v kombinaci s dobrou 
technikou má dle mě šanci na zajímavou budoucnost😊 
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Tadeáš Šelong 
Pokud byl v naší výpravě někdo, komu by se nějaký ten vyhraný zápas hodil, byl to Tadeáš. 
Dlouho se mu výsledkově nedařilo, navzdory výborné práci v tréninku a tentokrát opravdu 
ukázal, co umí. Předvedl velmi aktivní judo se střídáním různých technik, dostával soupeře 
pod tlak, zvrátil i nepříznivý vývoj utkání (prohrával na wazari)…pěkný pohled! Nedokázal 
zvítězit pouze s tréninkovým sparingem. Gratuluji a pojďme společně dál. 
 
Vojtěch To 
V prvním utkání nastoupil proti začátečnici, v druhém to měl Vojta o dost těžší. Šel ale 
aktivně, zkoušel různé směry provedení technik, soupeř se však držel zuby nehty. 
V prodloužení se náš nejlehčí, ale i nejtechničtější, závodník dočkal a můžeme gratulovat 
k pěknému umístění. Vojta je dobrým příkladem taktiky, že nejlepší obrana je útok – jen tak 
dál! 
 
Matyáš Kret 
Mates je ještě ročník 2010, které by spíše měly být na turnaji přípravek ale i dnes ukázal, že 
se již dokáže prosadit i mezi staršími. Všechny tři zápasy šel bez respektu do ogoshi a dovedl 
jej úspěšně do osaekomi. Pojďme teď zapracovat na dalších technikách a jistě se můžeme těšit 
na zajímavé judo tohoto bojovníka tělem i duší 😊. 
 
Sebastian Nytra 
První turnaj po turnaji přípravek byl pro Bastyho těžkým vystřízlivěním. Celkem dlouhé 
čekání na zápas, navíc s poměrně těžšími soupeři (na váze byl o 4 kg lehčí než ten nejtěžší). 
Nováčkovská daň se projevila v prvním zápase, který trošku zaspal a nechytl se. Do dalších 
už ale šel odhodlaně a mnohem aktivněji – skončila vítězstvím, přičemž hlavně v tom 
posledním krásným hodem, a Basty tak veze stříbro. 
 
Melichar Škoda 
Pro Meldu je obtížné najít soupeře, tentokrát měl opět pouze jednoho. V obou utkáních byl 
dominantní a zvítězil kombinací „dopředu-dozadu“. Je radost s Meldou pracovat – přemýšlí 
nad technikami, ptá se, zkouší nové věci…snad jej bude judo bavit co nejdéle. Někdo toho 
Rinera porazit musí!!! :). 
 
 
 
V Ostravě: 9. 6. 2019       Zpracoval: Matyáš Otto 


