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ZPRÁVA TRENÉRA  
 

KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁĎAT 
 
 
Datum: 26. 10. 2019   
 
Kategorie:                                                   mláďata (ročníky 2009,2010) 
 
Počet závodníků 1.JCBO:                           22 
 
Trenéři:                                                       Marek Dryšl, Jan Huvar, Matyáš Otto, Jiří Svoboda 
  
 
Celkové hodnocení: 
 
Na přeboru kraje pro nejmladší kategorie se ukázalo celkem 22 dětí ročníku 2009 a 2010 
z našeho klubu. Během dne šel pěkně vidět týmový duch našich děti, kdy si fandili napříč 
všemi středisky. Obecně můžeme říct, že pro většinu ročníku 2010 to byl první turnaj po 
turnaji přípravek, a naopak většina ročníku 2009 ukázala, že je zajímavě připravena pro 
přechod do vyšší věkové kategorie. Za zmínku však stojí neúčast ani jendé dívky, což není 
pro budoucí roky dobrý signál. Snad se nějaké ukáží v následujících letech. Věřím, že se 
všichni naši zúčastnění závodníci budou bavit našim sportem a budeme je vídat nadšené na 
trénincích i nadále! 
 
 
Celkové výsledky závodníků 1JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Vojtěch To -27 2/2 5. místo 
Ondřej Karbula -30 2/2 7. místo 
Adam Bechný -30 3/1 3. místo 
Michal Nuhlíček -33 1/2 bez um. 
Leon Přichystal -33 0/1 bez um. 
Jakub Ciora -33 4/0 1. místo 
Šimon Musial -33 0/1 bez um. 
Tadeáš Šelong -33 1/2 7. místo 
Patrik Staněk -33 1/2 5. místo 
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David Stránský -33 2/2 5. místo 
Daniel Berka -33 0/2 bez um. 

Petr Buroň -33 0/1 bez um. 
Jan Bystrianský -33 0/2 bez um. 

Ryan Gutiqi -33 1/2 7. místo 
Matyáš Kret -36 2/1 3. místo 
Manolis Kuluris -36 3/2 2. místo 

Sebastian Nytra -40 1/2 bez um. 
Sebastian Hon -40 0/3 bez um. 

Daniel Baron -44 1/1 2. místo 
Matyáš Huvar -44 2/0 1. místo 
Vojtěch Stark -52 3/1 2. místo 
Melichar Škoda +52 2/1 2. místo 

 
  
Hodnocení střediska TCJK: 
 
Na tomto mistrovském turnaji kategorie benjamínků se za naši základnu účastnili celkem 4 
závodníci. Všichni se snažili předvést co nejlepší výkony a vybojovat medaile. 
Nejúspěšnějším našim závodníkem se stal Jakub Ciora, který po čtyřech vyhraných zápasech 
získal zlatou medaili a titul Přeborníka kraje. Celkově jsme za naši tréninkovou základnu 
získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Všem závodníků děkuji za 
vzornou reprezentaci našeho klubu. 
 
Mláďata TCJK Hrabůvka 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Adam Bechný -30 3/1 3. místo 
Jakub Ciora -33 4/0 1. místo 

Manolis Kuluris -36 3/2 2. místo 
Leon Přichystal -33 0/1 bez medaile 

 
Hodnocení jednotlivců: 
 
Adam Bechný – nejmladší z našich borců dostal hned v prvním kole pozdějšího finalistu své 
kategorie. S tímto se odepral vyrovnaný zápas, ale bohužel jej prohrál. Bylo dobře, že se tímto 
Adam nenechal rozhodit a všechny další zápasy odjel s velkým nasazením a zaslouženě si 
vybojoval v opravách 3. místo.  
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Jakub Ciora – Kuba potvrdil roli favorita a po čtyřech vítězných zápasech se zaslouženě stal 
Přeborníkem kraje. Do budoucna je třeba zlepšit práci při vychylování soupeře při nástupu do 
techniky. Téměř všechny nástupy do bočních technik byly bez vychýlení soupeře a na 
dlouhých rukách. Rovněž tak je třeba pracovat na rozšíření škály používaných útočných 
technik. Za chvíli už nebudou stačit jen opakované boční nástupy jen do jedné techniky.  
 
Manolis Kuluris – Mano má velkou motivaci a snahu vítězit. Na tomto turnaji měl tzv. pool 
systém, kdy se přes jednu prohru ve své tabulce probojoval až do finále. Zde nestačil na svého 
přemožitele v základních bojích a získal velmi pěkné druhé místo. Bojovnost a snaha vítězit 
je u Mana velká, toto je však třeba podpořit postupnou prací na odstranění stejných chyb jako 
u Kuby Ciory, viz. výše.. 
 
Leon Přichystal – Leonovi na tomto turnaji trochu nepřálo štěstí, kdy v „pavouku“ prohrál 
první zápas a jeho přemožitel jej bohužel dále do oprav nevytáhl. Leon předvedl pěkné 
nasazení, vedl rozhodně vyrovnaný boj se svým soupeřem. V jednom okamžiku však při 
svém nástupu zaspal, nechal se zatlačit dozadu a soupeř jej nožní technikou poslal rovno na 
záda. Škoda, příště to určitě vyjde. 
 
Hodnocení střediska Poruba: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Vojtěch To -27 2/2 5. místo 
Michal Nuhlíček -33 1/2 bez um. 
Šimon Musial -33 0/1 bez um. 
Tadeáš Šelong -33 1/2 7. místo 
Patrik Staněk -33 1/2 5. místo 
David Stránský -33 2/2 5. místo 
Daniel Berka -33 0/2 bez um. 

Jan Bystrianský -33 0/2 bez um. 
Gutiqi Ryan -33 1/2 7. místo 
Matyáš Kret -36 2/1 3. místo 

Sebastian Nytra -40 1/2 bez um. 
Sebastian Hon -40 0/3 bez um. 
Melichar Škoda +52 2/1 2. místo 
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Vojtěch To   -27 kg   2/2   5. místo 
Pro Vojtu klasicky velmi těžký den, jelikož s váhou 24 kg neměl soupeře. Ve vyšší váhovce 
však předvedl velmi zajímavé a technické judo, které je velkým příslibem do budoucna! Přeji 
hodně štěstí při nabírání kil v mladších žácích😊 
 
Michal Nuhlíček  -33 kg   1/2   bez um. 
Míša šel do turnaje po velmi dlouhé době, a proto můžu mít jen pozitiva – sebral odvahu a šel 
do toho. Své soupeře ohrožoval ouchi gari a byl velmi těžko hoditelný navzdory kvalitním 
soupeřům. Věřím, že jsme to touto účastí zlomili a křivka startů na víkendových turnajích 
poroste.  
 
Šimon Musial   -33 kg   0/1   bez um. 
Tento šampion patří do skupinky ročníků 2010, kteří byli na větším turnaji poprvé a zvládli 
svou úlohu skvěle. I když to nevedlo k vítězství, byl pro Tadeáše nebezpečným soupeřem a 
prohrál pouze na trest. Jsem na Šimonův růst velmi zvědavý a věřím, že jej judo bude bavit. 
 
Tadeáš Šelong   -33 kg   1/2   7. místo 
Pro Tadeáše další z turnajů, kde se nedokázal úplně prosadit podle představ, i když proti 
sparingům ze stejné skupiny je to vždy těžké. Nelze mu nic vyčíst, opravdu dává do tréninků i 
turnaje maximum. Mnohem více než kdy jindy u něj cítím, že by se jeho trpělivost mohla 
časem ukázat jako klíč k velkému růstu, vždyť na tréninku je v technice úžasný! Bavíme se 
judem a úspěchy se dostaví, mistrovství ČR mužů je daleko… 
 
Patrik Staněk   -33 kg   1/2   5. místo 
Paťův první start na větším turnaji vyšel dobře – zvítězil si zápas a pral se nakonec o medaili. 
Zkušenosti jsme nasbírali a příště to bude zase o kus lepší, jdeme dále. 
 
David Stránský   -33 kg   2/2   5. místo 
David se ze skupinky těch, kteří startovali poprvé, ukázal asi v nejlepším světle. Šel 
nebojácně, dokázal nastupovat a je v něm velký potenciál. Uvidíme, kdy dokáže do svých 
utkání vložit více technik, které na tréninku děláme – pak to bude cinkat! 
 
 
Daniel Berka    -33 kg   0/2   bez um. 
Dan má poctivou docházku i snahu se zlepšovat, což je to hlavní, co bychom v této kategorii 
měli hodnotit. Zatím se to bohužel neprojevuje v jeho schopnosti ohrozit soupeře, ale věřím, 
že mu techniky půjdou rychle pod kůži a první výhry přijdou… 
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Jan Bystrianský   -33 kg   0/2   bez um. 
Pro Honzíka jsme se s trenéry rozhodli v týdnu před turnajem a jeho start byl na místě. Svým 
soupeřům vzdoroval statečně. Šla na něm krásně vidět ta nejlepší reakce po prohraném zápase 
– „Pane trenére, můžu začít trénovat 3x týdně?“ Pokud mu píle vydrží, můžeme se těšit na 
zajímavého judistu. 
 
Ryan Gutiqi    -33 kg   1/2   7. místo 
Stejně jako pro Míšu Nuhlíčka, i pro Ryana platí, že se musíme odpíchnout od pravidelnosti 
tréninků a turnajů, do té doby se bude cokoli hodnotit těžko. Ryan má výborný projev na 
tatami, snaží se útočit a útočí různými technikami, což je výborné. Držím palce, ať ho judo 
začne více bavit, poté se dostaví i výsledky. 
 
Matyáš Kret    -36 kg   2/1   3. místo 
Maty dvakrát vyhrál přesvědčivým o goshi, které má silné, ale časem a proti lepším soupeřům 
nebude fungovat. Musíme proto pracovat i nadále na dalších technikách. Tento klučina judem 
žije a jde to vidět na každém tréninku. Je radost s ním pracovat. 
 
Sebastian Nytra   -40 kg   1/2   bez um. 
Pro Sebiho jsou turnaje zatím o sbírání prvních zkušeností, ale dělá pokroky na každém 
z nich. Na tomto už se plně soustředil na boj a byl svým soupeřům velmi nebezpečný. 
Chybělo malinko k postupu ze skupiny. Velmi chválím! 
 
 
Sebastian Hon   -40 kg   0/3   bez um. 
Druhý Seba to má v sobě také a oproti svému prvnímu turnaji před 14 dny se již nenechal 
rozhodit bolístkami a výkon byl o 100% lepší!! Jsem velmi zvědav, kdy přijdou první výhry, 
protože čekám, že to s takovou moc dlouho trvat nebude😊 
 
 
Melichar Škoda   +52 kg   2/1   2. místo 
Melda měl překvapivě ve své skupině hned 3 soky, se kterými svedl celkem vyrovnané boje, 
které rozhodovaly maličkosti. V tomto věku opravdu není na místě jim dávat velkou váhu – 
takže velká pochvala za tréninkovou píli a nasazení po dobu celého roku. Jsem velmi rád, že 
je Melda do juda blázen a že nám v Baníku roste dobrá těžká. Přeji mu na Sareze i dále 
mnoho radostí ze sportu. 
 
 
, 
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Hodnocení střediska Sareza 
 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Petr Buroň -33 0/1 bez um. 

Matyáš Huvar -40 2/0 1. místo 
Daniel Baron -40 1/1 2. místo 

 
 
Hodnocení závodníků: 
 
 
Ondřej Karbula: 
Pro Ondru první turnaj mimo turnaj přípravek. Mě osobně velmi překvapil jeho chvatový rejstřík (o 
soto gari, de ashi harai, o goshi) , nasazení a chuť vyhrát. Oba své prohrané zápasy nedal zadarmo a 
byl v obou blízko výhry. Slabinou bylo tahání rukama v technice a špatný přechod postoj zem. Škoda, 
ale myslím, že medaile na tebe, Ondro, ještě čeká jinde . 
 
Dan Baron: 
Pro Dana byl tento turnaj také první mimo turnaj přípravek. Jsou zde vidět ještě technické 
nedostatky, ale Dan to vynahradil v prvním zápase touhou zvítězit. Byl velmi aktivní a k bodovanému 
hodu nechybělo mnoho. Na soupeři nasbíral 2 tresty a zaslouženě vyhrál. Ve druhém zápase se utkal 
se zkušeným tréninkovým kolegou Matym,  který ho hned v úvodu hodil na ippon. Přesto zde Dan 
zanechal velmi dobrý dojem. Pokračuj v tréninku jako doteď a výsledky tě neminou. 
 
Matyáš Huvar: 
Maty po velmi úspěšné sezoně startoval na KP mláďat hlavně kvůli vyzkoušení nových technik do 
rejstříku. V prvním zápase hodil svého soupeře v prvních vteřinách technikou sode tsurikomi goshi a 
ve druhém zápase svého tréninkového kolegu reverzovanou seoi nage. Maty splnil, co jsme si řekli a 
svůj nejspíš poslední turnaj v kategorii mláďat ozdobil titulem Přeborník kraje. 
 
 
Hodnocení střediska K15 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Vojtěch Stark -52 3/1 2. místo 

 
 
V Ostravě: 29. 10. 2019                    Zpracoval: Marek Dryšl, Matyáš Otto 


