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Vážení členové klubu, rodiče, sponzoři a přátelé, 
 

je pro mne velkou poctou, že jsem byl osloven panem předsedou k napsání úvodního slova.  
Z pohledu dlouhodobého vývoje našeho klubu mohu směle konstatovat, že jsme na prahu nových 
možností. Vždyť takovou členskou základnu, čítající dnes na 300 členů, nám může kdekdo závidět 
a v České republice je to mezi individuálními sporty nebývalý úspěch. A nejen to. Díky systémové 
práci našich dobrovolných trenérů se v uplynulém roce podařilo dosáhnout v žákovských a 
dorosteneckých kategoriích na nejvyšší mety. Stali jsme se přeci nejúspěšnějším klubem mladších i 
starších žáků a v dorostenecké kategorii jsme obsadili příčku druhou. 
 

V budoucnu lze tedy očekávat, že pokud se nám podaří udržet nastoupený trend v práci 
s mládeží a podaří se nám převádět v každé kategorii cca 15-20 judistů do vyšší věkové kategorie, 
lze očekávat v období do 5 let pokrytí všech věkových kategorií našimi odchovanci a můžeme 
očekávat úspěchy na nejprestižnějších soutěžích a to i typu mistrovství Evropy, světa, či 
olympijských her. 
 

Toto není skromné očekávání a bude od všech členů klubu vyžadovat každodenní 
systematickou, zodpovědnou práci a zároveň součinnost a podporu z rodin našich sportovců. 
A zde bude platit, že chceme- li být nejlepší, musíme zodpovědně pracovat, ale nezapomeňme, že 
judo je nejenom sport, ale pro mnohé i životní cesta.Vytvořme proto v klubu takové podmínky pro 
naše členy, kteří nejsou obdařeni talentem nebo nejsou ochotni na sobě tvrdě pracovat, ale chtějí se 
judem jen bavit, aby se v našem klubu mohli věnovat „ svému „ judu a pomohli nám tak vytvářet 
přátelskou atmosféru bez stresu z očekávaných sportovních výsledků a spoluvytvářet tak zázemí pro 
ty nejlepší. 
 

Závěrem bych rád poděkoval všem našim trenérům za jejich obětavost, nasazení a perfektně 
odvedenou práci, členům výkonného výboru, všem rodičům a přátelům našeho klubu, kteří nám 
pomáhají, ať už je to s vedením naší webové stránky, přípravou materiálů pro propagaci klubu, 
pořádáním a organizací akcí či jakýmkoli jiným způsobem. A v neposlední řadě chci poděkovat 
našim sponzorům, kteří mají samozřejmě velký podíl na našich úspěších.  
Jsou to : Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad 
městského obvodu Ostrava Jih, Úřad městského obvodu Ostrava Poruba, Konam služby s.r.o., 
Schönox s.r.o., Profila trade s.r.o., ENGO servis s.r.o., Elektrorozvaděče s.r.o., Ing. Jaromír Kohn, 
Ipponshop.cz, JUDr. Libuše Šmehlíková, AUTO Heller s.r.o, Dalkia Česká republika a.s., Městská 
realitní agentura s.r.o. a Richard Kula. 

 
 
 
 
Jiří Černota 
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Vedení klubu 
 
 

V průběhu roku 2009 nedošlo ve výkonném výboru k žádným zásadním změnám, a 
pokračovala tak stabilizace našeho vedení. Všichni členové pomalu nabývají zkušenosti a jejich 
podíl na vedení klubu se stále zvyšuje, a jednoznačně tak začíná převažovat kolektivní vedení 
klubu. 

Na valné hromadě, která se konala 22.4.2009, byl zvolen výkonný výbor, který pracoval 
během roku v tomto složení: 
 

Předseda       Pavlica Martin 
Místopředseda       Koza Dušan 
Hospodář       Martínek Roman 
Organizační pracovník pro administrativu   Babinec Jan 
Sportovní metodik      Borbély Radislav 
Vedoucí střediska Přívoz     Koza Dušan 
Vedoucí střediska Hrabůvka     Janovský Jan 
Vedoucí střediska Poruba     Babinec Jan 
Organizační pracovník      Kubina Miroslav 
Člen výboru       Jánošíková Jitka 
 
 
Ve funkci organizačního pracovníka nahradil J. Štefánika M. Kubina. J. Štefánik ukončil 

práci ve výkonném výboru z osobních důvodů. Jako nový člen výboru byl do funkce sportovního 
metodika ustanoven R. Borbely. A tak jako poslední zůstala neobsazena funkce předsedy klubové 
trenérské rady .V závěru roku byla tato funkce nabídnuta F. Šmehlíkovi, který ji přijal  a bez váhání 
se pustil do práce a ještě v loňském roce zahájil jednání o vzniku, funkci, náplni a obsazení dalšího 
článku našeho vedení, a to trenérské klubové rady. 
 
 

Členská základna 
 
 

 
 

 
Celková členská základna pokračovala v trendu předchozího roku a zaznamenala i v 

letošním roce obrovský nárůst. Podařilo se to hlavně díky zvýšení počtu nových členů. Celkem jsme 
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přijali 146 nových členů, což je oproti předchozímu roku o 27 více. Z těchto nových členů ukončilo 
6 svou činnost po několika měsících ještě v průběhu roku. To je však o devět méně než předchozí 
rok. Svou činnost v klubu pak ukončilo v průběhu roku dalších 99 členů, takže celkový nárůst činil 
41 členů. Průměrný věk nových členů byl 11,5 let, což je o rok a půl vyšší průměr než předloňský 
rok. Díky tomuto vývoji jsme upevnili svou pozici jednoho z největších klubů Českého svazu juda a 
v Ostravě pak patříme mezi deset největších klubů mezi všemi sporty. 

Vývoj členské základny dle vybraných klubových p říspěvků za 
daný rok
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 * členská základna za rok vypočtená: výběr členských příspěvků/roční příspěvek na jednoho člena 

* 1.9.2004 došlo k oddělení střediska v O. Porubě a odchodu všech členů do judo Baník Ostrava (později judo 
Vašek Ostrava) a založení nového našeho střediska.  K 31.12.2005 došlo k ukončení střediska Kunčice. 

 
 
Tento vývoj podle vybraných klubových příspěvků samozřejmě koresponduje s výše uvedeným 
trendem a ukazuje celkový pozitivní rozvoj členské základny, který je podpořen zejména 
přírůstkem ve středisku Sareza. To je zásluha jednak nárůstu členské základny přípravky trenéra 
Kozy v tomto středisku a také přechodem žáků z ostatních středisek do družstva J. Štefánika. 
Pokračuje tak myšlenka centralizace ve středisku Sareza, kde se k žákům přecházejícím ze střediska 
Hrabůvka přidali i žáci ze střediska Poruba. Oproti původním představám centralizace od 
dorosteneckého věku však dochází k centralizaci již v kategorii mladších žáků. Střediska v letošním 
roce dosáhla v počtu členů svého maxima a v současné době se nacházejí téměř v plném stavu. 
V Porubě a Hrabůvce se stále nemůžeme vyrovnat s problémem, že v kategoriích přípravky máme 
přeplněno, a nejméně žáků je v nejstarším družstvu, a v určitých obdobích je zde dokonce podstav. 
Je třeba se zaměřit na stabilizaci základny tak, aby mohla začít systematická práce jako dobrý 
základ pro vytvoření družstev ve vyšších věkových kategoriích. Se zvyšující se členskou základnou 
jde ruku v ruce také navýšení odchodu stávajících členů, což je samozřejmě naprosto logické a 
přirozené. Na druhou stranu je však tento jev možné brát jako výzvu, neboť odcházející členové 
jsou již mnohdy děti, které jsme něco naučili a mezi kterými jsou samozřejmě také děti velmi 
sportovně nadané a talentované a s každým odchodem odchází také kus naší práce. Proto bychom se 
měli všichni na tento jev zaměřit a pokusit se ho co nejvíce ovlivnit v náš prospěch, tedy snažit se 
co nejvíce zamezit odlivu členů, a to zvláště pak ve starších kategoriích, kdy nám odcházejí již 
pomalu mladí perspektivní judisté.  
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Vývoj členské základny ve věkových kategoriích 

 
 
 
 
 

Z vývoje členské základny ve věkových kategoriích vidíme, že pokračuje pozitivní vývoj 
v nejnižších věkových kategoriích, což je základem pro vývoj členské základny vyšších věkových 
kategorií. Velmi významný posun je vidět v kategorii přípravky a díky nárůstu, který jsme 
zaznamenali i u nejnižší věkové kategorie můžeme v budoucnu očekávat, že se nám tento stav 
podaří udržet. Podařil se také zastavit trend poklesu v kategorii dorostu, protože vývoj v kategorii 
starších žáků dává naději, že i v této kategorii dojde k významnému posílení. Velmi důležité je, že 
současně s narůstající členskou základnou dětí se nám daří rozšiřovat i základnu trenérskou. Pro 
trenérskou činnost se nám podařilo získat celkem sedm nových trenérů. Ve středisku Sareza začal 
trénovat Přemysl Verner a Jiří Černota, ve středisku Poruba Marie Bartošová a Monika Bakayová a 
ve středisku Hrabůvka Luděk Strmiska, Kristýna Dvořáková a Pavel Kohn. Aktivně přestal trénovat 
v závěru roku pouze Martin Sobek. Ve středisku Hrabůvka bylo vytvořeno nové družstvo přípravky 
pod vedením M. Kubiny. Ve středisku Poruba družstvo přípravky prodloužilo tréninkovou jednotku 
z jedné hodiny na hodinu a půl. 

 
Přibylo nám tedy celkem šest trenérů. Nyní v našem klubu pracuje s mládeží jeden trenér I. 

třídy, pět trenérů II. třídy, osm trenérů III. třídy a devět asistentů. Trenéři J. Štefánik, R. Martínek, 
D. Koza a M. Boháčová zahájili studium na Univerzitě Palackého v Olomouci na Fakultě tělesné 
kultury za účelem získání I. trenérské třídy. V průběhu roku byly uspořádány dva trenérské 
semináře. První pod vedením R. Borbélyho a druhý pod vedením D. Kozy. V průběhu celého roku 
trenéři odtrénovali celkem 3 061 hodin, což je téměř o celý jeden tisíc více než v roce předchozím. 
 
Koncem roku působil klub ve třech střediscích v tomto obsazení: 
 
 
Ostrava Poruba 
kategorie  prům. úč. na trén. tr. jedn. týdně  trenér 
přípravka    26  2x1,5 hod  J.Babinec, M. Boháčová 
mláďata   20  2x1,5 hod  L. Plíska, J.Babinec, M.  

Boháčová 
Žáci    12  2x1,5 hod  M. Boháčová, Bartošová M.,  

D.Merta, M. Bakayová 
celkem   58 
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Ostrava Hrabůvka 
kategorie  prům. úč. na trén. tr. jedn. týdně  trenér 
přípravka I  16  2x1,5   V. Mečár, H. Dluhošová, 

H. Šalamounová, I. Rovenská 
Přípravka II  16  2x1,5   M. Kubina, H. Šalamounová, 

L. Strmiska 
mláďata   12  3x1,5   J. Švec, J. Kubinová  
žáci    12  3x1,5   J. Janovský, L. Macháček 
celkem   56 
 
 
 
 
Ostrava Přívoz 
kategorie  prům. úč. na trén. tr. jedn. týdně  trenér 
přípravka   14  2x1    hod  D.Koza, R.Martínek 
mláďata    19  2x1,5 hod  D.Koza,R.Martínek 
žáci     13  3x1,5 hod  J. Štefánik, R. Šeděnka 
dorost     15  5x1,5 hod  R. Borbély, J. Štefánik, P.  

Verner, J. Černota 
sebeobrana    5  2x1,5 hod  J. Svitič 
celkem   66 

 
 
To znamená, že účast na trénincích ke konci roku byla v průměru 180 cvičících pod vedením 

24 trenérů.  
 
 
 
 
 

Sportovní výsledky 
 
 

Ve srovnání s minulými lety jsme zaznamenali opět další zlepšení, a tak se můžeme pyšnit 
již šestým rokem neustálého zlepšování. Drobný pokles výsledků jsme zaznamenali v kategorii 
mláďat. Naproti tomu jsme si významně polepšili v žákovských kategoriích a kategorii 
dorostenecké a snad se již pomalu blíží doba, kdy se začneme prosazovat i ve vyšších věkových 
kategoriích, zvláště pak v kategorii juniorské a posléze snad i v kategorii mužů či žen. 
Velmi důležité je, že neroste jen kvantita našich výsledků, ale můžeme se již pyšnit velice 
kvalitními výsledky, a to nejen v rámci republikových soutěží. Zvláště v přeborech a mistrovstvích 
České republiky jsme v uplynulém roce zaznamenali výjimečný úspěch. Stali jsme se 
nejúspěšnějším klubem v mladších i starších žácích a druhým nejúspěšnějším klubem v kategorii 
dorostu. V celkovém hodnocení jsme pak v pořadí klubů obsadili třetí místo. Do reprezentačního 
kádru dorostenců se svými výsledky nominoval Jan Pravda. 
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Vývoj sportovních výsledk ů 1. JUDO CLUB Baník Ostrava
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* v r. 2007 byl změněn systém bodování jednotlivců, přibyly body za vyhrané zápasy závodníků. Tato změna byla 
v obou grafech odečtena pro reálné porovnání s minulým obdobím 
 
 

Vývoj sportovních výsledk ů 1. JUDO CLUB Baník Ostrava v jednotlivých 
věkových kategoriích

0

100

200

300

400

500

600

700

mláďata ml. žáci, -kyně st. žáci, -kyně dorostenci, -ky junioři, -rky muži, ženy

2005 2006 2007 2008 2009
 

 
Mláďata, žáci a žačky – v kategoriích mláďat se nám podařilo překonat pokles předloňského roku 

po odchodu silného ročníku 1997, a to hlavně díky mladším věkovým kategoriím 2000 a 2001. 
Můžeme tedy předpokládat, že v příštím roce bude pozitivní vývoj pokračovat. V mladších 
žácích se o úspěch zasloužili především žáci ročníku 1997, kteří dominovali ve výsledcích 
mláďat před dvěma lety. Svou kvalitu potvrdili i na přeborech České republiky, kde jsme jako 
klub díky zisku dvou zlatých (D. Lukáš do 38 kg a J. Král nad 60 kg) a dvou bronzových (L. 
Selecký do 42 kg a J. Slánička do 50 kg) medailí umístili v pořadí klubů na prvním místě. 
Stejného úspěchu jsme dosáhli i v kategorii starších žáků, kde jsme se i v této kategorii stali 
nejúspěšnějším klubem. Nejprve jsme zvítězili na Přeboru České republiky družstev 
v Prachaticích a následně přidali jednu zlatou medaili (F. Šmehlík do 60 kg) a dvě bronzové 
medaile ( J. Svoboda do 50 kg a P. Lukáš do 55 kg) na přeborech jednotlivců. Vítězné družstvo 
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startovalo v sestavě do 38 kg V. Kovář, do 42 kg L. Janulek, P. Konopka, do 46 kg R. Trojnar, P. 
Konopka, do 50 kg J. Petzuch do 55 kg P. Lukáš, D. Tatarin, do 60 kg F. Šmehlík, do 66 kg R. 
Voňavka, V. Jerglík, do 73 kg J. Bodnár a nad 73 kg T. Kotyk. 
V soutěžích družstev jsme se jako každý rok zúčastnili přeboru spojených oblastí tzv. Moravské 
ligy kde naše družstvo zvítězilo ve všech třech kolech bez jediné porážky a stalo se tedy 
s přehledem vítězem celého ročníku. 
Na mezinárodním poli jsme zaznamenali úspěch F. Šmehlíka a P. Lukáše, kteří obsadili druhé 
místo na US Open Junior. 
Na Přeborech České republiky si neméně úspěšně vedla i naše děvčata. V kategorii mladších 
žákyň Lucie Tománková obsadila druhé místo v hmotnostní kategorii do 48 kg a v kategorii 
starších žákyň Kristýna Golová páté místo v hmotnostní kategorii do 44 kg. 
V tomto roce jsme se ve věkových kategoriích mláďat, mladších a starších žáků a žákyň 
zúčastnili 50 turnajů, což je o čtyři více než v loňském roce a o 20 více než předloni. Získali 
jsme celkem 116 zlatých, 87 stříbrných a 105 bronzových medailí, o což se zasloužilo celkem 72 
žáků. 
 

Dorostenci a dorostenky – i v této kategorii můžeme dnes již říci, že byl nastartován systematický 
vývoj, a dochází tak k neustálému zlepšování výsledků. Velmi pozitivní je, že se zde již dokázali 
prosadit někteří starší žáci a žákyně, kteří v příštím roce přejdou do této věkové kategorie, takže 
můžeme očekávat, že pozitivní vývoj bude dále pokračovat. Na Mistrovství České republiky 
zvítězil J. Pravda v hmotnostní kategorii nad 90 kg a v hmotnostní kategorii do 66 kg obsadil 
druhé místo M. Otto. Dorostenci a dorostenky se zúčastnili celkem 14 turnajů, což je o tři méně 
než minulý rok, získali zde celkem 31 medailí, 13 zlatých, 11 stříbrných a 7 bronzových medailí. 
V dorostenecké národní lize jsme si po předminulém ročníku, kdy jsme skončili na místě 
osmém, polepšili, když jsme zůstali pouze krůček před medailovým umístěním - na čtvrtém 
místě. Do kádru reprezentačního výběru se probojoval Matyáš Otto. V závěru roku vycestoval 
s reprezentačním výběrem také J. Pravda, který exceloval na mezinárodním turnaji ve 
francouzském Hames kde zvítězil v hmotnostní kategorii nad 90 kg. 

 
Dorostenecká liga 2009 - žeb říček úsp ěšnosti závodník ů po t řetím kole 
 

Pořadí Váha Jméno V R P Scóre Body 

1. 66 kg Kohn Tomáš 10 4 0 89:0 24 

2. 55/60 kg Šmehlík František 7 2 3 73:37 16 

3. + 90 kg Pravda Jan 7 2 5 70:47 16 

4. 81/90 kg Dvorský Ondřej 7 2 6 75:57 16 

5. 73 kg Kičmer Ondřej 7 1 0 65:0 15 

6. 81 kg Hefka Ladislav 5 0 5 50:42 10 

7. 50 kg Petzuch Jan 4 0 1 37:10 8 

8. 50 kg Lukáš Patrik 3 2 1 25:10 8 

9. 50 kg Krčmář Zdeněk 4 0 2 40:20 8 

10. 66/73 kg Otto Matyáš 2 1 3 20:30 5 

11. 60 kg Žabenský Josef 1 0 0 10:0 2 

12. 60 kg Hefka Jan 1 0 3 10:27 2 

13. 81 kg Pavlík Ondřej 0 0 1 0:10 0 

15. 55 kg Tatarin Daniel 0 0 3 0:30 0 

15. 60 kg Kubičina Ondřej 0 0 3 0:30 0 
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Junioři a juniorky – v této kategorii se nám bohužel stále nedaří. Mezi juniorkami máme jedinou 
závodnici, a to J. Langhammerovou, která k nám přestoupila po nástupu na sportovní 
gymnázium. Naši junioři se zúčastňovali turnajů velmi sporadicky. Na Mistrovství České 
republiky jsme získali celkem tři bronzové medaile, J. Langammerová v hmotnostní kategorii do 
70 kg, P. Kohn v hmotnostní kategorii do 60 kg a T. Kohn v hmotnostní kategorii do 66 kg. 
V této kategorii jsme se zúčastnili pouze osmi turnajů, na kterých jsme získali 4 zlaté, 4 stříbrné 
a 7 bronzových medailí. 

 
 

Ženy – na Mistrovství České republiky získala třetí místo M. Bakayová v hmotnostní kategorii do 
52kg. V ženské kategorii jsme se zúčastnili osmi turnajů a získali celkem devět medailí, 3 zlaté, 
3 stříbrné a 3 bronzové, o které se zasloužily tři naše závodnice. 

 
 
 
Muži – v této kategorii nás na turnajích reprezentují zatím pouze junioři. V mužské kategorii jsme 

se zúčastnili 7 turnajů, získali 6 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové, o což se zasloužilo 
celkem osm závodníků. 

  V kategorii veteránů nás reprezentoval J. Černota (v kategorii do 64 let), který se v loňském roce 
zúčastnil dvou mezinárodních turnajů, a to Mezinárodního mistrovství Maďarska, kde obsadil 3. 
místo, a Mezinárodního mistrovství Rakouska v Linzi, kde obsadil 2. místo. 

 
Po sestupu do I. ligy jsme prošli touto soutěží bez většího zaváhání, a tak jsme po jedné 

sezóně postoupili zpět do extraligy. 
 
 
 
 
 
 

I. liga 2009 - žeb říček úsp ěšnosti závodník ů 
 

Pořadí Váha Závodník V R P Skóre Body 

1. 100 kg Štefánik Jan 16 1 1 160:10 33 

2. 90 kg Koza Dušan 16 1 2 155:10 33 

3. 73 kg Hanzel Martin 14 5 1 130:10 33 

4. 90/100 kg Martínek Roman 11 2 3 110:30 24 

5. 66 kg Kohn Tomáš 9 5 1 90:10 23 

6. 60 kg Kohn Pavel 9 3 8 90:80 21 

7. 66/73 kg Šeděnka Richard 4 3 4 40:40 11 

8. 81 kg Holý Martin 4 0 9 35:90 8 

9. 81 kg Ilenčík Filip 2 0 2 0:20 0 

10. 100 kg Schoffer Radim 3 0 3 0:30 0 
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Ostatní 
 
 
Sportovní gymnázium – náš klub již řadu let spolupracuje se Sportovním gymnáziem Dany a Emila 
Zátopkových. Na hlavní pracovní poměr zde pracuje J. Štefánik a na vedlejší pracovní poměr M. 
Boháčová. V roce 2009 patřili mezi studenty tito členové našeho klubu: Tomáš Kohn – 3.místo 
MČR juniorů, Jitka Langhammerová – 3.místo MČR Juniorek, 7.místo EJU Praha, Martin Sobek, 
Marek Gajda, Jan Hefka, Kristýna Ožanová, Jan Filip, Jiří Svoboda – 3. místo MČR st. žáci, Petr 
Tempír, Robert Dürrer, Marek Ochman, Patrik Vilímek, Lucie Tománková – 2.místo MČR ml. 
žákyň. 
 
 
 
Centrum individuálních sportů Ostrava – Jan Štefánik zde pracoval jako vedoucí trenér CISO. Do 
výběru pro r. 2009 patřili tito členové našeho klubu: M. Bakayová, R. Ročnáková, T. Kohn. 
 
 
 
Pořádání turnajů - uspořádali jsme tři tradiční turnaje pod názvem Velká cena Ostravy, které byly 
zařazeny do celostátního kalendáře juda. 
V dubnu proběhla Velká cena Ostravy v kategorii mužů a žen, které se zúčastnilo 62 mužů a 20 žen. 
V hmotnostní kategorii do 66 kg, která byla vyhlášena jako memoriál Jana Stankoviče, zvítězil 
závodník ze Sokol Praha Vršovice Jaroslav Linhart a odvezl si tak nejen pohár pro vítěze, ale také 
putovní cenu, bronzovou sošku Jigora Kana. 
V červnu jsme pak uspořádali Velkou cenu Ostravy v kategoriích mladších žáků a žákyň a starších 
žáků a žákyň. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 119 závodníků. 
Na podzim jsme vždy pořádali Velkou cenu Ostravy dorostenců, která byla zařazena do seriálu 
Grand Prix České republiky. V roce 2009 však došlo ke změně systému postupu na Přebory České 
republiky starších žáků a žákyň a Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek. Náš turnaj 
byl zařazen mezi tzv. kvalifikační turnaje, které se konaly ve všech žákovských i dorosteneckých 
kategoriích a byli postupovým kritériem pro Přebor starších žáků a žákyň a Mistrovství dorostenců 
a dorostenek. V říjnu jsme tedy uspořádali Velkou cenu Ostravy, která proběhla ve dvou dnech, 
v sobotu turnaj v kategoriích mladších žáků a žákyň a starších žáků a žákyň a zúčastnilo se ho 163 
závodníků a závodnic. V neděli jsme pak pořádali turnaj dorostenců a dorostenek, kterého se 
zúčastnilo 73 závodníků a závodnic. 
Dále jsme v září uspořádali krajský přebor v kategoriích mladších žáků a žákyň, starších žáků a 
žákyň, dorostenců a dorostenek. Získali jsme pořádání prvního kola dorostenecké ligy družstev a 
třetího kola I. ligy družstev mužů. 
V průběhu roku jsme také začali pořádat turnaje přípravek pro naše začínající závodníky. Turnaje 
probíhaly vždy v tělocvičně na ul. Mjr. Nováka a proběhly celkem čtyřikrát, a to v dubnu, 
červnu, říjnu a listopadu. 
 
 
 
Pořádání klubových kempů - V srpnu jsme uspořádali náš každoroční letní týdenní kemp, kterého 
se zúčastnilo 17 vedoucích a 83 dětí. Tábor proběhl již druhým rokem na Ondrášově dvoře. Jelikož 
nám vyšlo pěkné počasí, jeho náplní byly především pohybové hry v přírodě a výlety. Mottem bylo 
konání táborové olympiády družstev dětí. 
V průběhu roku jsme nově zavedli pořádání víkendových kempů. Uspořádali jsme celkem tři. 
Poslední ve spolupráci s judo klubem Městské policie Ostrava. 
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Ples - na počátku roku jsme uspořádali v restauraci „U Pošty“ v Ostravě-Třebovicích tradiční 
klubový reprezentační ples. Byl určen především pro rodiče našich členů, bývalé vynikající 
závodníky a samozřejmě přátele našeho sportu. Zúčastnilo se ho celkem 150 hostů, na které čekal 
krásně vyzdobený sál, dobře naladěná obsluha a schopný realizační tým. Po úvodním zahájení jsme 
se skvěle bavili, krásně si zatančili a dobře se najedli. Poté již pro nás byla  připravena bohatá 
tombola či taneční vystoupení. Kdo nevyhrál, tak si alespoň při skleničce „Saké“ pohovořil s přáteli 
a zavzpomínal, jaké to kdysi bylo … K tanci nám hrála skupina „Karm“ a to až do brzkých ranních 
hodin, kdy jsme se v poklidu rozešli do svých domovů. 
 
 
 
Judošou – v závěru roku proběhla již po páté tato naše pravidelná poslední akce roku. Na jejím 
programu se podíleli skoro všichni členové našeho klubu. Myslím, že je to vhodná forma prezentace 
práce našich trenérů a v neposlední řadě i našich sponzorů. Ze společenského hlediska je nutno 
vyzvednout účast pana místostarosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Tomáše 
Kuřece, dále pracovníků obvodů majících na starosti sportovní aktivity v městských obvodech, kde 
působíme. 
Tato akce ukazuje, že kontinuita juda v Ostravě pokračuje v našem klubu, což bylo dokumentováno 
bohatou účastí veteránů a veteránek našeho sportu, na jejichž práci můžeme směle navázat. 
Zejména bylo skvělé, že mezi nás zavítala i jedna z největších ikon ostravského juda Jindřich 
Kaděra, který spolu s dalšími veterány předal ocenění našim nejlepším judistům, a tím tak spolu s 
ostatními předal pomyslnou štafetu do mladých rukou, které jsou naší budoucností. 
Zajímavým zpestřením a zajisté i ohromnou motivací byla účast otce a syna Petřikovových. Tato 
dvojice judistů představuje na jedné straně, v podobě Petřikova staršího jednoho z historicky 
nejúspěšnějších judistů naší republiky a na straně druhé, v podobě Petřikova mladšího jednoho 
z nejperspektivnějších judistů současnosti. 
Celá akce proběhla za velkého zájmu rodin našich judistů a přátel našeho klubu. 


