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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

VC Česká Třebová  
 
 
Datum: 19. 1.  2020   
 
Kategorie: dorostenci/ dorostenky 
  
Počet závodníků 1.JCBO: 10  z toho:  2 dorostenky 
     8 dorostenců 
 
Trenéři: Dušan Koza, Jiří Svitič 
 
 
 
Hodnocení turnaje: 
  

 Turnaj probíhal bez problémů a komplikací. Byl organizován na pěti tatami a vše 
běželo jak po másle. Nebyl nijak zvlášť silně obsazen. Trenéři většiny klubů i vzhledem 
k termínu turnaje vzali na turnaj nováčky této kategorie a zkušenější závodníci se chystají až 
na následující turnaje, které už budou o silnější konkurenci. Organizátoři se tradičně vyšvihli i 
zahraniční účastí pěti zemí, za což jistě zaslouží pochvalu. Turnaj začal ve 14:00 hodin a 
ukončen byl krátce po 16:00 hodině. 

 
Na tento turnaj jsme také my vzali mladé závodníky, kteří se vůbec neztratili. Velice 

dobře se ukázali prvoročáci. Ukázali svoje kvality a mnozí se prosadili na medailové 
umístění. Čebík, Siuda a Kuželová podali moc sympatický výkon. Ale také ostatní se 
předvedli v dobrém světle a nejsou od medaile daleko. Mnohem větší prověrkou ovšem bude 
už následující turnaj v Olomouci. 

V turnaji také probíhala soutěž družstev, kterou jsme po našich výsledcích vyhráli a 
získali tak další krásný pohár za první místo do naší sbírky pohárů! Na druhém místě skončil 
Judoklub Olomouc a třetí Dayto Ryu Pardubice. 

Gratulujeme našim závodníkům k tomuto vítězství a zároveň děkujeme za skvělou 
reprezentaci našeho klubu a našeho regionu. 
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Dorostenci/ dorostenky 1. JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Alexandra Kokešová -52kg 2/2 5. 
Dominika  Kuželová -57kg 2/1 2. 

Filip Čebík -55kg 3/1 3. 
Jakub Vršek -55kg 3/1 2. 
Michal Caletka -55kg 1/1 bez. 
Adam Siuda -55kg 4/1 3. 

Jan Matýsek -55kg 0/1 bez. 
Petr Caletka -60kg 1/2 7. 

Šimon Fulneček -73kg 2/2 5. 
Michal Čerchla -73kg 0/1 bez. 

 
 
V Ostravě: 21. 1. 2020    Zpracoval: Dušan Koza, tr. Dorostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA TRENÉRA 
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VC Česká Třebová 
 
 
Datum:                                                18.1.2020  
 
Kategorie: st.žáci 
                                                           
Trenéři: Hvozdovič M, Marek Dryšl 
 
Celkové hodnocení: 
 
První letošní turnaj pro žáky, již tradičně hostila Česká Třebová. Organizátoři se každým 
rokem snaží turnaj zlepšovat a daří se jim to náramně. Je to velice kvalitní test po náročné 
kondiční zimní přípravě. Není nutné se vyjadřovat k jednotlivým závodníkům, ani nijak 
zvláště přeceňovat dosažené výsledky, jedná se o poznatky sloužící k vyhodnocení další 
přípravy. 
Přesto umístění našich závodníků vedlo k vítězství v kategorii družstev a zisku krásného 
poháru. 
 
 
Jednotlivá utkání: 
Jméno váha Výhry/prohry umístění 
Charlotte Bukovjanová  0/2 - 
Silva Rapčanová  3/0 1 
Pavla Vavřinová  3/1 2 
Adéla Močkořová  1/1 2 
Jakub Huvar  5/0 1 
Michal Meixner  3/1 3 
Jan Pospíšil  2/2 7 
Nikolas Kristen  3/2 5 
Vojtěch Kožušník  0/1 - 
Adam Dryšl  1/2   7 
Lukáš Pavlík  0/2 - 
Jakub Turek  0/1 - 
Michal Baudiš  1/2  7 
 
 
V Ostravě:  zpracoval: Hvozdovič M. 
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ZPRÁVA TRENÉRA 

 

VELKÁ CENA ČESKÉ TŘEBOVÉ 
 
Datum: 18.1. 2020   
 
Kategorie: U11, U13, U15, U18 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 21  z toho:  7 U11 
     14 U13 
      U15 
      U18 
 
Trenéři: Otto, Hvozdovič, Dryšl, Huvar, Boháčová, Svoboda, Kohn  
 
Hodnocení U11: 
  

Na tento, tradičně první, turnaj v roce 2020 vyrazila skupina 7 judistů Baníku ročníku 
2010. Pořádající klub přesunul dějiště do prostornější haly a dá se říct, že turnaj již snese 
velmi přísná měřítka. Akce skvěle splnila svůj účel, kdy se každý vydatně popral a měl 
možnost ukázat, co v něm je. Naše výprava zanechala dobrý dojem, někteří se prosadili více, 
jiní méně. Je určitě na místě zmínit (ne)účast jednotlivých středisek v této kategorii (Poruba 6, 
TCJK 1), kde bude potřeba zabrat, aby nám v budoucnu v tomto ročníku nevzniklo slabší 
místo. 
 
U11 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Mariana Foldynová -25 1/2 2. 

Jan Bystrianský -30 3/1 2. 
David Stránský -33 2/2 3. 
Adam Bechný -33 4/0 1. 
Šimon Musial -35 2/3 4. 

Sebastian Nytra -39 2/2 3. 
Matyáš Kret -39 4/0 1. 
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Hodnocení jednotlivců U11: 
 
Mariana Foldynová   -25 kg   1/2  2. místo 
 
Mánin druhý větší turnaj, ve kterém získala své první vítězství, a to už jí nikdo nikdy 
nevezme – velká gratulace. I když byla v prvních dvou utkáních mírně zakřiknutá, ve třetím 
to skvěle rozbalila a soupeřku hodila dvakrát na osoto gari a po shodě bodů rozhodovala o 
pořadí váha. Ještě je na místě účast na pár turnajích přípravek. 
 
Jan Bystrianský   -30 kg   3/1  2. místo 
 
Na Honzíkovi jde vidět velký progres turnaj od turnaje – kde se to zastaví? 😊 V prvním 
utkání si upadl hned v úvodu, pak dobře srovnal, ale nakonec podlehl vítězi skupiny v držení. 
V dalších třech zápasech byl aktivnějším judistou a snažil se diktovat tempo, někdy i za cenu 
přílišného tlačení do soupeře, které by se nám příště nemuselo vyplatit. Několikrát dostal 
Honza svého soupeře na záda do ideální pozice, stačilo trošku dotáhnout rukama. Dobrou 
zkušenost si veze i v podobě puštění svého osaekomi, kdy ho soupeř přetočil a Honza se jen 
tak tak dostal. Celkově ale opravdu velmi dobrý výkon a můžeme se začít těšit na další roky 
tohoto klučiny. 
 
David Stránský   -33 kg   2/2  3. místo  
 
Davidův druhý větší turnaj, kdy hned první zápas svedl se zkušenějším baníkovcem – dobrá 
škola a motivace. Po něm již následovala velmi vyrovnaná utkání, ve kterých se snažil 
nastupovat na tai otoshi, které dělá doleva z pravého úchopu – na tom musíme zapracovat. 
Jedno utkání rozhodl v závěru na kosoto gari/de ashi harai. Jednou nám to nevyšlo díky 
momentu, kdy jsme až moc vyčkávali, co provede soupeř, se kterým se dostal úplně na tělo. 
David se pěkně snažil prát na zemi a celkově jeho zápasy budí velmi dobrý dojem díky super 
pohybu. Jen tak dál! 
 
Adam Bechný   -33 kg   4/0  1. místo 
 
Nejzkušenější člen naší výpravy předváděl celý den to, na co jsme od něj zvyklí. Dostane se 
vždy pod soupeře a hází tai otoshi s úchopem za zády. V momentě, kdy už má soupeře na 
zádech výborně používá tah rukou a soupeři poté už nemají šanci. Možná by bylo na místě 
trošku „okořenit“ výkony jinými technikami nebo třeba více uvažovat o reakcích soupeře – 
máme i techniky vzad. Jeho pojetí boje je ale velmi aktivní a to mu pomohlo i v zápase, kdy 



 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. 

 
 
J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30  č.ú. 1659796339/0800 
IČO: 27015891  www.1jcbo.cz 
DIČ: CZ27015891  info@1jcbo.cz 

musel rozhodčí vyhlásit hantei. Adam výborně zapadl do týmu porubáků a věřím, že se judo 
stane jeho životní cestou. 
 
Šimon Musial   -35 kg   2/3  4. místo 
 
Oproti turnajům na konci minulého roku udělal Šimon velký pokrok. Již nepadá na každý 
nástup soupeře a více si věří. Stejně jako David se občas snaží o náznak techniky z opačného 
úchopu a celkově je potřeba hodně zabrat v technice i vychýlení – to je cesta. Na místě je i 
dostat se více do pohybu, který v tréninku hodně děláme. Šimon ale má předpoklady dojít 
daleko, s mnohem zkušenějším vítězem skupiny svedl dlouhý boj a byl pro něj vůbec nejvíce 
nebezpečným protivníkem z celé váhy.  
 
Sebastian Nytra   -39 kg   2/2  3. místo 
 
První utkání šel Seba hned se svým sparingem z tréninku, alespoň to měli rychle za sebou. 
Seba to v sobě prostě má – jakmile se otočí do chvatu, je to pro soupeře velmi nebezpečné a 
obě vítězná utkání skončily moc pěknými ippony – harai goshi/o goshi. Je potřeba určitě 
zabrat v pohybu, často taháš rukama, ale nohy ti stojí na místě. Škoda, že se začal prát až od 
druhého utkání. Pokud ale vnímám jeho výkon ve srovnání s předešlými turnaji, koncentrace 
na utkání a tréma se postupně zlepšuje a jsme na dobré cestě 😊. 
 
Matyáš Kret    -39 kg   4/0  1. místo 
 
Matyho utkání byla jako přes kopírák – velmi podobně jako Adam hází pořád jednu techniku, 
navíc víceméně stejnou. O–goshi funguje, ale je potřeba tomu dodat nějakou kombinaci a 
v různých směrech. Věřím, že se neuspokojí a bude se judem dále bavit v nácviku techniky. 
Matyho přístup k tréninku je příkladný, věřím, že mu to vydrží. Gratulace! 
 
 
 
Hodnocení U13: 
 
 
K nedělnímu turnaji se vydalo pouze 14 osob. V zastoupení všech velkých středisek (4 x 
Sareza, 3x Poruba, 5x TCJK a 2 x K15).  
Na začátek sezony nám tato soutěž ukázala, že máme hodně na čem pracovat. U většiny byl 
výkon nevýrazný a bojácný. Je však důležité si uvědomit, že většina zúčastněných byla na 
tomto turnaji nováčkem ve věkové kategorii žáků a přijeli si pro svou první velkou zkoušku. 
Přesto, že se nám nepodařilo utrhnout žádnou medaili, je nutné všechny z našich závodníků 
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pochválit za odvahu a vyzdvihnout výkon Kulurise, Huvara a Starka, kteří ukázali bojovné 
nasazení. Poděkování patří trenérům, kteří se zúčastnili.  
 
 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Daniel Berka - 34 kg 0/2 Bez um. 
Tadeáš Šelong - 38 kg 0/1 Bez um. 
Viktor  Gvošč - 42 kg 0/1 Bez um. 

Jan Walach - 42 kg 0/1 Bez um. 
Jakub Malík - 38 kg 0/1 Bez um. 
Šimon  Kanclíř - 42 kg 1/2 7. 
Matyáš Huvar - 42 kg 2/2 5. 
Jakub  Ciora - 38 kg 0/1 Bez. um. 
Franta  Vlk - 55 kg 0/1 Bez um. 
Leon Přichystal - 34 kg 0/1 Bez um. 

Tomáš  Mařec - 38 kg 1/1 Bez um. 
Manolis Kuluris - 38 kg 4/2 5. 

Jan  Murín - 46 kg 0/1 Bez um. 
Vojtěch Stark - 50 kg 0/1 Bez um. 

 
 
 
 

HODNOCENÍ STŘEDISKA PORUBA 
 

Daniel Berka    -34 kg   0/2  Bez umístění 
 
Pro Dana první velký turnaj, kde v prvním kole narazil na zkušeného závodníka, který se 
probojoval až do bojů o medaile. V prvním zápase si Dan po začátku zápasu upadl na 
techniku seoi-nage a čekal na dalšího soupeře v opravách. V druhém zápase Dan opět prohrál, 
avšak předvedl vyrovnanou bitvu s pěknou kumikatou a s pár pěknými pokusy o techniky. 
Velice bych pochválil Dana za přístup, kdy naslouchal a řídil se pokyny trenérů a v zápasech 
se snažil předvést, co umí.  
 
Tadeáš Šelong   -38 kg   0/1  Bez umístění 
 
Tadeáš, již zkušenější závodník, měl bohužel jen jeden zápas, který prohrál a soupeř ho jíž 
nedostal do oprav. Velice pozitivně hodnotím nástup do zápasu, kdy z první akce výbornou 
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kumikatou dostal soupeře pod tlak a vybojoval tak shido na svou stranu. Po druhém hadžime 
si však Tadeáš nepohlídal nástup soupeře do ouchi-gari a upadl na ippon. Chce to zapracovat 
na Tadeášově stabilitě a schopnosti kontrovat nástupy soupeřů. 
 
 
Viktor Gvošč   -42 kg   0/1  Bez umístění 
Viktor, tak jako Daniel, absolvoval první větší turnaj. V prvním zápase si cirka po minutě 
upadl na ippon. Líbila se mi Viktorova odhodlanost se prát, avšak chce to zapracovat na 
taktice a schopnosti odolávat soupeřovým nástupům. Viktora již soupeř nevytáhl do oprav a 
tak turnaj pro něj skončil. 
 
Děkuji klukům za turnaj a těším se na další závody, kde budeme sbírat zkušenosti. 
 
 
 
V Ostravě: 18.1.2020    Zpracoval:  Jiří Svoboda 
 

 
 
 
 

HODNOCENÍ STŘEDISKA SAREZY 
 
 
Jan Walach – První velký turnaj, ve kterém ukázal bojovníka.  
 
Jakub Malík – Honza nám bohužel na začátku zápasu úplně zaspal a soupeř toho využil. 
 
Šimon Kanclíř – Potenciál má, ale hlava lítá v oblacích.  
 
Matyáš Huvar – Skvělý výkon a velká škola v nové věkové kategorii. Tady je už potřeba 
nespoléhat na to, co fungovalo v mláďatech, kde převyšoval o několik tříd své vrstevníky. Je 
potřeba zapracovat na flexibilitě tahu rukou, kombinaci a přechodech. Dvě prohry jsou pro 
Matyho nové zkušenosti, se kterýma se musí poprat a vzít si z nich to nejlepší.  
 
 
V Ostravě: 18.1.2020    Zpracoval:  M. Boháčová 
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HODNOCENÍ STŘEDISKA K15  
 
První turnaj sezóny nedopadl pro závodníky K15 vůbec dobře, protože oba vypadli v prvním 
kole a do opravných zápasů je soupeři nevytáhli. Špatně byla zvládnuta taktická příprava, 
protože oba závodníci šli vyšší váhovou kategorii o cca 0,5 kg. Honza strávil na tatami cca 20 
sekund a prohrál na první kontr po nástupu na taiotoshi. Vojta šel celý zápas, prohrál na 
zátočku a předvedl tři nástupy na tomoie nage. Do příště je co zlepšit. 
 
V Ostravě: 18.1.2020    Zpracoval:  Tomáš Kohn 
 


