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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MČR Juniorů 
Hranice na Moravě 

 
 
Datum: 30.4.2022    
 
Kategorie: junioři  
 
Počet závodníků 1.JCBO: 5 juniorů   z toho: 1 juniorka 
                                         12 dorostenců               2 dorostenky 
       
 
Trenéři: Hvozdovič Miroslav, Koza Dušan, Svitič Jiří  
 
Hodnocení:  
Změnou v kalendáři Čsju se uskutečnilo mistrovství České republiky juniorů už po půl roce 
opět v Hranicích na Moravě, kde již tradičně se umí této významné soutěže zhostit se ctí a na 
vysoké úrovni. 
Náš mladý juniorský tým, kde jen Markéta Čerchlová už patří do této kategorie druhým 
rokem, ostatní jsou teprve na začátku téhle věkové kategorie a dokonce dvanáct dorostenců, 
se představil v dobrém světle a zanechal dobrý dojem, zejména s výhledem do budoucna. 
 
Markéta porazila po dobrém výkonu, aktivní kumikatou a agresivnějším pojetím, svou 
tradiční soupeřku Ondrouškovou, se kterou na podzim prohrála. V dalším zápase šlo už o 
titul, opět pěkným přístupem se rychle ujala vedení, nicméně nešťastným momentem bylo, 
když jí soupeřka přišlápla nohu, poté ztratila rovnováhu a čehož soupeřka využila a skórovala 
na ippon. 
Velká škoda, tady jsem s titulem už víceméně počítal. 
 
Šimon se předvedl v dobré formě, je znát jeho poctivý a svědomitý přístup v tréninku a 
s aktivní bilancí 3/2 obsadil 3. místo, což je jeho medaile z MČR po 6 letech! Právem je 
zařazen do širšího výběru RDJ, co by junior prvním rokem. 
 
Dominik závodil po delší pauze a s minimem tréninků před soutěží, přesto podal vyrovnaný 
výkon, dokázal vyhrávat své duely s přehledem a v zápase o 3.místo  narazil na svého 
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oddílového kolegu, ještě dorostence Šimona Fulnečka, kterého porazil po úvodní vyrovnané 
pasáži krasným hodem na uči-matu. 
 
Pavla podala velice bojovný výkon, dokázala se prosazovat svou osobní technikou seoi-nage, 
kterou skóruje pravidelně. Zatím na úplnou špičku, což jsou finalistky, nestačí. Nicméně 
z druhého pohledu patří naopak mezi nejlepší. 
  
Silva je na tom podobně. Finalistky jsou výkonnostně ještě před ní dost výrazně, ale i Silva 
patří k nejlepším v závěsu za nimi. Postupně se snaží rozšířit svůj chvatový rejstřík a tak patří, 
co by ještě dorostenka, k perspektivním v juniorské kategorii. 
 
Daniel  má ještě hodně co dohánět, ale výkonost se zlepšuje jak po technické, tak po silové 
stránce. Jeho čas teprve přijde. 
 
Šimon F. taky ještě dorostenec, ukázal že v silně obsazené ,,90,, má co ukázat, a taky 
s ohledem na budoucnost je jeho výkon a výsledek slibný. O medaili prohrál se svým starším 
oddílovým kolegou. 
 
Ostatní byli spíše na zkušené, většinou ještě dorostenci, nebo junioři prvním rokem, pro 
mnohé první start mezi juniory, nečekal se od nich žádný výrazný výsledek. Je důležité sbírat 
zkušenosti a uvědomit si, že v juniorské kategorii už není místo pro náhody a cesta k výsledku 
vede jen přes dřinu, pravidelný trénink a poctivý přístup. 
 
  

 
 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Markéta  Čerchlová +78 1/1 2. 
Šimon  Křížek 73 3/2 3. 

Dominik  Motyka 90 3/1 3. 
Silva Rapčanová 52 2/1 3. 
Pavla  Vavřinová 57 2/1 3. 
Filip Kršňák 73 3/2 5. 

Šimon  Fulneček 90 2/2 5. 
Daniel  Chlebovský 100 1/2 5. 
Michal Caletka 60 0/2 7. 
Tomáš Potůček 81 1/1 - 
Nicolas Kristen 66 1/1 - 
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Ladislav  Pačuta 60 0/1 - 
Filip Čebík 66 0/1 - 
Jan  Matýsek 66 0/2 - 

Michal Meixner 66 0/1 - 
Vojtěch Kolář 73 0/1 - 

Petr Caletka 66  0/1 - 
 
 
V Ostravě:10.5.2022  Zpracoval: Hvozdovič Miroslav 


