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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

Ostrava Judo Open 2020 
 
Datum:                                                29.2.2020 
 
Kategorie: st.žáci                žáci     12x 
                                                                                     žákyně  5x            
Trenéři: Hvozdovič M. 
 
 
 
Celkové hodnocení: 
 
 
  
OJO  už tradičně největší mládežnický turnaj v ČR zapsal rekordní počet závodníků, a to 
1664. Stále se zvětšující zahraniční účast zvyšuje i sportovní kvalitu soutěže na evropskou 
úroveň. 
Získat medaili na tomto turnaji je považováno za veliký úspěch a zpravidla předznamenává 
dobrou sezonu. 
Velice početně obsazené váhové kategorie znamenají obrovskou porci vyhraných zápasů na 
medaili. 
Letos se nám nepodařilo vybojovat cenný kov, i když Michal Meixner a Alice Rapčanová 
měli k tomu blízko a svá utkání o bronz prohráli nejtěsnějším možným způsobem. Oba 
vyhráli ve svých pavoucích 4 zápasy.  Hlavně Myšák ztratil zápas, ve kterém vedl, v poslední 
vteřině. Drahá, ale doufám, že užitečná zkušenost do budoucna. U Michala ve váze bylo 66 
závodníků. 
Většina st.žáků, kteří narazili na zahraniční závodníky poznávají, že zaostávají v dravosti, 
úvodní kumi-katě a hlavně ve schopnosti nastupovat rychle a často do chvatů, což je nešvar 
přenášený z tréninkového randori. Prohráváme i v boji na zemi, v ne-waza. 
První ostrý turnaj sezony odhalil na co se nejvíce zaměřit v tréninku. Slabiny začít 
odstraňovat co nejrychleji a připravit se co nejlépe na nadcházející seriál Českých pohárů, 
které jsou zcela zásadní pro starší žáky vzhledem ke kvalifikaci na PČR na podzim. 
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Jednotlivá utkání: 

 
Jméno Váha Výhry/prohry umístění 
Adam To 38 0/2 Bez. 
Jakub Turek 42 0/1 Bez 
Adam Dryšl 50 1/2 Bez. 
Jakub Huvar 50 1/1 Bez. 
Dobrynya Lavrukhin 50 0/1 Bez. 
David Salinger 50 0/1 Bez. 
Michal Meixner 50 4/2 5. 
Vojtěch Kožušník 55 0/1 Bez. 
Nicolas Kristen 55 0/1 Bez. 
Adam Kulhánek 55 0/1 Bez. 
Michal Baudiš 66 1/2 Bez. 
JanPospíšil 55 1/1 Bez. 
Silvie Rapčanová 44 2/2 7. 
Alice Rapčanová 48 4/2 5. 
Charlotte Bukovjanová 52 1/2 Bez. 
Pavla Vavřínová 57 0/2 Bez. 
Adéla Močkořová +63 0/1 Bez. 
 Celkem 15/25  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě: 5.3.2020         zpracoval: Hvozdovič M. 
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Ostrava Judo Open  
 
Datum: 29.2. a 1.3. 2020 - turnaj  
     2.-3.3. 2020   - camp 
Kategorie: U13 
 
Trenéři: Hvozdovič, Dryšl, Boháčová, Holý, Šmatelka, Koza, Šeděnka, Svitič,  
 
 
Hodnocení U13: 
K sobotnímu turnaji se vydalo 15 osob. V zastoupení všech velkých středisek (6 x Sareza, 1x 
Poruba, 7x TCJK a 1 x K15).  
Druhý nominační turnaj nás tradičně pěkně vyškolil. V konkurenci 15 států jsme se většinou 
nedokázali dostat přes první, druhá kola. Medaili si vybojoval Zwilling. 7. místo obsadil 
Škoda a 9. místo Vlk.  
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Jan Walach - 42 kg 1/2 bez 

Jakub Malík - 38 kg 0/1 bez 
Matyáš Huvar - 42 kg 0/1 bez 

Jan  Murín - 42 kg 0/1 bez 
Vojtěch Blažej - 34 kg 0/1 bez 
Melichar Škoda - 66 kg 2/2 7. 

Jiří Malinovský - 50 kg 0/1 bez 
Lucie Kocmanová - 40 kg 0/1 bez 
Petr Buroň - 34 kg 0/1 bez 

 
2.-3.3 Camp 
 
Randory campu se účastnili: 2.3. 
 celý den – Škoda, Buroň, Kuluris, Vlk 
 odpoledne se účastnil Kanclíř.  
3.3. – pak jen Škoda, Buroň.  
 
Velká zkušenost a dobré nasazení naších kluků.  
 
Zpracovala: Boháčová 
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ZPRÁVA TRENÉRA ZA  TCJK HRABŮVKA 

 

Ostrava Judo Open 
 
 
Datum: 29. 2. 2020   
 
Kategorie: mladší žáci  
 
Počet závodníků 1.JCBO - základna TCJK Hrabůvka:  6 
 
Trenéři za TCJK Hrabůvka: Marek Dryšl, Ondřej Šmatelka 
  
Hodnocení: 
Opět po roce jsme se zúčastnili kvalitativně nejlepšího turnaje daných kategorií v rámci České 
republiky, a to mezinárodně silně obsazeného turnaje Ostrava Judo Open. 
Za naše středisko byla nominována v kategorii MLŽ šestice závodníků a všichni projevili 
velkou snahu zabojovat o co možná nejlepší umístění. Rozbor jednotlivých zápasů našich 
borců provedeme s trenéry v následujícím týdnu na tréninku.   
Nejlépe se z našich svěřenců dařilo Šimonovi Zwillingovi, který vybojoval v silné 
konkurenci velmi pěkné 2. místo. 
Všem závodníkům děkuji za účast, nasazení při zápasech a vzornou reprezentaci jak našeho 
klubu, tak i naši tréninkové skupiny. Rodičům děkuji za účast a podporu svých dětí i jejich 
kamarádů.  
 
Mladší žáci TCJK Hrabůvka 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Leon Přichystal -34 1/1 - 
Jakub Ciora -38 0/1 - 

Manolis Kuluris -38 1/1 - 
Tomáš Mařec -42 1/1 - 

František Vlk -55 2/2 9. místo 
Šimon Zwilling -60 3/1 2. místo 

 
 
 
 



 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 

František Vlk 
Franta své první dva zápasy vyhrál, ale bohužel bez bodované techniky, jen na shida soupeře. 
Dále následovaly dvě prohry a bylo z toho celkově 9. místo. Frantovi stále chybí větší 
rvavost, nástupy do technik jsou pomalé, bez kvalitního vychýlení soupeře a technicky 
nedotažené. Takovéto pojetí je dostačující na menší regionální turnaje, ale na vyšší třídu to 
nestačí. Věříme, že tréninkovou pílí a věkem se to zlepší. 
 
Šimon Zwilling 
Díky svému silovému pojetí juda se Šimon přes tři soupeře dostal až do finále, kde však již na 
soupeře nestačil. Do budoucna je třeba výrazně zapracovat na veškerých judo technikách, 
jejich správném provedení, vhodném načasování a rychlosti. Časem bohužel nebude stačit jen 
síla. Samozřejmě gratulujeme k velmi pěknému 2. místu. 
 
Jakub Ciora  
Jakub byl od začátku svého prvního a bohužel i jediného zápasu aktivnější v technikách než 
jeho soupeř, kumikata pracovala, jak měla, ale chyběla tomu jenom jedna bodovaná technika, 
aby se mu podařilo zvítězit v zápase a dál tak mohl pokračovat v bojích o medaile. Bohužel 
v průběhu zápasu dostal Jakub shido za delší úpravu pásku v pauze, a to rozhodlo, že se Jakub 
už dále nedostane. Je to velká škoda a vím, že Jakub v ten den měl na ty stupně vítězů.  
 
Manolis Kuluris  
Manolis se na turnaji pral dva zápasy. V prvním zapase, který byl vyrovnaný na body, se 
podařilo Manolisovi porazit soupeře na bodovanou techniku. Pak přišel další zápas, 
vyrovnaný na shida, a bohužel Manolisovi chyběla jedna dobře nasazena technika, která by 
rozhodla v jeho prospěch. To se nestalo, a tak Manolis své působení v turnaji ukončil. 
 
Tomáš Mařec         
Tomáš měl na turnaji dva zápasy. V prvním kole se mu podařilo vyhrát na shido. V druhém 
zápase Tomášovi vůbec nic nevycházelo, a tak při své chybě, kdy neměl dobrý úchop, soupeř 
Toma hodil na bodovanou techniku.  
 
Leon Přichystal 
Leon se na turnaji pral velmi pěkně. První zápas Leon vyhrál na dobře nasazenou techniku. 
V druhém zápase na Leona čekal zahraniční soupeř z Rakouska, který ho porazil na 
bodovanou techniku.    
 
 
V Ostravě 9. 3. 2020                                              Zpracoval: Marek Dryšl 
                                                                                                                        Ondřej Šmatelka 
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Ostrava judo Open 2020 
 
 
Datum: 1. 3.  2020   
 
Kategorie: dorostenci/ dorostenky 
  
Počet závodníků 1.JCBO: 18  z toho:  4 dorostenky 
     14 dorostenců 
 
Trenéři: Dušan Koza, Jiří Svitič 

 
Hodnocení turnaje: 
 
Domácí turnaj i jeho organizace a průběh je všem velice dobře znám. 
 
Náš výkon jednoznačně zachránili vítězové svých váhových kategorií a to Tereza 

Václavková, Tomáš Meixner a Markéta Čerchlová, kteří podali velice dobré výkony. Jsou to 
naši nezkušenější dorostenci a určitě mají na víc a určitě se ještě pokusíme společně 
nominovat na vrcholnou soutěž ME nebo MS. 

Z ostatních závodníků se hezky poprali Adam Siuda s Tomášem Vontorem, kteří jsou 
jistě nadějní závodníci do dalších let. 

Škoda, že jsme až příliš často odešli z turnaje velmi brzo. 
Zápasová bilance je sice pro nás ve výsledku mírně pozitivní 21P/28V, ale to jen díky 

13 vyhraným utkáními našich vítězů. Jinak by to byl totální výprask, jako že i u některých to 
tak bylo.  

Nevěšme hlavu, jedná se o silný turnaj, který nevyhrává kde kdo.  
 

 
Dorostenci/ dorostenky 1. JCBO:  

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Michal Caletka -55kg 0/1 bez. 

Petr Caletka -60kg 0/1 bez. 
Filip Čebík -55kg 0/2 bez 

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

Markéta Čerchlová +70kg 3/0 1. 
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Alexandra Kokešová -52kg 2/2 5. 
Filip Kršňák -66kg 0/2 bez 

Šimon Křížek -66kg 2/1 bez. 
Dominika  Kuželová -73kg 1/1 bez 

Filip Malaczynski -60kg 1/1 bez. 
Tereza Václavková -57kg 5/0 1. 
Tomáš Meixner -55kg 5/0 1. 

Dominik Motyka -81kg 3/2 7. 
Tomáš Vontor -46kg 3/2 5. 
Jakub Vršek -55kg 3/2 9. 
David Tomek -66kg 0/1 bez. 

Jiří Lindovský -66kg 0/1 bez. 
Adam Siuda -55kg 5/2  5. 

 
 
 
 
 
  
V Ostravě: 13. 3. 2020    Zpracoval: Dušan Koza, tr. dorostu 
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ZPRÁVA TRENÉRA 

Ostrava Judo Open 
 

 
Datum:                                                1.3.2020 
 
Kategorie: Junioři 
                        
                                                           
Trenéři: Hvozdovič M. 
 
Celkové hodnocení: 
 
Na letošním rekordním, co do počtu účastníků, Ostrava Judo Open se sešla i zajímává 
zahraniční konkurence, zejména co se kvality týče. 
 
Radek Rýpar: 
Na domácím tatami nemá ve své váze konkurenci, což dokazuje. Nicméně pávě velice 
kvalitní soupeř z Ukrajiny mu v semifinále opět ukázal, kde má rezervy. Slabší boj o úchop. 
 
Matěj Silvestr: 
Platí to samé jako u Radka, Matěj se prezentuje velice vyspělým a hlavně pestrým pojetím 
zápasu. 
Ve finále trochu podcenil situaci, když po svém nástupu do chvatu soupeř z Gruzie dokázal 
tuto chybu potrestat výstavní ura-nagou. Cenná zkušenost. 
 
Daniel Šimek: 
Danny si ověřil, že experimentovat v prvním zápasu technikou, kterou nemá z tréninku ještě 
zaběhlou, se nevyplácí. Zbytečný hodně rychlý konec turnaje. 
 
Ondřej Šmatelka: 
Ondra by měl více přemýšlet o ofensiv pojetí a ne jen čekat na gaeši-wazu. Opět rychlý konec 
bez možnosti reparátu. 
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Tomáš Pustějovský:  
Tomáš se zjevil na turnaji bez jakékoliv přípravy a tréninku. Bezesporu by mohl se svým 
talentem a citem pro pohyb dosáhnou lepšího výsledku, ale bylo evidentní, jak mu 
s přibývajícími zápasy odchází kondice. 
Tomáš Pavlica: 
Tomáš momentálně trochu bojuje sám se sebou. Těžko říci, jestli je za tím ztráta motivace, 
nebo změna priorit, každopádně potřebné zrychlení zatím nepřichází. Jenom silově dostatečná 
úroveň nestačí. 
 
Lukáš Mojžíšek: 
Novopečený junior se představil v dobrém světle, přistoupil k zápasům bez zbytečného 
respektu. Po přestupu do starší kategorie to bude těžké, ale pokud Mojža najde vůli a chuť 
v judu něco dokázat, vzal to za správný konec. Medaile by jej měla povzbudit. 
 
 
 
Jednotlivá utkání: 
 
Jméno váha Výhry/prohry umístění 
Radek Rýpar 60 2/1  3. 
Daniel Šimek 66 0/1  Bez. 
Ondřej Šmatelka 73 0/1 Bez. 
Tomáš Pustějovský 81 3/2 5. 
Lukáš Mojžíšek 90 3/1 3. 
Tomáš Pavlica 90 0/2 Bez. 
Matěj Silvestr 90 2/1  2. 
    
 Celkem 10/9  
 
 

 
 
 
 
 
V Ostravě: 20.3.2020  zpracoval: Hvozdovič M. 
 
 


