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ČP BRNO 
 
 
Datum:                                               15. 9. 2019   
 
Kategorie: mladší žáci 
 
Počet závodníků 1.JCBO:   z toho:  5x  TCJK 
     4x  Sareza 
     1x  K15 
 
Trenéři:  Boháčová, Kohn P., Dryšl, Šmatelka 
 
Hodnocení: 
 

Turnaj série ČP s kvalitní obsazeností jak českých, tak zahraničních  soupeřů.  

 
 

Mladší žáci/žákyně 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Jiří Malinovský -46 1/1 13. 

Ondřej Šimkovič -50 1/2 15. 
Charlota Bukovjanova -48 1/2 9. 
Kristýna Kaszperová -52 1/2 5. 
Šimon Schwarz -60 3/1 3. 
Adam Dryšl -50 0/1 Bez. 
Jakub Valošek -38 2/1 Bez. 
Franta  Vlk -55 1/2 Bez. 
Tomáš Mařec -38 1/1 Bez. 

Jan Pospíšil -50 1/2 Bez. 
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Hodnocení Sareza 

 
 

Za Sarezu jsme nominovali 6 závodníků : Seibert Marian, Bukojanova Charlotte, 
Kaszperová Kristýny, Malinovský Jiří, Fojtík Jiří a Šimkovič Ondřej. Z důvodu zranění se neúčastnil 
Seibert.  
 
BUKOVJANOVA CHARLOTA 
 

- Jde vidět pokrok, nicméně, chce to trochu uklidnit její neposedné tělo, a trochu více 
nad tím přemýšlet. A TAHAT RUKAMA!!!! 

 
KASZPEROVA KRISTÝNA 
 

- Cítím velký chtíč a snahu být nejlepší. I když přes léto na svalové hmotě a zpevnění 
těla zapracovala, jde vidět, že její starší soupeřky jsou pořád ještě trochu dál, ale to 
nevadí… útočí, pracuje v kombinacích a na zemi. Cesta je dobrá…  

 
MALINOVSKÝ JIŘÍ 
 

- První velká soutěž, kterou Jirka absolvoval ukázala, že máme ještě na čem pracovat 
technicky i takticky. Je tam dobrý základ a pravidelnost v tréninku a chtíč nás do 
příštího roku posune dál.  

 
ŠIMKOVIČ ONDRA 
 

- Až na první zaspaný zápas (15 s), Ondra ukázal úplně nového člověka. Pral se 
v pohybu, otáčel do technik a kombinoval. Skvělá práce a velká radost…  

 
 
Všichni ze Sarezy si zaslouží pochvalu, protože ukázali, že chtějí a že to půjde… největší náš 
problém je tah rukama, a to nejen u Šarlí, ale i u ostatních.  
 
Zpracovala: Boháčová M. 
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Hodnocení TCJK 

 
Turnaj Brno Cup – organizace turnaje byla za mne, až na pár chyb v pořádku. Trvání soutěže 
bylo dlouhé a vyčerpávající. Byla velká škoda, že došlo na výpadky v elektronickém systému 
rozpisů tabulek a tím se celé dění na zápasištích stalo pro závodníky i trenéry méně přehledné. 
Na místě je však vhodné poděkovat pořadatelům za výborné uspořádání všech 8 tatami a také 
všech rozhodčí, kteří v ten den na turnaji rozhodovali, za jejich skvělou práci. Na závěr bych 
chtěl poděkovat našim závodníkům za účast na turnaji a rodičům za podporu svých dětí 
v hledišti. Děkuji také trenérům za výtečnou spolupráci.     
Všichni naši borci se prali s nasazením, chyby, které jsme u nich zaznamenali, probereme na 
tréninku.  I když mnozí nedosáhli na medailová umístění, tak si zaslouží pochvalu za vzornou 
reprezentaci našeho klubu. Na úplný závěr velká gratulace Šimonu Swarzovi, za velmi pěkné 
3. místo 
 
Mladší žáci/žákyně 
 

jméno příjmení hm. Kategorie počet výher/proher umístění 
Šimon Schwarz -60 3/1 3. 
Adam Dryšl -50 0/1 Bez. 
Jakub Valošek -38 2/1 Bez. 
Franta  Vlk -55 1/2 Bez. 
Tomáš Mařec -38 1/1 Bez. 

 
 
 
 
V Ostravě 16. 9. 2019    Zpracoval: Ondřej Šmatelka 
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Hodnocení K15 

 
Pospíšil Jan    -50 kg    1/2 - bez umístění 
 
Pro Honzíka byl tento turnaj přípravný před VC Ostravy. Je nyní důležité, aby hodně závodil, 
ne aby sbíral medaile. 
V prvním zápase si neporadil s pozdějším stříbrným medailistou Adamcem, kdy Adamec 
dělal de aši harai a Honzík šel neprozřetelně do tomoe nage, kterou neměl nachystanou. Je to 
školácká chyba, ale zároveň nutná zkušenost. 
V druhém zápase dokázal maďarského soupeře hodit uči matu a udržet vedení. Na chvatu 
pracujeme, je nutné se naučit chvat dotahovat do konce. Zároveň se ale projevily obrovské 
rezervy v taktice a v boji na zemi. 
Ve třetím zápase se utkal s dalším Maďarem. V první minutě si upadl na soto makikomi a 
následně musel dotahovat. Wazari, které získal, bylo zrušeno. Přesto dokázal vybojovat 
dramatický závěr a ze zápasu si veze pěkné zkušenosti. 
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ČP Judo Brno Open 2019  
 
 
Datum: 14. 9. 2019   
 
Kategorie: dorostenci/ dorostenky 
  
Počet závodníků 1.JCBO: 14  z toho:  3 dorostenky 
     11 dorostenců 
 
Trenéři: Dušan Koza , Jiří Svitič 
 
 
 
Hodnocení turnaje: 
  
 Tradiční silný mezinárodní turnaj v Brně, byl velice dobře organizován na 6. tatami. 
Sjely se klubové výpravy z celkem patnácti států světa. Naši se ve výsledkové listině 
neztratili, což bylo jen dobře. 
 Přesto je nutno zmínit, že se jednalo o první turnaj podzimu, po letní přípravě, která 
nebyla úplně ideální a nevyšla nám podle představ. Veškeré naše soustředění v přípravě teď 
míří k MČR, které se koná na počátku listopadu taktéž v Brně. 
 
 
 
Dorostenci/ dorostenky 1. JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Jan Matýsek -50kg 0/1 bez 

Tomáš Meixner -55kg 3/1 3. 
Filip Malaczynski -60kg 1/2 bez 

Šimon Křížek -60kg 1/1 bez 
Jiří Lindovský -60kg 0/1 bez 

Filip Kršňák -66kg 1/1 bez 
Daniel Kolář -66kg 0/1 bez 
Šimon Fulneček -73kg 0/1 bez 
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Lukáš Mojžíšek -90kg 3/1 2. 
Lukáš Pavlica -90kg 1/2 7. 

Dominik Motyka -73kg 2/2 bez 
Tereza Václavková -57kg 3|/1 3. 
Denisa Benáčková -63kg 0/1 bez 

Markéta Čerchlová +70kg 1/2 5. 
     
     

 
 
Hodnocení jednotlivců:  
 
 Hezké individuální výkony podali Tereza Václavková, Tomáš Meixner a Lukáš 
Mojžíšek. Všichni si v turnaji došli pro medaili po dobrém výkonu. Tomáš i Tereza 
v semifinálových bojích narazili na zahraniční účastníky Němku a Poláka, kteří byli 
výkonnostně někde jinde a neměli větší šanci se prosadit. Přesto ostatní zápasy měly svoji 
kvalitu a vítězili po pěkných hodech, vyhraných kumikatách a dobrém nasazení v utkání, kdy 
si šli pro vítězství svojí dravostí. 
 Mojža šel až do finále celkem s přehledem, kde se s nikým moc nepáral a naházel to 
na hromadu. Ve finále nestačil na Dudyho (Judo Academy), který ho naopak až velmi hladce 
porazil. 
  
 
  
  
 
 
V Ostravě: 25. 9. 2019    Zpracoval: Dušan Koza 
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ČESKÝ POHÁR 
BRNO CUP 2019 

 

                     
 

Datum:       14.9.2019 
                              
Kategorie:    muži                           
                                                
Počet závodníků 1.JCBO:    4 
 
Počet závodníků SG:     0       
      
Trenéři:       Holý Martin                          
                        
 
Hodnocení: Po letních prázdninách se koná tradičně v září turnaj Ćeského Poháru v Brně. 
Turnaj jako vždy po organizační stránce perfektně zvládnutý. Ke kvalitě turnaje přispívá jak 
kvalitní zahraniční účast, tak i čeští reprezentanti, kteří se letos prali na MS v Japonsku. 
 
Šmatelka Ondřej (-73 kg) – Ondra se letos pomalu přesouvá ze závodníka na trenéra. Na 
takový turnaj je třeba se připravovat dlouhodobě. Jedna prohra v základních bojích a jedna 
v opravách. 
 
Kohn Pavel (-73 kg) – Pavel šel první zápas s kvalitním Gruzíncem, který prohrál. Gruzínec 
následně také prohrál, takže Pavla ani nevytáhl do oprav. 
 
Kohn Tomáš – (-73 kg) – Tomáš mněl v prvním zápase dle nalosování přijatelného soupeře. 
Celý zápas kontroloval, nicméně jedno zaváhání na zemi ho stálo výhru. Soupeř následně 
prohrál a Tomáše také nevytáhl do oprav. 
 
Svoboda Jiří - (81 kg) – Jirka mněl v prvním zápase za soupeře mladého závodníka. Vedl na 
Wazari nicméně soupeř před koncem srovnal. Zápas pokračoval v Golden Score, kde byl 
Jirka po svém útoku zakontrován a prohrál. Také on se následně do oprav nedostal. 
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JMÉNO KATEGORIE VÁHA VÝHRA PROHRA UMÍSTĚNÍ  

Šmatelka Ondřej muži 73 kg 0 2 bez 
Kohn Pavel muži 73 kg 0 1 bez 

Kohn Tomáš muži 73 kg 0 1 bez 
Svoboda Jiří muži 81 kg 0 1 bez 

 
 
 
                                                                                         Zpracoval: Holý Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA TRENÉRA 
 

ČP Brno 
 
 
 
 
Datum:                                               15.9.2019   
 
Kategorie: Starší žáci 12 
                                                           Starší žákyně    4 
                                                           Junioři              2 
                Juniorka           1 
 
Trenéři: Hvozdovič M. 
 
 
Celkové hodnocení:  
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ČP Brno je poslední možnost, jak se v kategorii starších žáků kvalifikovat na Přebor České 
republiky. Poměrně početná účast soutěžících, podpořená i zahraniční účastí, mimo jiné i 
silnou slovenskou výpravou. 
Obě naše finále byly právě proti zahraničním soupeřům. Tomáš prohrál se slovenským 
judistou na můj vkus moc rychle, hned z první zteče. 
Dominika měla ve finále soupeřku z Chorvatska a po vyrovnaném zápase, který pokračoval 
do GS, prohrála jen opravdu těsně. 
Šimon Fulneček svým velice kvalitním výkonem na turnaji potvrzuje vzrůstající výkonnost a 
určitou šanci na medaili na PČR. 
Filip Čebík poprvé v sezoně na žákovském turnaji výrazněji bodoval a to je dobře a důležité 
pro jeho sebevědomí. Filipa zatím hodně limituje jeho až přílišný pocit zodpovědnosti za 
výsledek. 
A již standardně kvalitní výkon podal Jakub Huvar, který má ještě celý rok u žáků před sebou 
a už se prosazuje, což je hodně slibné. 
 
 
Jednotlivá utkání: 
 
Starší žáci a žákyně: 
Jméno váha výhry/prohry umístění 
Vontor Tomáš 42 3/1 2. 
Meixner Michal 46 2/2 Bez. 
Huvar Jakub 46 3/2 5. 
Čebík Filip 50 5/2 5. 
Kolář Vojtěch 55 0/2 Bez. 
Caletka Michal 55 2/1 Bez 
Caletka Petr 55 0/1 Bez. 
Čech Jiří 55 0/1 Bez. 
Kuzník Tadeáš 60 3/2 Bez. 
Tomek David 66 0/1 Bez. 
Fulneček Šimon 73 4/1 3. 
Čerchla Michal 73 1/2 Bez. 
Rapčanová Silvie 40 0/2 Bez. 
Rapčanová Alice 48 2/2 Bez. 
Vavřínová Pavla 57 0/1 Bez. 
Kuželová Dominika 63 2/1 2. 
celkem  27/24  
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Danny, výborná fyzická připravenost, ze které by měl těžit, bohužel, nezvládl závěr zápasu, 
kdy měl vystupňovat tempo. 
 
Tomáš prochází obrovskou změnou jak váhy, tak i změny pojetí juda obecně. Ze zdravotních 
důvodů by měl opustit některé chvaty a nahradit je jinými, což bude trvat nějakou dobu. 
 
Adéla s přehledem zvládla své zápasy a zaslouženě zvítězila. Velký příslib pro nadcházející 
MČR. Nemám přehled o koncepčním přístupu k tomuto turnaji, a proto se nemohu vyjádřit 
blíže. 
 
Junioři: 
Jméno váha výhry/prohry umístění 
Šimek Daniel -66 0/1 Bez. 
Pavlica Tomáš -90 1/2 7. 
Martínková Adéla -78 2/0 1. 
celkem  3/3  
 
 
V Ostravě: 15.9.2019 Zpracoval: Hvozdovič M. 
 


