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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

ČP Ostrava – memoriál J.Stankoviče 
 
 
Datum:2.4.2022    
 
Kategorie: muži a ženy  
 
Počet závodníků 1.JCBO: 5 
                            SCM    : 2   z toho: 1 žena   
       
 
Trenéři:  Hvozdovič Miroslav  
 
Hodnocení: 
  

V krátkém rozmezí po OJO Ostrava jsme pořádali ČP mužů a VC dorostenců. Turnaj 
se pořádal na třech tatami a organizace byla přímo skvělá.  

Účast 198 závodníků ze tří zemí (POL, SVK, ČR), byla nad očekávání. 
Soutěž proběhla hladce bez zdržování a splnila současný trend rychlých a bezproblémových 
turnajů. 
 
 
Matěj Silvestr si splnil povinnost a s přehledem zvítězil ve všech svých utkáních. 
 
Karolína Michálková, která se rychle zotavila z operace kolene, potvrdila narůstající 
výkonost, mile překvapila a zaslouženě si připsala své první vítězství v turnaji českého poháru 
seniorské kategorie. 
 
Šimon Křížek se poprvé účastnil seniorského turnaje a na premiéru to nebylo vůbec špatné, 
jako junior prvním rokem zanechal dobrý dojem a aktívní zápasovou bilanci. 
 
Daniel Chlebovský, Filip Kršňák také, prvním rokem junioři získávají cenné zkušenosti a 
výsledky se od nich v seniorské kategorii neočekávají. 
 
V Ostravské skupině SCM trénují také Ondřej Hula (Slezan Opava) a Jan Babič (Baník 
Karviná), kteří jsou na tom podobně jako ostatní, soutěž tohoto typu je pro ně spíše 
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tréninková záležitost a takové lepší randori, každý vyhraný zápas mezi muži je pro 
prvoročáky juniory povzbuzením do dalšího tréninku. 
 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Matěj Silvestr 100 kg 4/0 1. 

Karolína  Michálková +70 kg 4/0 1. 
Šimon  Křížek 73 kg 3/2 5. 
Daniel  Chlebovský 100 kg 0/2 7. 
Filip Kršňák 81 kg 0/1 - 

Ondřej  Hula 66 kg 0/2 7. 
Jan  Babič 73 kg 1/2 7. 

 
 
V Ostravě: 20.4.2022  Zpracoval: Hvozdovič Miroslav 


