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J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30 
IČO: 27015891 
DIČ: CZ27015891 

PŘEBOR ČR ML. ŽÁKŮ
 
 
Datum: 
 
Kategorie: 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 
 
Trenéři: 

 
  
Výsledky našich závodníků: 

 
jméno příjmení 
Šimon Kanclíř 
Viktor Pláček 

Kristián Galamboš 
Jan Pospíšil 

Lukáš Pavlík 
Jiří Malinovský

František Vlk 
Šimon Zwilling 
Michal Baudiš 
Šimon Schwarz 
Jakub Turek 
Lucie Kocmanová

Charlotte Bukovjanova
Kristýna Kaszperová

 14 osob 
 

Judo club Baník Ostrava, z.s. 

  
  

  

ZPRÁVA TRENÉRA 
 

PŘEBOR ČR ML. ŽÁKŮ 

 19.10. 2019  

 mladší žáci/žákyně 

 14   

 Michaela Boháčová, Marek Dryšl, Matyáš Otto, Martin 
Holý, Jan Janovský, Pavel Kohn 

 hm. kategorie počet výher/proher 
-42 kg 0/1 
-46 kg 0/1 

 -66 kg 3/2 
-50 kg 4/1 
-66 kg 3/1 

Malinovský -46 kg 0/1 
-55 kg 1/2 
-55kg 2/2 
-60 kg 3/1 
-60 kg 4/1 
-49 kg 0/2 

Kocmanová -36 kg 1/2 
Bukovjanova -48 kg 3/2 
Kaszperová -52 kg 2/2 

 26/20 
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Michaela Boháčová, Marek Dryšl, Matyáš Otto, Martin 
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HODNOCENÍ STŘEDISKA PORUBA
 
Šimon Kanclíř  -
 
Šimon šel svůj zápas velmi bojovně a rozhodně tam nechal všechno, co
nestačilo. Jak už to u něj bývá, asi dvakrát soupeře k
bodovat. Situace zkoumali i rozhodčí na videu. Bohužel se nedokázal ani jednou prosadit 
v kumi katě a soupeř jej nakonec hodil na ippon. Nic se
za rok budeme silnější. 
 
Viktor Plaček  -
 
Viky chytl v prvním kole přijatelného soupeře, který byl menšího vzrůstu a 
tak celkem s přehledem držel svůj dominantní úchop. V
na nástup soupeře, zůstal mu viset na zádech a skončilo to wazari. Zbývala půlka zápasu a zde 
se projevila Vikyho zatím malá taktická vyspělost, kdy se místo útoků v
větší šanci na úspěch, snažil o přechody 
super zkušenost a motivace do další práce.
 
Kristián Galamboš  -
 
Kristián byl možná největším překvapením celé baníkovské výpravy. Přestože navážil 6
měl proti sobě znatelně těžší a vyspělejší soupeře, dokázal se skvěle prosadit
zastavil až klubový kolega. V
útočil. Naštěstí se to po trošku chaotické ne waza, kdy oba mohli držet držení
v Kristiánův prospěch a ten už nepustil. 
z prvního vážnějšího útoku skóroval ippon. V
utkání zvítězil díky dobrému boji o úchop a nebezpečným útokům ashi waza. V
rozhodla neuhlídaná ruka na zemi, dík
pochvala za celý rok, ve kterém jsme udělali neskutečný pokrok!!!
 
 
Lucie Kocmanová  -
 
Lucka šla všechny zápasy velmi vyrovnaně až do prodloužení a by
malinko k tomu, abychom se prosadili výrazněji. V
výborná na zemi, nakonec rozhodl kontr Lucky, kdy si ji hodila dozadu na sebe a byl z
ippon. V druhém utkání trval zápas dokonce až do
rozhodl výrok rozhodčího. V zápase
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HODNOCENÍ STŘEDISKA PORUBA 

-42 kg   0/1   bez um.

velmi bojovně a rozhodně tam nechal všechno, co umí. Na vítězství to 
ak už to u něj bývá, asi dvakrát soupeře kontroval a bylo to velmi těsné. M
ituace zkoumali i rozhodčí na videu. Bohužel se nedokázal ani jednou prosadit 

kumi katě a soupeř jej nakonec hodil na ippon. Nic se neděje, jsme totiž pořád na začátku a

-46 kg   0/1   bez um.

prvním kole přijatelného soupeře, který byl menšího vzrůstu a 
přehledem držel svůj dominantní úchop. V jednu chvíli však nedokázal reagovat 

na nástup soupeře, zůstal mu viset na zádech a skončilo to wazari. Zbývala půlka zápasu a zde 
se projevila Vikyho zatím malá taktická vyspělost, kdy se místo útoků v postoji, kde by měl 
větší šanci na úspěch, snažil o přechody v newaza a soupeři tak vítězství ulehčil. Myslím, že 

a motivace do další práce. 

-66 kg   3/2   5

Kristián byl možná největším překvapením celé baníkovské výpravy. Přestože navážil 6
žší a vyspělejší soupeře, dokázal se skvěle prosadit

zastavil až klubový kolega. V prvním utkání jsme trošku zaspali v úchopu a soupeř hned 
aštěstí se to po trošku chaotické ne waza, kdy oba mohli držet držení

rospěch a ten už nepustil. V druhém zápase nám soupeř celkem nedal šanci a 
prvního vážnějšího útoku skóroval ippon. V opravách šel Kristián velmi odhodlaně a obě 

utkání zvítězil díky dobrému boji o úchop a nebezpečným útokům ashi waza. V
ruka na zemi, díky které soupeř otočil Kikina do držení. Obrovská 

pochvala za celý rok, ve kterém jsme udělali neskutečný pokrok!!! 

-36 kg   1/2   5. místo

všechny zápasy velmi vyrovnaně až do prodloužení a bylo vidět, že stačilo vždy 
tomu, abychom se prosadili výrazněji. V prvním zápase proti soupeřce, která byla 

výborná na zemi, nakonec rozhodl kontr Lucky, kdy si ji hodila dozadu na sebe a byl z
druhém utkání trval zápas dokonce až do úplného konce prodloužení, kdy o vítězství

rozhodl výrok rozhodčího. V zápase o bronz rozhodla naopak maličkost (chycení kalhot)
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bez um. 

umí. Na vítězství to 
ontroval a bylo to velmi těsné. Mohl 

ituace zkoumali i rozhodčí na videu. Bohužel se nedokázal ani jednou prosadit 
jsme totiž pořád na začátku a 

bez um. 

prvním kole přijatelného soupeře, který byl menšího vzrůstu a náš závodník si 
víli však nedokázal reagovat 

na nástup soupeře, zůstal mu viset na zádech a skončilo to wazari. Zbývala půlka zápasu a zde 
postoji, kde by měl 

newaza a soupeři tak vítězství ulehčil. Myslím, že 

5. místo 

Kristián byl možná největším překvapením celé baníkovské výpravy. Přestože navážil 60,7 a 
žší a vyspělejší soupeře, dokázal se skvěle prosadit a jeho cestu 

úchopu a soupeř hned 
aštěstí se to po trošku chaotické ne waza, kdy oba mohli držet držení, otočilo 

druhém zápase nám soupeř celkem nedal šanci a 
opravách šel Kristián velmi odhodlaně a obě 

utkání zvítězil díky dobrému boji o úchop a nebezpečným útokům ashi waza. V boji o bronz 
které soupeř otočil Kikina do držení. Obrovská 

5. místo 

vidět, že stačilo vždy 
prvním zápase proti soupeřce, která byla 

výborná na zemi, nakonec rozhodl kontr Lucky, kdy si ji hodila dozadu na sebe a byl z toho 
konce prodloužení, kdy o vítězství 

t (chycení kalhot) o 
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trestu pro Lucku a vítězství pro soupeřku. Lucka zlepšila svůj pohyb 
časem vylepší i techniku. Gratulace k
 
  
V Ostravě: 20.10.2019  
 
 
 
 
 
 

HODNOCENÍ STŘEDISKA K15
 
Hodnocení: 
  

Turnaj je vrcholem sezóny pro mladší žáky. Mladá Boleslav se organizace zhostila 
velice důstojně a žáky velmi potěšila 
 
Hodnocení jednotlivců: 
 
Mladší žáci 
 
Jan Pospíšil  -
 
Honzík do turnaje vstoupil dobře připraven. Přípravu poctivě odmakal a pokyny trenéra plnil 
téměř do detailu. 
V prvním zápase si poradil s Matějem Urbanem, kterého porazil na 3 shida. Nutno k tomu 
dodat, že někteří rozhodčí na turnaji udělovali shida velice přísně (nejen v tomto zápase).
Ve druhém se utkal s Filipem Bakem, kterého hodi
hodů byly ohodnoceny jako wazari. Je třeba to lépe dotahovat rukama.
Ve čtvrtfinále Honzík vytáhl uchimatu, která ho posunula do bojů o medaile. Na tomto chvatu 
pracujeme delší dobu a zdá se, že už se daří správně načasovat.
V semifinále se Honzík potkal s Alešem Brá
objevily slabiny v úchopu, které je nutné dotrénovat.
Finálový zápas s Alexem Marouškem byl v režii Alexe, který Honzíka hodil na pěknou tomoe 
nage (před kterou Honzíka varoval pan trenér Otto). 
Ze zasloužené stříbrné medaile mají trenéři K15 obrovskou radost. 
 
 

Judo club Baník Ostrava, z.s. 

  
  

  

trestu pro Lucku a vítězství pro soupeřku. Lucka zlepšila svůj pohyb i boj o úchop a věřím, že 
techniku. Gratulace k celoroční práci! 

     Zpracoval: 

HODNOCENÍ STŘEDISKA K15 

Turnaj je vrcholem sezóny pro mladší žáky. Mladá Boleslav se organizace zhostila 
velice důstojně a žáky velmi potěšila návštěva Lukáše Krpálka a Adama Kopeckého.

-50 kg   4/1   2. místo

Honzík do turnaje vstoupil dobře připraven. Přípravu poctivě odmakal a pokyny trenéra plnil 

s Matějem Urbanem, kterého porazil na 3 shida. Nutno k tomu 
dodat, že někteří rozhodčí na turnaji udělovali shida velice přísně (nejen v tomto zápase).
Ve druhém se utkal s Filipem Bakem, kterého hodil několikrát na de-ashi harai. Dva z těchto 

jako wazari. Je třeba to lépe dotahovat rukama. 
Ve čtvrtfinále Honzík vytáhl uchimatu, která ho posunula do bojů o medaile. Na tomto chvatu 
pracujeme delší dobu a zdá se, že už se daří správně načasovat. 
V semifinále se Honzík potkal s Alešem Brázdou, kterého hodil opět na de
objevily slabiny v úchopu, které je nutné dotrénovat. 
Finálový zápas s Alexem Marouškem byl v režii Alexe, který Honzíka hodil na pěknou tomoe 
nage (před kterou Honzíka varoval pan trenér Otto).  

ené stříbrné medaile mají trenéři K15 obrovskou radost.  
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i boj o úchop a věřím, že 

Zpracoval: Matyáš Otto 

Turnaj je vrcholem sezóny pro mladší žáky. Mladá Boleslav se organizace zhostila 
návštěva Lukáše Krpálka a Adama Kopeckého. 

2. místo 

Honzík do turnaje vstoupil dobře připraven. Přípravu poctivě odmakal a pokyny trenéra plnil 

s Matějem Urbanem, kterého porazil na 3 shida. Nutno k tomu 
dodat, že někteří rozhodčí na turnaji udělovali shida velice přísně (nejen v tomto zápase). 

ashi harai. Dva z těchto 

Ve čtvrtfinále Honzík vytáhl uchimatu, která ho posunula do bojů o medaile. Na tomto chvatu 

zdou, kterého hodil opět na de-ashi harai. Zde se 

Finálový zápas s Alexem Marouškem byl v režii Alexe, který Honzíka hodil na pěknou tomoe 
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Lukáš Pavlík  -
 
Lukáš si přípravu na turnaj odmakal podobně jako Honzík. Rovněž poctivě plnil pokyny 
trenéra a předvedl bojovné výkony. 
V prvním zápase proti Vojtěchu 
postoupit do dalšího kola. 
Ve čtvrtfinále si podobným chvatem poradil s Vašutem.
V semifinále Lukáš nestačil na pozdějšího vítěze Dvořáka. Ten ho s přehledem hodil na tai 
otoshi. 
V zápase o bronz se Lukáš utkal s baníkovcem Kristiánem Galambošem z Poruby, který před 
tím předvedl moc pěkný zápas ve finále oprav. Luk
soupeře do držení, které udržel.
Třetí místo je krásný výsledek, k němuž velmi gratulujeme. 
 
2 medaile ze 2 závodníků střediska K15 nikdo nečekal.
Přejeme Honzíkovi a Lukášovi, ať se jim daří pod vedením pana trenéra Hvozdoviče a 
budeme rádi, když se u nás občas zastaví. 
 
V Ostravě: 21.10.2019  
 
 
 
 
 

HODNOCENÍ STŘEDISKA 
 
 
 

Nominaci a možnost startu na PČR mladších žáků si vybojovali z
mladší žáci Sareza: Jirka Malinovský a Marián Seibert. Dále jsme na tento turnaj zaslali 
Kristýnu Kaszperovou a Charlottu Bukovjanovou. 
 Bohužel, z důvodů zranění,
věřím v jeho pracovitost a vím, že v
 
 
 
 
 

Judo club Baník Ostrava, z.s. 

  
  

  

-66 kg   3/1   3. místo

Lukáš si přípravu na turnaj odmakal podobně jako Honzík. Rovněž poctivě plnil pokyny 
trenéra a předvedl bojovné výkony.  
V prvním zápase proti Vojtěchu Pospíšilovi dokázal kontrovat na de-ashi harai/tani otoshi a 

Ve čtvrtfinále si podobným chvatem poradil s Vašutem. 
V semifinále Lukáš nestačil na pozdějšího vítěze Dvořáka. Ten ho s přehledem hodil na tai 

se Lukáš utkal s baníkovcem Kristiánem Galambošem z Poruby, který před 
tím předvedl moc pěkný zápas ve finále oprav. Lukáš byl aktivní v boji na zemi a přetočil 
soupeře do držení, které udržel. 
Třetí místo je krásný výsledek, k němuž velmi gratulujeme.  

2 medaile ze 2 závodníků střediska K15 nikdo nečekal. 
Přejeme Honzíkovi a Lukášovi, ať se jim daří pod vedením pana trenéra Hvozdoviče a 
budeme rádi, když se u nás občas zastaví.  

     Zpracoval: Kohn Pavel

 
HODNOCENÍ STŘEDISKA SAREZA 

Nominaci a možnost startu na PČR mladších žáků si vybojovali z 
mladší žáci Sareza: Jirka Malinovský a Marián Seibert. Dále jsme na tento turnaj zaslali 
Kristýnu Kaszperovou a Charlottu Bukovjanovou.  

důvodů zranění, nestartoval Marián, který lečí zlomenou ruku. Nicméně 
ím, že v dalších letech se prosadí.  
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3. místo 

Lukáš si přípravu na turnaj odmakal podobně jako Honzík. Rovněž poctivě plnil pokyny 

ashi harai/tani otoshi a 

V semifinále Lukáš nestačil na pozdějšího vítěze Dvořáka. Ten ho s přehledem hodil na tai 

se Lukáš utkal s baníkovcem Kristiánem Galambošem z Poruby, který před 
aktivní v boji na zemi a přetočil 

Přejeme Honzíkovi a Lukášovi, ať se jim daří pod vedením pana trenéra Hvozdoviče a 

Zpracoval: Kohn Pavel 

 tréninkové skupiny 
mladší žáci Sareza: Jirka Malinovský a Marián Seibert. Dále jsme na tento turnaj zaslali 

Marián, který lečí zlomenou ruku. Nicméně 
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Jirka Malinovský  -
 
Jirka se na turnaj dostal úspěšný
přístup v tréninku. Ten se po prázdninách ztratil a začali jsme bojovat s
nedobře odvedeným tréninkem, což
dokázal ustát útok soupeře a nepadat, bohužel však nedokázal útočit. Na
zapracovat. Jako prvním rokem mladší žák má před sebou ještě jeden rok
kategorie. Věřím, že v příštím roce, bude opět nominovaný a 
skóre.  
 
 
 
Charlotte Bukovjanova  -
 
Charly, první dva zápasy zvládla bezkonkurenčně … z
zápas, bohužel úplně, ale úplně
repasáží. Zde první zápas opět bezkonkurenčně vyhrála. V
se soupeřkou, která měla stejný styl boje vycházející ze stejného úchopu a útoku, dokázala 
nepadat, ale nedokázala se přes silný a rychlejší úchop soupeřky prosadit a vyhrát. 
V utkání bylo srdce a chtíč, šla velice dobře.
přijde … Vím to…  
 
 
Kristýna Kaszperová  -
 
Kikčina první republika a mohu hodnotit jen kladně… 
wazari. Ale nevadí, v repasážích vyhrála dva zápasy suveré
velice kvalitní a pestrý. Velká pozitiva Kiki jsou, že se nebojí tvořit hru a útočit. Za to jí 
neskutečně děkuji, protože to je judo. A vím, že má velkou budoucnost. 
 
V Ostravě: 21. 10. 2019   
 

Judo club Baník Ostrava, z.s. 

  
  

  

-46 kg   0/1   bez. u

Jirka se na turnaj dostal úspěšným projevem v jarní části roku, kdy měl poctivý a 
po prázdninách ztratil a začali jsme bojovat s

nedobře odvedeným tréninkem, což se projevilo také na turnaji. Ve svém jediném zápase 
dokázal ustát útok soupeře a nepadat, bohužel však nedokázal útočit. Na
zapracovat. Jako prvním rokem mladší žák má před sebou ještě jeden rok

příštím roce, bude opět nominovaný a dokáže vylepšit své zápasové 

-48 kg   3/2   7. místo

rvní dva zápasy zvládla bezkonkurenčně … z prvního nástupu na ippon… třetí 
zápas, bohužel úplně, ale úplně, vypla a nedokázala se prosadit. Tato prohra jí posunula do 

de první zápas opět bezkonkurenčně vyhrála. V posledním jejím zápase se setkal
se soupeřkou, která měla stejný styl boje vycházející ze stejného úchopu a útoku, dokázala 
nepadat, ale nedokázala se přes silný a rychlejší úchop soupeřky prosadit a vyhrát. 

srdce a chtíč, šla velice dobře. Medaili jsem jí přála. Nevadí… 

- 52 kg   2/2   5. místo

a mohu hodnotit jen kladně… škoda prvního zápasu, kdy vedla na 
sážích vyhrála dva zápasy suverénně a boj o třetí místo byl ta

velice kvalitní a pestrý. Velká pozitiva Kiki jsou, že se nebojí tvořit hru a útočit. Za to jí 
neskutečně děkuji, protože to je judo. A vím, že má velkou budoucnost.  

           Zpracovala: Michaela Boháčová
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bez. umístění 

dy měl poctivý a pracovitý 
po prázdninách ztratil a začali jsme bojovat s nepozorností a 

Ve svém jediném zápase 
dokázal ustát útok soupeře a nepadat, bohužel však nedokázal útočit. Na tom musí Jirka 
zapracovat. Jako prvním rokem mladší žák má před sebou ještě jeden rok této věkové 

dokáže vylepšit své zápasové 

7. místo 

prvního nástupu na ippon… třetí 
rohra jí posunula do 

posledním jejím zápase se setkala 
se soupeřkou, která měla stejný styl boje vycházející ze stejného úchopu a útoku, dokázala 
nepadat, ale nedokázala se přes silný a rychlejší úchop soupeřky prosadit a vyhrát.  

přála. Nevadí… příští rok to 

5. místo 

škoda prvního zápasu, kdy vedla na 
ě a boj o třetí místo byl také 

velice kvalitní a pestrý. Velká pozitiva Kiki jsou, že se nebojí tvořit hru a útočit. Za to jí 

Zpracovala: Michaela Boháčová 



 1. Judo club

 
J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30 
IČO: 27015891 
DIČ: CZ27015891 

HODNOCENÍ STŘEDISKA 
 
Hodnocení: 
  
Úvodem chci poblahopřát všem mladším žákům a žákyním našeho klubu, kteří se nominovali 
na tento vrcholný turnaj letošního roku. Těmto závodníků
nasazení při nelehkých bojích na tatami a vzorn
tréninkových středisek. Těm šťastnějším gratuluji k
Za naše tréninkové středisko TCJK Hrabůvka celkem nastoupilo pět borců. Všichni bojovali 
s nasazením a s touhou získat cenný kov. Turnaj byl však velmi kvalitně obsazen a na medaile 
dosáhli jen ti nejlepší.  
Celkově jsme za naše tréninkové středisko 
Všem závodníkům, trenérům a rodičům děkuji za účast a podporu svých dětí i jejich 
kamarádů.  
Touto cestou chci ještě zvlášť poděkovat trenérovi Matyáši Ottovi, který prostřednictvím 
mobilního telefonu předával informace
kteří jsme se aktuálně pohybovali dole u zápasišť, a tím nám výrazně usnadnil orientaci, kdy a 
kdo se bude na zápasištích prát. Rovněž tak děk
pomoc při zajištění dopravy na turnaj. 
 
Jednotliví závodníci: 
 
Jakub Turek  
Kuba se dostal na MČR  na divokou kartu, a jako jediný z
zápas. Má špatný boj o úchop, spíš žádný, a zmatený pohyb po tatami. V
zápasu nepředvedl žádný chvat, protože to nestihl. Soupeř vždy z
ukončil. Ale to, že se na MČR dostal, je jeho obrovský úspěch.
 
Šimon Zwilling 
Šimon má obrovskou sílu, ale špatný pohyb. Chybí mu obratnost a mrštnost. Na tom musíme 
zapracovat. Se soupeřem, který nemá dominantní úchop
v úchopu zmáčkne, tak začne zmatkovat. Ale každopádně Šimon nezklamal, nechal na 
žíněnce duši, a na to že je mladší žák prvním rokem, za mne dobrý. Škoda zápasu v
kdy soupeř do Šimona lehce zatlačil a Šimon dostal shido za vyšlapování, čímž prohrál zápas. 
Kdyby neprohrál, tak šel o placku. Škoda, ale i tak gratulace.
 
František Vlk 
Fery je taky prvním rokem mladší žák, takže postup na republiku je velkým úspěchem. 
V prvním zápase se nebál, šel si pro úchop a s
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HODNOCENÍ STŘEDISKA TCJK 

Úvodem chci poblahopřát všem mladším žákům a žákyním našeho klubu, kteří se nominovali 
na tento vrcholný turnaj letošního roku. Těmto závodníkům rovněž chci poděkovat za 
nasazení při nelehkých bojích na tatami a vzornou reprezentaci našeho klubu a svých 
tréninkových středisek. Těm šťastnějším gratuluji k medailovým umístěním
Za naše tréninkové středisko TCJK Hrabůvka celkem nastoupilo pět borců. Všichni bojovali 

touhou získat cenný kov. Turnaj byl však velmi kvalitně obsazen a na medaile 

za naše tréninkové středisko získali 1 bronzovou a 1 stříbrnou m
, trenérům a rodičům děkuji za účast a podporu svých dětí i jejich 

Touto cestou chci ještě zvlášť poděkovat trenérovi Matyáši Ottovi, který prostřednictvím 
mobilního telefonu předával informace od monitoru umístěného nad tribunami nám trenérům, 
kteří jsme se aktuálně pohybovali dole u zápasišť, a tím nám výrazně usnadnil orientaci, kdy a 
kdo se bude na zápasištích prát. Rovněž tak děkuji Frantovi Vlkovi (staršímu) 

dopravy na turnaj.  

Kuba se dostal na MČR  na divokou kartu, a jako jediný z našeho střediska nevyhrál ani jeden 
zápas. Má špatný boj o úchop, spíš žádný, a zmatený pohyb po tatami. V ani jednom ze dvou 

dl žádný chvat, protože to nestihl. Soupeř vždy z první techniky zápas 
že se na MČR dostal, je jeho obrovský úspěch. 

ale špatný pohyb. Chybí mu obratnost a mrštnost. Na tom musíme 
em, který nemá dominantní úchop, se dokáže prát, ale jakmile ho někdo 

úchopu zmáčkne, tak začne zmatkovat. Ale každopádně Šimon nezklamal, nechal na 
žíněnce duši, a na to že je mladší žák prvním rokem, za mne dobrý. Škoda zápasu v

do Šimona lehce zatlačil a Šimon dostal shido za vyšlapování, čímž prohrál zápas. 
Kdyby neprohrál, tak šel o placku. Škoda, ale i tak gratulace. 

Fery je taky prvním rokem mladší žák, takže postup na republiku je velkým úspěchem. 
prvním zápase se nebál, šel si pro úchop a s přehledem vyhrál. Druhý zápas šel ustrašeně, 
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Úvodem chci poblahopřát všem mladším žákům a žákyním našeho klubu, kteří se nominovali 
rovněž chci poděkovat za 

ou reprezentaci našeho klubu a svých 
m.  

Za naše tréninkové středisko TCJK Hrabůvka celkem nastoupilo pět borců. Všichni bojovali 
touhou získat cenný kov. Turnaj byl však velmi kvalitně obsazen a na medaile 

stříbrnou medaili. 
, trenérům a rodičům děkuji za účast a podporu svých dětí i jejich 

Touto cestou chci ještě zvlášť poděkovat trenérovi Matyáši Ottovi, který prostřednictvím 
od monitoru umístěného nad tribunami nám trenérům, 

kteří jsme se aktuálně pohybovali dole u zápasišť, a tím nám výrazně usnadnil orientaci, kdy a 
uji Frantovi Vlkovi (staršímu) za výraznou 

našeho střediska nevyhrál ani jeden 
ani jednom ze dvou 

první techniky zápas 

ale špatný pohyb. Chybí mu obratnost a mrštnost. Na tom musíme 
se dokáže prát, ale jakmile ho někdo 

úchopu zmáčkne, tak začne zmatkovat. Ale každopádně Šimon nezklamal, nechal na 
žíněnce duši, a na to že je mladší žák prvním rokem, za mne dobrý. Škoda zápasu v opravách, 

do Šimona lehce zatlačil a Šimon dostal shido za vyšlapování, čímž prohrál zápas. 

Fery je taky prvním rokem mladší žák, takže postup na republiku je velkým úspěchem. 
přehledem vyhrál. Druhý zápas šel ustrašeně, 
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jenom bránil a soupeř mu nedal šanci. V
wazari, teprve potom se Fery vyhecoval a začal bojovat. Bohužel pozdě, ale jestli bude mít 
takové nasazení jako na konci třetího zápasu, tak se nemusíme ničeho bát a začne nám to 
cinkat. 
 
Michal Baudiš 
Super výkon, gratulace, stříbrná medaile je d
nestačil na borce z Liberce, který šel opravdu dobře a bez zaváhání. Jen škoda, že Míša 
nepoužívá více chvatů, které jsem si jistý, umí. Ale ouči má opravdu dobré. Ještě to sem tam 
prostřídá uči matou, ale to je vše. Moc to Michalovi přeji, neboť v
nezlobí, prostě by mohl být vzorem pro ostatní. Ještě jednou velká gratulace.
 
Šimon Schwarz 
Škoda losu, kdy v prvním kole narazil na pozdějšího vítěze z Liberce, který jak jsem již psal 
výše, prošel turnajem suverénně. Poté
zaváhání došel (po čtyřech výhrách) pro bronzovou medaili. Velká gratulace. Michal má 
dobrou kumikatu, je na něm vidě
opravdu může spadnout buď on, nebo soupeř. Má pestrou škálu technik, nebojí se jít do 
chvatů. Moc to Šimonovi přeji, neboť v
být vzorem pro ostatní. Ještě jednou velká gratulace. Ano, je to stejná věta 
ti dva jsou jako dvojčata, ještě můžou spolu dokázat velké věci. Ještě jednou velká gratulace
ty náš Bobane. 
 
V Ostravě: 21. 10. 2019  
 
 
 
 
  

Závěrečné hodnocení t
 
 
Za poslední roky to byla konečně republika, tak jak si myslím, že by pro tuto věkovou 
kategorii měla být. Čtyři hlavní střediska, 6 trenérů (za každé středisko jeden) a účastníci ze 
všech středisek. Neskutečná spokojenost a radost, ž
trenéry dané věkové skupiny. 
skvělých výsledcích, kdy jsme jako klub dovezli 2x stříbro, 2x bronz, 3x 5. místo a 2x 7. 
místo. Ze 14 osob se dokázalo 9 osob prosadit d
úspěch. Touto cestou bych ráda pogratulova
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jenom bránil a soupeř mu nedal šanci. V opravách opět špatný boj o úchop, soupeř
wazari, teprve potom se Fery vyhecoval a začal bojovat. Bohužel pozdě, ale jestli bude mít 
takové nasazení jako na konci třetího zápasu, tak se nemusíme ničeho bát a začne nám to 

Super výkon, gratulace, stříbrná medaile je doma. Michal šel suverénně až do finále, kde 
Liberce, který šel opravdu dobře a bez zaváhání. Jen škoda, že Míša 

nepoužívá více chvatů, které jsem si jistý, umí. Ale ouči má opravdu dobré. Ještě to sem tam 
vše. Moc to Michalovi přeji, neboť v tréninku dře, neodmlouvá, 

nezlobí, prostě by mohl být vzorem pro ostatní. Ještě jednou velká gratulace.

Škoda losu, kdy v prvním kole narazil na pozdějšího vítěze z Liberce, který jak jsem již psal 
prošel turnajem suverénně. Poté jsem mu řekl, že už neprohraje a Šimon si  už bez 

zaváhání došel (po čtyřech výhrách) pro bronzovou medaili. Velká gratulace. Michal má 
dobrou kumikatu, je na něm vidět, že chce vyhrát. Někdy až moc chodí do velkého rizika, 
opravdu může spadnout buď on, nebo soupeř. Má pestrou škálu technik, nebojí se jít do 
chvatů. Moc to Šimonovi přeji, neboť v tréninku dře, neodmlouvá, nezlobí, prostě by mohl 
být vzorem pro ostatní. Ještě jednou velká gratulace. Ano, je to stejná věta 
ti dva jsou jako dvojčata, ještě můžou spolu dokázat velké věci. Ještě jednou velká gratulace

            Zpracoval: Marek Dryšl a Honza Janovský

Závěrečné hodnocení trenéra mladších žáků M. Boháčové

to byla konečně republika, tak jak si myslím, že by pro tuto věkovou 
kategorii měla být. Čtyři hlavní střediska, 6 trenérů (za každé středisko jeden) a účastníci ze 
všech středisek. Neskutečná spokojenost a radost, že se podařilo zapojit do turnaje
trenéry dané věkové skupiny. Přítomnost osobního trenéra se i pozitivně podepsala na 
skvělých výsledcích, kdy jsme jako klub dovezli 2x stříbro, 2x bronz, 3x 5. místo a 2x 7. 
místo. Ze 14 osob se dokázalo 9 osob prosadit do 7. místa, což na přeboru beru za neskutečný 
úspěch. Touto cestou bych ráda pogratulovala trenérům, kteří se svými svěřenci dokázali 
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opravách opět špatný boj o úchop, soupeř vedl na 
wazari, teprve potom se Fery vyhecoval a začal bojovat. Bohužel pozdě, ale jestli bude mít 
takové nasazení jako na konci třetího zápasu, tak se nemusíme ničeho bát a začne nám to 

oma. Michal šel suverénně až do finále, kde 
Liberce, který šel opravdu dobře a bez zaváhání. Jen škoda, že Míša 

nepoužívá více chvatů, které jsem si jistý, umí. Ale ouči má opravdu dobré. Ještě to sem tam 
tréninku dře, neodmlouvá, 

nezlobí, prostě by mohl být vzorem pro ostatní. Ještě jednou velká gratulace. 

Škoda losu, kdy v prvním kole narazil na pozdějšího vítěze z Liberce, který jak jsem již psal 
a Šimon si  už bez 

zaváhání došel (po čtyřech výhrách) pro bronzovou medaili. Velká gratulace. Michal má 
chodí do velkého rizika, kdy 

opravdu může spadnout buď on, nebo soupeř. Má pestrou škálu technik, nebojí se jít do 
tréninku dře, neodmlouvá, nezlobí, prostě by mohl 

být vzorem pro ostatní. Ještě jednou velká gratulace. Ano, je to stejná věta jak u Michala, ale 
ti dva jsou jako dvojčata, ještě můžou spolu dokázat velké věci. Ještě jednou velká gratulace- 

Zpracoval: Marek Dryšl a Honza Janovský 

Boháčové 

to byla konečně republika, tak jak si myslím, že by pro tuto věkovou 
kategorii měla být. Čtyři hlavní střediska, 6 trenérů (za každé středisko jeden) a účastníci ze 

lo zapojit do turnaje více lidí a 
Přítomnost osobního trenéra se i pozitivně podepsala na 

skvělých výsledcích, kdy jsme jako klub dovezli 2x stříbro, 2x bronz, 3x 5. místo a 2x 7. 
o 7. místa, což na přeboru beru za neskutečný 
trenérům, kteří se svými svěřenci dokázali 
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vybojovat medaile a přeji jim 
trenérům, kteří připravují děti v
trénovat. Chtěla bych všem trenérům 
být nejpočetnější tým na PČR 2020 
 

S
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jim radost do další skvělé práce. Také bych chtěla poděkovat všem 
i v přípravkách, protože bez nich by ti další trenéři neměli koho 

všem trenérům poděkovat za spolupráci a cíl do dalšího roku je jasný… 
být nejpočetnější tým na PČR 2020   

S HRDOSTÍ, hlavní trenér mladších žáků, Michaela Boháčová
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Také bych chtěla poděkovat všem 
přípravkách, protože bez nich by ti další trenéři neměli koho 

dalšího roku je jasný… 

Michaela Boháčová 


