
 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 

ZPRÁVA TRENÉRA 
 

Sportovní akce Jih žije sportem 
 
Datum:                                               6. 11. 2021   
 
Kategorie: starší žáci/dorostenci 
 
Počet závodníků 1.JCBO:   z toho:  3 starší žáci 
     9  dorostenců 
 
Trenéři: zodpovědný trenér Marek Dryšl, 
  dále Dušan Koza, Jiří Svitič 
 
Hodnocení akce: 
Tuto sobotu probíhala ve sportovní hale v Ostravě – Dubině sportovně propagační akce pod 
názvem Jih žije sportem. Hlavním organizátorem akce byl Městský obvod Ostrava – jih, kdy 
cílem bylo návštěvníkům a jejich dětem přiblížit některé sporty a tímto podpořit zájem mladé 
generace o pohybové aktivity. V sobotu jsme tedy v hale rozdělené na tři části vystupovali a 
propagovali náš sport společně s fotbalovou akademií FC Baníku Ostrava a florbalisty 1. SC 
Tempish Vítkovice. Daný den akce probíhala v čase od 13. do 17. hodin. Nedokážeme 
zhodnotit příčinu malé návštěvnosti, ale je velká škoda, že tuto organizačně velmi pěkně 
zvládnutou akci (moderátor, raut pro účastníky, regionální TV atd.) navštívilo asi tak 10 až 15 
osob a to včetně dětí. O těch cca 8 dětí, které k nám dorazily, bylo okamžitě „postaráno“ a 
pravděpodobně i někdo dorazí na trénink na TCJK.  
Věřím, že i při velmi malé návštěvnosti jsme si to užili a z naší strany jsme pro úspěch akce 
udělali maximum. Fotografie budou umístěny na našich stránkách a FB.  
Pořadatelům z 1. SC Tempish Vítkovice děkujeme za pozvání na tuto akci a vytvoření velmi 
kvalitního zázemí. Do budoucna zcela jistě navážeme na obdobnou spolupráci.  
 
V závěru chci jen zmínit, že hlavním pořadatel nám bylo sděleno, že naši borci/kyně při 
příchodu do haly pozdravili zde přítomné činovníky, což jiné týmy nezvládly. Za toto jsme 
samozřejmě rádi a je vidět, že judisti nejsou žádní …  
  
Všem účastníkům děkuji za profesionální přístup a vzornou reprezentaci našeho klubu.  
 
 
 Zpracoval: Marek Dryšl 
 


