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Úvodní slovo 
 

 

Vážení členové klubu, sponzoři, přátelé, dámy a pánové, 

 

uplynulý rok byl pro náš klub vskutku naprosto jedinečný, dosáhli jsme vynikajících 

sportovních výsledků a to jak v české republice, tak i v zahraničí, dobyli pomyslný český trůn 

v další, starší věkové kategorii, otevřeli nové tréninkové středisko, navázali spolupráci s DDM 

Hlučín, uspořádali několik skvělých turnajů, na Velké ceně Ostravy jsme zaznamenali historicky 

největší účast, získali jsme další trenéry a další funkcionáře pro práci v klubu, zapojili se úspěšně do 

okruhu dotací Magistrátu města Ostravy v oblasti vrcholového sportu a zaznamenali obrovský 

nárůst členské základny. 

V několika kategoriích jsme dosáhli v mistrovstvích a přeborech České republiky vrcholu. 

Stali jsme se nejúspěšnějším klubem v kategoriích starších žáků, dorostenců a juniorek a druzí jsme 

byli v kategorii mladších žaček. Po devatenácti letech jsme získali titul mistra České republiky 

v dorostenecké lize. Již třetím rokem po sobě jsme byli ve finále přeboru České republiky družstev 

starších žáků. Po předloňském vítězství, loňském druhém místě jsme letos tento finálový hattrick 

završili vítezstvím. Naši starší žáci a dorostenci se dokázali prosadit na evropských turnajích. 

Dorostenec František Šmehlík reprezentoval Českou republiku na všech vrcholových turnajích 

letošního roku této věkové kategorie a to na mistrovství Evropy i Světa a na Evropském 

olympijském festivalu mládeže. 

Všechny tyto skvělé výsledky se nám podařily dosáhnout díky poctivé a obětavé práci 

našich trenérů, díky podpoře rodičů a funkcionářů klubu, díky podpory Magistrátu města Ostravy, 

podpory úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava Jih a Ostrava Poruba a 

samozřejmě díky našim sponzorům. A zato Všem patří zasloužený dík. 

 

Martin Pavlica 
Předseda klubu 
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Výkonný výbor 
 

 

Na valné hromadě, která se konala 31.8.2011, byl zvolen výkonný výbor v tomto složení: 

 

Předseda       Pavlica Martin 

Místopředseda       Koza Dušan 

Hospodář       Martínek Roman 

Organizační pracovník pro administrativu   Babinec Jan 

Předseda klubové trenérské rady    Šmehlík František 

Vedoucí střediska Přívoz     Koza Dušan 

Vedoucí střediska Hrabůvka     Janovský Jan 

Vedoucí střediska Poruba     Babinec Jan 

Organizační pracovník      Macháček Leoš 

Člen výboru       Jánošíková Jitka 

 

 

Výkonný výbor se za poslední roky již stabilizoval a v posledních letech pracuje prakticky ve 

stejném složení. Na valné hromadě došlo jen k jediné změně a to, že ve funkci organizačního 

pracovníka nahradil M. Kubinu L. Macháček. V závěru roku začal v oblasti propagace klubu 

pracovat R. Ďurina. Podařilo se výrazně zlepšit práci v této oblasti a prakticky všechny naše skvělé 

letošní výsledky se podařilo prezentovat v dostupných médiích. 

 

 

Členská základna 
 

V letošním roce bylo přijato 156 nových členů, což je obrovský nárůst, který způsobilo nejen 

otevření střediska Zábřeh a navázání spolupráce s DDM 

Hlučín, ale také nárůst nově příchozích členů ve všech 

stávajících střediscích. Věkový průměr nových členů byl 

zase o něco nižší a to 9,2 let. Odchod stávajících členů 

byl nižší než příchod nových členů a došlo tedy 

k celkovému nárůstu členské základny. U stávajících 

středisek činil nárůst  členské základny o 27 členů, 

vlivem otevření střediska Zábřeh o dalších 36 členů a 

díky navázání spolupráce s DDM Hlučín došlo k nárůstu 

ještě o dalších 13 členů. 

Tomuto pozitivnímu vývoji odpovídá také nárůst členské základny podle výběru klubových 

příspěvků. Všechna stávající střediska jsou blízka svých historicky nejvyšších hodnot. Středisko 

Poruba dokonce ještě překročilo historické maximum, kterého dosáhlo v loňském roce. Velmi 

pozitivní je nárůst základny ve středisku Hrabůvka kde je nutné tuto základnu udržet a dále 

rozšiřovat s cílem znovuvytvoření další cvičební skupiny, která byla zrušena v roce 2010.  

 

Dá se říct, že členská základna je stabilní, což je pozitivní jak pro tréninkový proces tak pro 

finanční stabilitu klubu. Ve středisku Přívoz se podařilo upevnit členskou základnu dorostu a žáků a 

posílit základnu přípravky. Středisko Poruba vykazuje stabilní členskou základnu a je třeba se 

zaměřit na co nejlepší rozložení členské základy a spolupráci nejstarší skupiny se střediskem 

Přívoz. V Hrabůvce je jistě další potenciál pro navýšení členské základny. Středisko má k tomu 

velmi dobré jak technické tak personální zázemí. Je třeba podpořit nábor v této spádové oblasti, 

zaměřit se na spolupráci mezi jednotlivými tréninkovými skupinami a zvláště pak při přechodu 

cvičenců do nejstarší tréninkové skupiny v tomto středisku. Také spolupráce této skupiny se 

střediskem Sareza je velmi důležitá, tak aby při následném přechodu docházelo k co nejmenšímu 
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odpadu členů. Středisko Zábřeh tvoří jedna cvičební skupina, která je již nyní maximálně zaplněna. 

Je vidět, že tento obvod má velký potenciál a bylo 

by dobré vytvořit, alespoň ještě jednu cvičební 

skupinu. DDM Hlučín dlouhodobě velmi dobře 

funguje díky spolupráci se základními školami a má 

velký potenciál. Již historicky zde máme velmi 

dlouhou tradici. Svou trenérskou dráhu zde 

například začínali i naši současní trenéři Jan 

Babinec spolu s M. Pavlicou. Je nutné základnu 

stabilizovat a začít zde systematicky pracovat. Pro 

co největší zapojení hlučínské základny do klubu je 

nutno spolupráce trenérů všech středisek. Vzájemná 

pomoc mezi středisky by měla, ale fungovat zcela standardně, prakticky mezi všemi našimi 

středisky, protože jen tak můžeme prohloubit nejen vzájemnou spolupráci, sjednotit tréninkové 

postupy, zlepšit komunikaci a co nejlépe harmonizovat rozvoj klubu, ale také překonat krizová 

období v době kdy má středisko problém s trenérským obsazením z důvodů krátkodobých výpadků, 

zvláště při nemoci či plnění pracovních povinností. 

Díky tomuto vývoji si stále udržujeme pozici jednoho z největších klubů Českého svazu 

juda. V Ostravě pak patříme mezi deset největších klubů co se týče členské základny mládeže mezi 

všemi sporty a patříme tak v této oblasti mezi lídry v individuálních sportech a daří se nám dokonce 

držet krok s kluby kolektivních sportů.  

 

 

 
 

 * členská základna vypočtená: výběr členských příspěvků/ příspěvek na jednoho člena za 

platební období 
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V roce 2011 jsme dosáhli ve třech věkových kategoriích historického maxima a to 

v kategorii elév tedy do 8 let, v kategorii mladších žáků a žákyň tj. 11 a 12 let a v kategorii starších 

žáků a žákyň tj. 13 a 14 let. Je dobré, že se nám daří neustále posilovat a rozšiřovat vyšší věkové 

kategorie. Je nutné neustále pracovat a zamýšlet se nad svou prací a snažit se udržet co nejvyšší 

počet členů, tak aby naše práce pokračovala a my jsme mohli navázat na velmi dobrou práci trenérů 

našich nejmladších svěřenců. 

 

Trenérská základna stejně jako členská se dále rozvinula a doznala dalších změn. Zvýšil se 

nám počet trenérů II třídy a zvýšil se i počet asistentů. V celkovém důsledku nám přibyli dva 

trenéři. V příštím roce se musíme zaměřit na zvýšení trenérské kvalifikace asistentů bez trenérské 

třídy a zvýšení kvalifikace trenérů III. třídy. Trenéři J. Štefánik, R. Martínek, D. Koza a M. 

Boháčová ukončili poslední ročník studia na Univerzitě Palackého v Olomouci na Fakultě tělesné 

kultury. Nyní dokončují své závěrečné práce, po jejichž úspěšné obhajobě jim bude udělena I. 

trenérská třída. Nyní v našem klubu pracuje s mládeží celkem 23 trenérů, jeden trenér I. třídy, sedm 

trenérů II. třídy, osm trenérů III. třídy a sedm asistentů. V průběhu celého roku trenéři odtrénovali 

celkem 3 086 hodin, což je téměř stejně jako v roce předchozím a to jen o 10 hodin více. 

 

Tréninková střediska 
 

Ostrava Poruba 

 

Začátek roku 2011 byl pro naše středisko ve znamení stability. Navštěvovalo ho na osmdesát 

cvičících dětí ve třech tréninkových skupinách. Trénuje se stále v Ostravě Porubě při ZŠ Porubská 

831 v malé tělocvičně a ve stejných tréninkových dnech a časech. Prostě úterý a pátek od 15:00 

hod. do 19:30 hod. je v této tělocvičně prostor rezervován pro Judo. Každá tréninková jednotka trvá 

1,5 hod. a vede ji jeden vedoucí trenér, který k sobě má hned několik asistentů z řad trenérů i z řad 

rodičů. Ke konci roku 2010 jsme se rozloučili se dvěma trenérkami a to Maruškou Bartošovou a 

Monikou Bakayovou. Maruška ukončila z osobních důvodů svou činnost a za obětavou práci pro 

klub bych ji chtěl touto cestou poděkovat. S Monikou se doufám, po vyřešení osobních problémů, 

opětovně setkáme. Také velmi nízká účast Daniela Merty, který se z pracovních důvodů nemohl 

účastnit jednotlivých tréninků, se doufám v blízké budoucnosti zvýší. 

První trénink vede stále Jan Babinec a spolu s ním to v prvním půlroce táhnul Tomáš a Pavel 

Kohnovi. Vzhledem k tomu, že oba začali studovat na Univerzitě v Praze, započal své úspěšné 

působení v trenérské funkci a navázal tak na jejich skvělou předchozí práci Matyáš Otto. Společně 

jsme měli tu čest vtáhnout do judistického děje na 30 dětí. Průměrná účast na tomto tréninku byla 

úctyhodných 25 dětí. Ty se v jednotlivých trénincích naučili jak se v dojó chovat, uvázat obi, 

pozdravit soupeře, samozřejmě některé techniky judo na zemi a mnoho nových pohybových 

dovedností. To, že se nám většina dětí po prázdninách vrátila, svědčí snad o jejich zájmu a za to 

patří dík směřující k rodičům těchto malých judistů.  
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Druhý trénink vedl první půlrok Tomáš Kohn s asistentem Janem Babincem. Tomáš již nabídl 

dětem techniky juda v postoji. Dal si nemalý cíl a to, aby si děti před prázdninami zvýšily svůj 

technický stupeň. Bílo-žlutý pás složil v termínu téměř každý, a proto před odchodem do Prahy 

zanechal ve středisku Poruba nesmazatelné stopy. V jeho další životní pouti mu přejeme vše 

nejlepší a doufáme, že po získání vysokoškolského titulu se k nám do 1.JC Baník Ostrava vrátí 

k trénovaní stále nových zájemců o judo. Od září bylo nutné nalézt adekvátního trenéra pro druhý 

trénink!  To se podařilo. Matyáš Otto převzal děti, které si ho vzápětí velmi oblíbili, s velkou 

vervou vnáší do jednotlivých tréninků mnoho nových tréninkových postupů. Některé získal 

v průběhu své aktivní sportovní kariéry a některé nabyl například na školení trenérů v Teplicích. 

Nadále se vzdělává a je zárukou předání těch nejlepších judistických dovedností dětem a mládeži. I 

na tomto tréninku byla vysoká účast dětí a to v první polovině roku 22 judistů a judistek a v druhé 

polovině již 26. Děti se postupně zapojili do závodní činnosti a to jak na turnajích přípravek, které 

pořádá náš klub, tak na turnajích v Moravskoslezském kraji. Toto je příslib úspěšného rozvoje 

judistů „BANÍKU“ ze střediska Poruba také na poli sportovním. 

Třetí tréninkovou jednotku vede Míša Boháčová s asistentem Luďkem Pliskou. Přestože mají 

velmi těžkou úlohu, neboť na straně jedné se potýkají s přechodem nejstarších a nejlepších judistů 

do našeho střediska Sareza na Hrušovské ulici a na straně druhé musejí udržet chod a motivaci 

stávajícího družstva. A tento nelehký úkol se jim daří naprosto bravurně plnit, neboť spolu vedou 

družstvo, které se těší na každý trénink a společně vytváří vynikající sportovně-přátelský kolektiv. 

Vždyť úspěch na poli sportovním není vždy to nejdůležitější v životě. Průměrná účast se na 

tréninku zvýšila z 12 na 17 dětí. Rád bych zmínil, že například příprava Mikuláše pro ty nejmenší 

byla tou nejkrásnější tečkou konce roku 2011 a poděkoval všem, kteří se na ní podíleli. 

Závěrem bych zdůraznil fakt, že středisko Poruba je již ve svých třech tréninkových 

jednotkách zcela zaplněno, a proto mi dovolte vyjádřit poděkování všem trenérům, rodičům, 

partnerům a sponzorům za jejich nezištnou aktivitu vedoucí k podpoře tohoto, alespoň pro mne 

nejkrásnějšího sportu na zemi – JUDA. 

 

 

Ostrava Hrabůvka 

 

Středisko Hrabůvka se nachází v Ostravském obvodu jih, na bývalé základní škole na ul. 

mjr. Nováka. V roce 2011 trénovalo ve třech tréninkových skupinách až 72 dětí ve věku od 5 do 12 

let. Skupiny jsou rozděleny na předpřípravku, přípravku a družstvo mladších žáků. Během roku 

dochází k přesunu dětí do družstev, dle věku a výkonnosti. Ze střediska Hrabůvka děti dále 

přestupují do našeho hlavního střediska v Přívoze. Vedoucím střediska je Honza Janovský. Hlavním 

trenérem předpřípravky a přípravky je Luděk Strmiska. Jeho asistenty pak Radek Ďurina, Hanka 

Šalamounová, Mirek Kubina a Lucie Šafratová. Hlavními trenéry mladších žáků jsou Honza 

Janovský a Leoš Macháček, asistentem pak je Zdeněk Třetina. Nejúspěšnější judistkou střediska 

byla v roce 2011 Kateřina Macháčková. Katka se v loňském roce zúčastnila osmi závodů, na 

kterých obsadila 4x 1. místo  a 3x 2. místo. Na mistrovství České republiky obsadila 3 místo. Na 

středisku se také konají tradiční judo víkendy, v loňském roce to byly již 6., 7. a 8. ročník této akce. 

Judo víkendu se zúčastňují děti ze všech našich středisek. Proběhly zde také 3 otevřené turnaje 

přípravek našeho klubu. Každou neděli si zde dávají dostaveníčko naši trenéři a přátelé juda, aby 

změřili síly ve florbale. V dopoledních hodinách tělocvičnu využívá soukromé gymnázium, které se 

nachází v areálu bývalé základní školy. Přes týden od 15:00 do 18:00 hod je tělocvična využívána 

našimi judisty. Od 18:00 hod pronajímáme tělocvičnu dalším nájemníkům, kteří zde hrají fotbal, 

nohejbal, basketbal, cvičí bojové umění, či jógu. O víkendech o pronájem zatím bohužel není 

zájem. Dvakrát ročně zde probíhá brigáda, na které se provádějí různé opravy a povinné údržby 

střediska.  
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Ostrava Přívoz 

 

V roce 2011 jsme ve středisku Sareza trénovali v těchto hodinách a trenérském složení : 

 

PŘÍPRAVKA  út,čt  od 15 do 16hod  trenéři: hl.tr.Martínek 

                                                                                                              asist.Vykoupil,Černota 

BENJAMÍNCI út,čt  od 16 do 17.30hod  trenéři:hl.tr.Martínek 

                                                                                                              asist.Vykoupil,Černota 

ŽÁCI   po,st,pá od 16 do 17.30hod  trenéři :hl.tr. Štefánik 

                                                                                                              asist.Šeděnka,Boháčová 

DOROSTENCI a po,út,st,čt,pá od 17.30 do 19.30hod  treneři:hl.tr.Koza 

JUNIOŘI       asist.Borbély,Štefánik 

 

SEBEOBRANA út,pá od 17.30 do 19 hod   trenéři:Svitič 

 

V průběhu roku došlo jen k malým 

změnám u družstva přípravky a benjamínků, kde 

odešel do nového střediska v Ostravě-Zábřehu Jiří 

Černota, který byl nahrazen Borisem Vykoupilem. 

Taky u družstva Žáků se na pozici hlavního 

trenéra vrátil Jan Štefánik. U ostatních družstev 

nebyli žádné změny a to se myslím projevilo velmi 

pozitivně na naší práci. 

V roce 2011 jsme také na středisku Sareza 

pořádali několik soutěží. Jednalo se jak o soutěže 

dorostenecké ligy, tak extraligy mužů a turnaje 

Českého poháru v kategorii mužů a žen a turnaje 

Českého poháru v kategorii žáků, dorostenců a 

juniorů. V závěru roku jsme zde pořádali Přebor 

České republiky v kategorii starších žáků a žákyň. 

 

Ostrava Zábřeh 

 

Od 12. 9. 2011 zahájilo provoz nové středisko v Ostravě - Jih při ZŠ Kosmonautů 15. Ke 

konci roku zde cvičilo 36 dětí od 5-11 let. Cvičení probíhá 2x týdně od 15.00-16.45 na nové žíněnce 

9x9m, které se staví na každý trénink. Vedoucím trenérem je J. Černota a jako asistenti mu 

pomáhají: Jitka Langhammerová, Jan Hefka a Daniel Tatarin , po dobu zranění J. Černotu 

zastupoval Miroslav Kubina. V evidenci je vedeno 43 cvičenců. 

Dne 8. 12. 2011 proběhla pro rodiče malá "akademie". Akce se líbila a zúčastnilo se přes 70 

rodinných příslušníků našich cvičenců. Součástí programu byla prezentace firmy IPONN spojena s 

nabídkou kimon. Za náš klub vystoupil také předseda Ing. Martin Pavlica a byl odměněn bouřlivým 

potleskem. 

 

Spolupráce s vedením školy je na vysoké úrovni a myslím si, že lokalita má velký potenciál dalšího 

rozvoje. 

 

Hlučín DDM 

 

V průběhu měsíce května náš klub navázal spolupráci s domovem dětí a mládeže Hlučín na 

Zámecké ulici, kde v minulosti působilo mnoho našich zasloužilých členů, ať už jako sportovci či 

jako trenéři. 
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Celkem trénuje v tomto středisku 35dětí z toho 23 nováčků a 12 pokročilých žáků Juda. 

Trénuje se zde 2x týdně a děti jsou rozděleny do dvou kategorií nováčci, kteří trénují  

pondělí a středa od 15-16h tzn. 2x týdně 1h a ti talentovaní a šikovní mohou přejít do druhé 

skupiny pokročilých, kteří trénují zde v DDM Hlučín pondělí a středa 16 až 17:30 h tzn. 2x 

týdně 1,5h. 

Mezi nejšikovnější děti tohoto střediska z řad pokročilých  v kategorii mláďata až starších žáků  

patří zejména Erika Feldmannová , Katka Janošová , Marek Janoš, Nikolas Rafaelis, Kubka Vít, 

Vavřínek Robin, kteří se v průběhu roku 2011 aktivně zapojovali do akcí pořádaných klubem jako 

víkendových judocampů na tatami , turnajů přípravek, letního campu a aktivně přistupovali k 

tréninku . 

   Věková skupina mláďat je nejobsazenější skupina a poměr kluků a holek na tréninkové jednotce v 

posledních letech zaznamenal značný nárůst z řad děvčat, které jsou pozornější a učenlivější než 

chlapci. Tréninkové jednotky byly zaměřeny na rozvoj pohybové všestrannosti a především 

obratnosti, která je nesmírně důležitá jak pro judo, tak pro zdravý rozvoj dětí. V této části 

pohybového vývoje je nejdůležitější učení pomocí her, které jsou součástí každého tréninku. 

 

 

Sportovní výsledky 
 

Mláďata  

 

V roce 2011 jsme se zúčastnili dvaceti turnajů konaných pro věkovou kategorii mláďata. 

Turnaje se konali především v Ostravě a okolí Ostravy (Český Těšín, Karviná, Štramberk, Opava). 

Pro vybrané závodníky a výkonnostně zkušenější jsme absolvovali tři turnaje v zahraničí a to na 

Slovensku a v Polsku. Dále jsme obsadili i turnaj v Polné a několik dalších turnajů na jihu Moravy. 

Cílem celé této roční přípravy byly dva stěžejní turnaje - krajský přebor a mistrovství Moravy. 

Pozitivní zpráva je, ta že ze všech turnajů jsme dovezli vzácné kovy. 

 

 Krajský přebor:  

1. Místo – Král J., Kresta M., Labský O., Pracuchová Z. 

2. Místo – Večeřová A. 

3. Místo – Válek D., Cigán J. 

 

Mistrovství Moravy: 

1. Místo - Král J., Kresta M., Labský O., Pracuchová Z. 

2. Místo - žádné 

3. Místo - Večeřová A., Válek D., 

Tito i ostatní závodníci si zaslouží velkou 

pochvalu za předvedené výkony. Pravidelné výsledky 

především na zahraničních turnajích ukázal také 

Tomáš Pavlica, který kdyby nepřišlo zranění, by  

určitě také přispěl k medailovým úspěchům na 

krajském přeboru či na mistrovství Moravy.   

Svou premiéru v zisku medaile na turnaji si 

v tomto roce ochutnali i závodníci: Jakubec Lukáš, 

Hráček Ondřej, Sasínek Michal, Jašurek Denis, 

Meixner Tomáš, Boháček Jan, Hráčková Kateřina, 

Jedlička David, Slíva Martin, Košťál Adam, Fiala 

Radomír, Franek Adam, Hrtus Rostislav.  
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Pro začátečníky jsme připravili tři turnaje přípravek a tři víkendové judo campy. Tyto akce 

mají za úkol připravit a navnadit děti na další závodní stupínek nebo alespoň, jim pomoci v rozvoji 

pohybové aktivity a tak prevenci rozvoje civilizačních chorob. 

Cílem roku bylo motivovat, zahrnout a seznámit nové závodníky 

do závodního procesu a to se podařilo. Zkušení závodníci splnili cíle, které 

se od nich očekávaly. Většina z nich v roce 2012 přechází do starší věkové 

kategorie.  

Je potřeba poděkovat všem trenérům a účastníkům, kteří se podíleli 

a přispěli k hladkému průběhu akcí konaných v roce 2011 pro mláďata a 

zvláště pak rodičům našich malých závodníků, kteří je podporují resp. 

nám v mnohém pomáhají. 

V roce 2012 je potřeba se zaměřit především na začínající 

závodníky, zde se nám vytvořila mezera, kterou je vhodné doplnit o nové 

tváře zúčastňující se turnajů přípravek a dalších turnajů v okolí. Cílem 

tohoto roku bude především velký počet turnajů přípravek a z toho 

vykrystalování závodníků, kteří najdou zálibu v závodním judu. Pro ně i 

ostatní budeme nadále připravovat judo víkendy a jiné akce, na kterých je možno rozvíjet pohybové 

schopnosti a dovednosti, všestrannost a znalosti juda. 

 

 

Žáci a žačky  

 

Rok 2011, byl význačný svými čísly na konci a to dvěma jedničkami, které by mohli 

symbolizovat náš úspěch v tomto roce.  Náš klub se stal nejúspěšnější klubem turnaje starších žáků 

a žaček tak i turnaje dorostenců a dorostenek. Po 

celý rok žáci obsazovali nejvyšší příčky na 

stupních vítězů na nominačních pohárech a tím si 

taky zajistili postup na Přebor České republiky 

v žácích, kde i tam jsme přivezli na konci sezóny 

medailové místa.  

Tyto výsledky byly ovlivněny mnoha 

faktory, které začínají u podpory rodičů, kteří 

podporují své děti a vedou je ke sportu, podporují 

je také při účasti na turnajích a to jak finančně, tak 

i dopravou a vozením závodníků na jednotlivé 

závody. Dále skvělými tréninkovými prostorami 

kde děti mohou trénovat a to na několika 

střediscích, v Přívoze, v Hrabůvce, v Porubě a 

nyní již také v nově otevřeném středisku v Ostravě - Zábřehu. Jak již je zvykem před velkými 

závody se snažíme udělat s trenéry ze všech středisek a nejen našeho klubu, ale i okolních klubů 

takzvaný centrální sraz, vždy ve středu na středisku Přívoz kde jsou středy randorové, ať se děti 

spolu mohou poprat a získat nové soupeře. A v neposlední řadě patří velké díky všem trenérům za 

usilovnou práci jak při tréninků s dětmi, tak i o správný chod našeho 1. JUDO CLUBU Baník 

Ostava. 

 

Zlatou tečkou sezóny bylo pro starší žáky PČR družstev starších žáků, které se konalo 

v Benešově dne 26.11. Tento rok, ač jsme jeli na tento turnaj papírově s nejsilnějším týmem, nic 

jsme nechtěli ponechat náhodě a hlavně opakovat chyby jako v roce 2010 když jsme prošli turnajem 

bez jediného zaváhání a ve finále smolně prohráli. Letos jsme byli opatrnější a soustředěnější což se 

nám taky vyplatilo a díky tomu jsme dosáhli na příčku nejvyšší a to zlatou medaili PČR družstev 

starších žáků. 
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Družstvo starších žáků 2011  

Manažer :  Milan Lukáš  

Trenér:  Richard Šeděnka 

 

Konečné pořadí PČR družstev starších žáků 

1. 1. JC Baník Ostrava 

2. Judoclub Liberec 

3. MDDM Kaplice 

4. SKKP Brno 

 

Výsledky z Přeboru České republiky St. Žáků a žákyň 

46 kg 5. místo Vilímek Patrik 

55 kg 1. místo Lukáš Dominik 

55 kg 3. místo Tempír Petr 

55 kg 7. místo Ochman Marek 

60 kg 1. místo Selecký Lukáš 

66 kg 3. místo Bednařík Petr 

66 kg 5. místo Slánička Jan  

+73 kg 2. místo Král Jakub 

48 kg 1. místo Chwastarzová Alena 

57 kg 3. místo Tománková Lucie 

+63 kg 5. místo Haničáková Lucie 

 

Výsledky z Přeboru České republiky Ml. Žáků, žákyň 

55 kg 2. místo Večeřa Jakub 

32 kg 3. místo Macháčková Kateřina 

48 kg 5. místo Martínková Adéla  

+57 kg 1. místo Polášková Kristýna  

 

 

Dorostenci a dorostenky 

 

 

V roce 2011 se na výchově a sportovních 

úspěších našich dorostenců a dorostenek podílelo 

stejné složení trenérské skupiny jako v roce 

předchozím. A to v pozici zodpovědného trenéra 

Dušan Koza a asistenti trenéra Radislav Borbély, 

zastupující zároveň Sportovní centrum mládeže 

pracující při našem klubu a Jan Štefánik, 

zastupující zároveň sportovní gymnázium Dany 

a Emila Zátopkových v Ostravě. 

Tím je zřejmé, že se situace kolem dorostenců 

částečně zklidnila, pracovalo se podle ročního 

tréninkového plánu, podle ročního plánu soutěží 

a soustředění. Trenéři si po dohodě rozdělili své 

kompetence, úkoly a priority. Podle toho se také 

celý rok pracovalo. 
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Až na drobné standardní provozní nedostatky (organizace soustředění a některé další organizační 

záležitosti), které se v průběhu roku ukázaly, jsme pracovali v solidním tempu, s nasazením a 

odhodláním se opět zlepšit. 

 

 

Zdali se nám to podařilo, posuďte sami: 

 

V průběhu roku jsme se zúčastňovali všech úrovní soutěží podle kalendáře Českého svazu judo 

(mezinárodní turnaje, dorostenecká liga, český pohár, velké ceny, krajské přebory). Ale také turnajů 

v zahraničí (AUT, PL, SVK). 

 

V tomto roce se také podařilo našim členům Františkovi Šmehlíkovi a Patriku Lukášovi prosadit se 

do dorostenecké reprezentace ČR, se kterou se zúčastňovali turnajů a soustředění světové a 

evropské špičky v kategorii dorostenců. 

 

 

Mezinárodní turnaje a turnaje reprezentace ČR: 

EJU Fuengirola(ESP): P. Lukáš  7.m , Šmehlík  2.m 

EC Brémy (GER):  P. Lukáš bez umístění 

EC Coimbra (POR):  Šmehlík 5.m, P. Lukáš bez umístění 

EC Teplice (CZE):  Šmehlík 9.m, P. Lukáš bez umístění, Kotyk bez umístění 

EC Berlín(GER):  Šmehlík  9.m 

 

MT Vöcklabruck (AUT): Kotyk  1.m 

MT Povážská Bystrica(SVK):P.Lukáš  1.m , Kotyk  1.m , Svoboda  1.m 

MT Galanta(SVK):  P.Lukáš  1.m , Šmehlík  2.m , Svoboda 3.m , Kotyk  2.m 

 

 

 

Turnaje  ME, MS, EYOF : 

EYOF Evropský olympijský festival mládeže Trabzon (TUR): Šmehlík  bez umístění 

Mistrovství Evropy Cottonera (Malta):    Šmehlík  bez umístění 

Mistrovství světa Kyjev(UKR):     Šmehlík bez umístění 

 

 

 

Turnaje Českého poháru: 

ČP Ostrava :   Šmehlík 2.m, Sope 1.m, Kotyk 2.m, Král 3.m 

ČP Jablonec nad Nisou: D.Lukáš  1.m, Sope  1.m, Kotyk  2.m 

ČP Hranice na Moravě: Sope  2.m, Kotyk  3.m 

ČP Brno:   P.Lukáš  1.m, Kotyk  2.m 

ČP Jihlava:   Šmehlík  1.m, Svoboda  2.m 

 

 

 

Mistrovství České republiky v kategorii dorostenců : 

P. Lukáš 1.m, Šmehlík  1.m, Kotyk  2.m, Král  2.m, D. Lukáš  3.m , Selecký  5.m 
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Dorostenecká liga 
 

 

Družstvo 1. Judo clubu Baníku Ostrava získalo v roce 2011 titul Mistra České republiky 

 

 

Zajištění dorosteneckého družstva: 

Manažer: Milan Lukáš 

Trenéři:  zodp. trenér: Dušan Koza, trenéři: Radislav Borbély, Jan Štefánik 

 

 

Dorostenecká liga je dlouhodobě z pohledu našeho klubu vnímána jako velmi prioritní 

soutěž, která dokonale pozitivně působí na naši dlouholetou přípravu, dokonale harmonicky působí 

na kolektiv a tréninkovou morálku. 

 

Proto do této soutěže náš klub vkládá mnohé finanční prostředky a mnohé své úsilí. Už minulostí je 

dáno, že 1.JC Baník Ostrava je a bude v dorostenecké lize silným a nepříjemným soupeřem. 

Historicky se nám dokonce pořád daří držet neoficiální rekord v počtu titulu Mistra bez přerušení za 

sebou. A dokonce jeden primát už nebude nikdy překonán. Je to ten, kdy nejenom, že v letech 1989, 

90, 91, 92 jsme získali titul Mistr ČR, ale taktéž titul Mistr ČSSR, potažmo ČSFR. A v roce 1993 

opět titul Mistr ČR. Pokud si to dobře spočítáme, zjistíme, že jsme získali po sobě jdoucích pět 

mistrovských titulů. A to je dnes naprosto nevídané. 

 

 

 

Věříme, že po letech ústupu z pozic nejvyšších, se nám opět podaří něco podobného zopakovat a 

navázat tak na předešlé úspěchy ostravského dorosteneckého juda při našem klubu. 

Podmínky pro to jsou v klubu výjimečné. Výbor klubu bere dorosteneckou ligu jako jednu se svých 

priorit a podle toho tak také vystupuje. 

 

 

 



 13/23 

Výcvikové tábory a soustředění pořádané 1.JC Baník Ostrava pro dorostenecké družstvo: 

- byl to výcvikový tábor Ondrášův dvůr, který měl hlavní zaměření, zvyšování fyzické 

kondice a vůle. 

- dále pak soustředění Ostravice, které mělo za úkol dobře připravit kluky po sportovní 

stránce na vrcholy: Mistrovství ČR jednotlivců a finále dorostenecké ligy. 

 

 
Žebříček úspěšnosti závodníků 
 

 

Pořadí Váha Jméno Z V R P Scóre Body 

1. +90 kg Pravda Jan 18 13 2 3 108:30 28 

2. 60 kg Lukáš Patrik 16 11 3 2 104:20 25 

3. 73 kg Voňavka Radek 16 9 4 3 72:34 22 

4. 60 kg Petzuch Jan 11 8 1 2 54:20 17 

5. 50 kg Lukáš Dominik 8 7 0 1 70.10 14 

6. 66 kg Šmehlík František 11 6 2 3 64:27 14 

7. 60 kg Tatarin Daniel 6 6 0 0 60:0 12 

8. 50 kg Václavík Michal 6 6 0 0 53:0 12 

9. 90 kg Skyba Libor 11 5 2 4 50:44 12 

10. 81 kg Hefka Jan 7 5 0 2 47:20 10 

11. 55 kg Selecký Lukáš 4 4 0 0 40:0 8 

12. 55 kg Kozma Tomáš 7 3 2 2 30.17 8 

13. 90 kg Kotyk Tomáš 5 3 1 1 30:7 7 

14. 81 kg Pavlík Ondřej 3 3 0 0 30:0 6 

15. 50 kg Václavík Lukáš 2 2 0 0 20:0 4 

16. 73 kg Bodnár Jiří 5 2 3 3 20:30 4 

17. 73 kg Reineke Nicolas 1 1 0 0 10:0 2 

18. 73 kg Bezruč Vojtěch 3 1 2 2 5:20 2 

19. 81 kg Sopé Asret 2 0 2 0 0:20 0 

20. 50 kg Konopka Petr 2 0 2 0 0:20 0 

21. 66 kg Svoboda Jiří 0 0 0 0 0:0 0 

22. 55 kg Ochman Marek 0 0 0 0 0:0 0 

 

 

Junioři a juniorky 

 

Zde máme velkou slabinu. Nedaří se 

nám motivovat juniory k další závodní 

činnosti a z různých důvodů nám v této 

kategorii mladí judisté končí. Přesto je vývoj 

v posledních letech pozitivní a dosáhli jsme 

v této kategorii loni zatím nejlepších 

výsledků. Junioři v ČR se účastní již 

převážně mužských soutěží. Naše výsledky 

v kat.juniorů však dělají zatím především 

dorostenci. Ti také tvoří početnou skupinu 

startujících na MČR juniorů a dávají velký 

příslib do budoucna, že díky systematické a 

dlouhodobé práci se dokážeme prosadit i 

v této věkové kategorii. 



 14/23 

V uplynulém roce dobyl 2. místo ve váze 55 kg u nás trénující člen sportovního gymnázia Kozma 

Tomáš. Lukáš Patrik byl pátý v 60 kg a taktéž Šmehlík František v 66 kg.  Kohn  Tomáš šel váhu 

73 kg a skončil na 7. místě. Ve váze 81 kg 

startovali Pavlík Ondřej a Asret Sope, oba bez 

umístění. Kotyk Tomáš se pral ve váze 90 kg 

taky bez umístění.  Pravda Jan dobyl bronz ve 

váze 100 kg a Gujda Michal skončil na 4. 

místě v těžké váze. V dívkách byla 

nejvýraznější osobností Jitka Langhammerová, 

která se průběžně umísťovala na předních 

místech ve všech přípravných soutěžích. Svou 

kvalitu potvrdila i na MČR juniorů, kde svou 

kategorii do 70 kg suverénně vyhrála. Další, 

stříbrnou medaili, získala Hanka Šalamounová 

ve váze do 44 kg.  

 

Ženy 

 

V ženských soutěžích působila opět jen studentka sportovního gymnázia Jitka 

Langhammerová. Na MČR žen obsadila ve váze do 70 kg 5. místo.  

 

Muži 

 

Ti se blýskli hlavně svým působením a umístěním v extralize, když skončili na celkovém 6. 

místě. Studijní a pracovní povinnosti většině neumožňují účastnit se většího množství soutěží. 

Jediným želízkem v ohni na MČR mužů byl tak Pavel Kohn, který studuje v Praze a na MČR 

obsadil ve váze do 60 kg 5. místo.  

 
Extraliga 2010 
 

V základní skupině B jsme narazili na kluby z JC Liberec, SK KP Brno, Sokol Mohelnice a 

Sokol Praha Vršovice. Družstvo do tohoto ročníku vstupovalo jako zachráněný tým, od kterého se 

nečekaly žádné oslnivé výsledky.  Přesto jsme šli do tohoto ročníku s cílem postoupit mezi elitních 

6 nejlepších a vyhnout se tak boji o záchranu. Na losování jarních kol byly pořadatelstvím jarních 

turnajů pověřeny kluby SKKP Brno /1.kolo /  a  Sokol Praha Vršovice / 2.kolo /. 

 

Úvodní kolo skupiny „B“ proběhlo dne 5.3.2011 v pěkném prostředí Brněnské haly. Krom 

našeho a pořádajícího klubu se jej zúčastnily týmy Sokol Mohelnice, Sokol Praha Vršovice a JC 

Liberec. K úvodnímu zápasu jsme nastoupili proti Mohelnici, která nastoupila ve stejném složení 

jako v loňské finálové skupině kde bojovala o příčky nejvyšší. Po kvalitním výkonu jsme 

zremizovali 3:3 a na pomocné body jsme o 3 pomocné bodíky prohráli. To nás trochu nalomilo a 

proti Liberci to bylo vidět – výsledek 1:6 mluví za vše. Poté jsme dokázali ponurou náladu v týmu 

potlačit, zkoncentrovali jsme se a Brno jsme porazili 5:1. Poslední zápas proti favoritovi skupiny z 

Vršovic jsme zvládli se ctí a po boji jsme prohráli 1:3, což byl nejlepší výsledek proti tomuto 

soupeři ze všech zúčastněných týmů tohoto kola. Celkově jsme v tomto kole skončili na 4. místě. 

 

Naše zápasové výsledky 1. kola      Pořadí po 1.kole 

1. JC Baník Ostrava  x Sokol Mohelnice 3:3 / 27:30 /  1. JC Liberec                 8 b 

x JC Liberec 1:6 / 10:55 /   2. Sokol Vršovice           6 b 

x SK KP Brno 5:1 / 47:05 /   3. Sokol Mohelnice        4 b 

x Sokol Vršovice 1:3 / 10:30 /  4. 1.JC Baník Ostrava     2 b 

5. SK KP Brno                0 b 
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Druhé kolo proběhlo dne 11.6.2011 v 

sokolovně Pražských Vršovic se sešlo 5 

týmů Extraligy mužů skupiny „B“, aby 

změřily své kvality ve 2. kole, z kterého po 

součtu obou jarních kol postoupí 3 nejlepší 

do závěrečné finálové skupiny. Po prvním 

kole jsme skončili na 4. nepostupovém místě 

a tady v Praze jsme chtěli všem ukázat, že 

chceme postoupit!!! V prvním zápase jsme 

se utkali z Mohelnicí, se kterou jsme v 

prvním kole prohráli po výsledku 3:3 až na 

skóre, a chtěli jsme jim to vrátit. Po 

perfektním výkonu jsme nakonec vyhráli 4:2 

a přiblížili se vytouženému postupu. V druhém utkání jsme narazili na favorizovaný Liberec, vítěze 

prvního kola a podařil se nám malý zázrak, kdy jsme vyhráli 4:1. To jsme věděli, že postup je 

blízko, ale bylo zapotřebí porazit i nevyzpytatelné Brno, a tím si postup definitivně pojistit. To se 

nakonec podařilo a po výhře 4:2 jsme se radovali z postupu mezi nejlepších 6 týmů!!! V posledním 

zápase jsme nastoupili proti domácím Vršovicím, finalistovi z loňského ročníku a v uvolněném 

tempu, s jistotou postupu jsme si to všichni užili. Ani nevadilo, že jsme nakonec prohráli 2:5, 

důležité bylo, že vytoužený postup byl „doma“. Po sečtení výsledků 2.kola jsme zjistili, že se nám 

jej podařilo vyhrát, s čímž nikdo nepočítal. Závěrem chci pochválit celý tým za perfektní a 

fantastický výsledek a zároveň za vzornou reprezentaci 1.JC Baník Ostrava na této vrcholové 

úrovni. 

 

Naše zápasové výsledky 2. kola      Pořadí po 2.kole 
1. JC Baník Ostrava  x Sokol Mohelnice 4 : 2 / 32 : 20 /    1. JC Baník Ostrava            6 b 

x JC Liberec 4 : 1 / 32 : 07 /     2. Sokol Vršovice               6 b 
x SK KP Brno 4 : 2 / 35 : 20 /    3. JC Liberec                         6 b 
x Sokol Vršovice 2 : 5 / 15 : 37 /    4. TJ Sokol Mohelnice         2 b 
       5. SK KP Brno                        0 b 

 
 Konečná tabulka po 2. kolech :  1.    JC Liberec 14 b  

2.    Sokol Vršovice 12 b  
3.    1. JC Baník Ostrava 8 b ( Postup do finalové skupiny )  
 
4. TJ Sokol Mohelnice 6 b  
5. SK KP Brno 0 b 

  
První kolo finálové skupiny 

Extraligy mužů 2011 proběhlo dne 
24.09.2011 ve Sportovním hale 
SAREZA v Ostravě Přívozu. Náš klub do 
tohoto kola vstupoval z jasným cílem, 
neprohrát všechny zápasy a hlavně 
začlenit mladé závodníky, kteří mají 
potenciál startovat v této soutěži i v 
dalších letech. Z tohoto důvodu jsem 
oslovil 3 mladé závodníky Lukáše 
Patrika, Šmehlíka Františka a Pravdu 
Jana, kteří jsou v současné době 
pilířem našeho Judo klubu v 
Dorostenecké lize a věkově i 
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výkonnostně splňují požadavky pro start mezi muži. Po dohodě s trenérem Kozou, který má na starosti 
dorosteneckou ligu nebyl nakonec do sestavy zařazen pouze Patrik, u kterého jsme vzhledem k jeho nízké 
hmotnosti a k velké pravděpodobnosti zranění nechtěli riskovat a rozhodli se jej šetřit na příští týden, kdy se 
všichni tři zúčastní finálové skupiny Dorostenecké ligy. Jak Franta, tak Honza ve svých premiérových 
zápasech mezi mužskou elitou neudělali vůbec ostudu a ukázali, že má mužská extraliga v Ostravě 
budoucnost. V ročníku 2011 jsme se z Extraligou rozloučili na konečném 6. místě, ale v příštím ročníku 
chceme opět postoupit mezi první 6 a možná i mezi 4 nejlepší týmy ČR a navázat tak na úspěchy z minulosti, 
kdy jsme patřili k úzké špičce v této vrcholové soutěži.  
 
 
Naše zápasové výsledky 
 
1. Judo Club Baník Ostrava o.s.   x  JC Plzeň 4 : 2 / 32 : 15 /  

x  JC Liberec 1 : 6 / 10 : 55 /  
x  A.S.A.Litoměřice 2 : 5 / 20 : 50 /  
x  Sokol Praha Vršovice 2 : 4 / 20 : 40 /  
x  USK Praha 0 : 7 / 0 :63 / 

 
 

Chtěl bych závěrem ještě jednou poděkovat všem našim závodníkům, kteří v letošním ročníku EXL 

2011 zodpovědně a v rámci svých možností vzorně reprezentovali náš 1. Judo Club Baník Ostrava o.s. a 

věřím, že se v příštím roce zase sejdeme a minimálně potrápíme republikovou elitu !!! 

 
 
 
žebříček úspěšnosti závodníků 

 

Pořadí Váha Závodník Z V R P Skóre Body 

1. 73 kg Brysz Adam, PL 9 7 0 2 62:17 14 

2.-3. 66 kg Kohn Tomáš 11 4 4 3 32:30 12 

 81 kg Koza Dušan 9 4 3 2 40:15 12 

4.-5. 100 kg Martínek Roman 7 4 0 3 35:30 8 

 100 kg Štefánik Jan 10 4 0 6 37:45 8 

6. 60 kg Kohn Pavel 13 3 1 9 30:79 7 

7.- 9. 90 kg Rak Lukáš 6 2 0 4 10:42 4 

 100 kg Schoffer Radim 5 2 0 3 15:30 4 

 81 kg Verner Přemysl 3 1 2 0 5:0 4 

10 73 kg Hanzel Martin 2 1 1 0 10:0 3 

11 81 kg Podzidaev Yegor 2 1 0 1 7:10 2 

12.-15. 73 kg Jelínek Jaroslav 6 0 0 6 0:55 0 

 73 kg Otto Matyáš 2 0 0 2 0:20 0 

 60 kg Šmehlík František 2 0 0 2 0:20 0 

 100 kg Pravda Jan 3 0 0 3 0:30 0 

 

Veteráni 

 

Hlavním propagátorem a tahounem této kategorie je Jiří Černota, který se zúčastnil celkem 8 

turnajů. Spolu s ním se také některých zúčastnili M. Holý a D. Morav. J. Černota se stal vítězem 

mezinárodních mistrovství Polska a Rakouska, na mistrovství Evropy v Rakouském Leibnitz 

obsadil 5. Místo. 
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Ostatní aktivity 
 

Sebeobrana 

 

Již pár let se pod hlavičkou 1. JC Baník Ostrava trénuje nejen JUDO, ale s použitím 

judotechnik vyučujeme i sebeobranu, kterou je možno použít v běžném životě při napadení na ulici. 

Trénuje se 2x týdně v úterý od 17:00 hod. a v pátek od 16:00 hod. ve středisku Sareza v Ostravě - 

Přívoze, kde pravidelně dochází tak 4 cvičící, kteří jsou členy klubu a 4 nečlenové. Od konce října 

cvičíme sebeobranu také 1x týdně v novém středisku na ZŠ Kosmonautů 15 v Ostravě - Zábřehu a 

to každé pondělí od 18:15 hod., kde dochází tak 6 cvičících, kteří nejsou členy klubu. 

Zájemci o sebeobranu mohou přijít i nezávazně, podívat se a vyzkoušet si některé techniky v 

rámci 1. tréninku zdarma. Vzhledem k malému počtu cvičících je tady přístup trenéra zcela osobní a 

probíhají pod vedením J. Svitiče. 

 

Sportovní centrum mládeže 

 

Letos je již druhým rokem SCM zařazen k 1.JC Baník Ostrava. Úkolem SCM je připravit 

mladé judisty k reprezentaci na mistrovství Evropy dorostu, Evropské festivaly mládeže - EYOF a 

zejména na mistrovství Evropy a světa juniorů. Závodníci zařazení do SCM nemusí mít členství v 

klubu, u kterého je SCM zřízeno. Naší spádovou oblastí je Moravskoslezský a Olomoucký kraj. U 

SCM je zřízena funkce placeného trenéra. Tuto funkci plní u nás Radislav Borbély. 

V roce 2011 byli do SCM zařazeni tito členové klubu:  

Patrik Lukáš, František Šmehlík, Jan Pravda, Jan Hefka a Jitka Langhammerová. 

Největším úspěchem bylo 3. místo Marušky Holčákové z olomoucké skupiny Jirky Štěpána 

na Evropském festivalu olympijské mládeže. EYOF je prestižním turnajem nejlepších borců 

Evropy, hodnocený jako Olympijské hry mládeže a je to zatím Maruščin životní úspěch. 

 Z naší skupiny se ukázal v dobrém světle hlavně František Šmehlík.  Na předních 

mezinárodních turnajích “A“ v Malaze 

skončil na stříbrném stupínku, v Coimbře 

byl na 5. místě a v Teplicích byl devátý.  

Na základě umístění na těchto turnajích 

dostal možnost se zúčastnit EYOF, 

Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 

dorostu.  Na MS v prvním kole porazil 

gruzínského reprezentanta, bronzového 

medailistu z EYOF. Nás jen může velmi 

mrzet, že Patrik Lukáš se rozhodl 

v začátku roku přejít do kat.60kg, kde se 

mu moc nedařilo. Po konzultacích se 

rozhodl zkusit znovu startovat ve váze 55 

kg. Hned na prvním turnaji ve Sczyrku se 

ukázalo, že jeho předchozí rozhodnutí 

bylo chybné. Vybojoval 9. místo po nádherném výkonu. Škoda, že toto již byl poslední turnaj, kde 

bylo možno se probojovat na ME a EYOF. Nominační kritéria pro tyto turnaje byla nesmyslně tvrdá 

a věřím, že se ČR připravila o jeden z možných výsledků. František a Patrik však svým přístupem 

k přípravě byli a jsou vzorem pro naši mladou, nastupující generaci. Oba naši reprezentanti svou 

suverenitu potvrdili i na MČR dorostu, kde své kategorie s přehledem vyhráli. 
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Velkým zklamáním byl pro mne 

přístup juniora Honzy Pravdy. 

V dorostencích šlo vše samo, ale v juniorech 

už je to horší. Ona potřebná dřina a 

zarputilost se z něj nějak vypařila. Jeho 

zdůvodnění nestartu na MČR mužů „Co tam, 

dostanu v prvním kole Krpálka nebo 

Hlaváčka a končím,“ mě zaskočilo. Kdy on 

může potkat jindy Krpálka? Rád bych slyšel 

„Tady můžu porazit Krpálka nebo 

Hlaváčka.“  Jitka Langhammerová se 

nechytá v rámci reprezentace, ale v republice 

si umí udělat pořádek a na MČR juniorů svou 

kategorii vyhrála. Honzu Hefku omezila zranění a „silně vyvinutá slabá vůle“ víc makat. 

 

 

Regionální výběr žáků 

 

RVŽ v roce 2011 poskytovalo pro členy finance na několik soustředění a to. 

 

 

 

 

 

 

Z 1. JC Baník Ostrava bylo v RVŽ zařazeno 11členů, kteří dosáhly na PČR výborných 

výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizování pravidelných VT bylo oproti roku 2010 zrušeno z důvodů financování dvou VT v 

Teplicích, kde se sjížděli vybraní závodníci RVŽ z celé ČR. I přes tuto skutečnost naši závodníci na 

PČR starších žáků a žaček zazářili a po zásluze jsme se staly nejúspěšnějším klubem.  

 

Sportovní gymnázium 

 

Na sportovním gymnáziu v roce 2011 studovalo 26 studentů.  Studenti absolvují přípravu 

převážně v oddíle 1. JC Baník Ostrava, případně ve svých mateřských klubech.  Závodníci, kteří 

prokazují své kvality sportovními výsledky jsou zařazení do SCM Ostrava.  V rámci přípravy 

absolvují tito závodníci i soustředění s reprezentací ČR. SG jim na to poskytuje příspěvek ze svého 

VT Teplice 1.-6.8. 

VT Teplice 7.-11.12 

Jméno          Výsledek MČR 

Selecký Lukáš 1.místo 

Lukáš Dominik 1.místo 

Král Jakub 2.místo 

Chwastarzová Alena 2.místo 

Tempír Petr 3.místo 

Bednařík Petr 3.místo 

Tománková Lucie 3.místo 

Vilímek Patrik 5.místo 

Slanička Jan  5.místo 

Haničáková Lucie 5.místo 

Ochman Marek 7.místo 
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rozpočtu. Dále pak absolvují jednou ročně zimní soustředění. SG poskytuje i příspěvek na sportovní 

lékařskou prohlídku, regeneraci a sportovní vybavení. 

 

V loňském roce studenti SG získávali medaile na mistrovských i kvalifikačních soutěžích.  

 

Největší úspěchy: 

  

EJU  Jan Pravda   účast 

       

MČR  Skyba Libor   1.místo dorostenci 

  Jitka Langhammerová 1.místo juniorky 

  Tomáš Kozma   2.místo dorostenci 

  Tomáš Kozma   2.místo junioři 

  Lucie Tománková  3.místo st. žákyně 

  Petr Tempír   3.místo st. žáci 

  Michael Raška  3.místo ml. žáci   

  Jan Pravda   3.místo junioři 

 

 

V Extralize družstev mužů za 1. JC Baník Ostrava startovali Tomáš Kohn a Jan Pravda – 6.místo. 

V Dorostenecké lize za 1. JC Baník Ostrava startovali Jan Pravda, Tomáš Kozma, Daniel Tatarin, 

Jiří Bodnár, Jan Hefka, Jiří Svoboda a Libor Skyba – 1. místo. Na Přeboru ČR družstev starších 

žáků startovali Petr Tempír, Ondřej Mičan a Patrik Vilímek - 1.místo. 
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Seznam studentů – JUDO 

2011 

 

 

Jméno          Třída Trenér Klub výkony 

Kubičina Ondřej 4.A Štefánik 1.JCBO  

Langhammerová Jitka 4.A Štefánik 1.JCBO 1.MČR j 11 

Filip Jan 3.A Štefánik 1.JCBO  

Hefka Jan 3.A Štefánik 1.JCBO 1.DL 11 

Ožanová Kristýna 3.A Štefánik 1.JCBO  

Bodnár Jiří 2.A Štefánik Baník Karviná 1.DL 11 

Kozma Tomáš 2.A Štefánik Baník Karviná 2.MČR d 11, 1.DL 11 

Pravda Jan 2.A Štefánik 1.JCBO 3.MČR j 11,1.DL 

11 
Tatarin Daniel 2.A Štefánik Slezan Opava 1.DL 11 

Korbel Jakub 2.A Štefánik 1.JCBO  

Skyba Libor 1.A Štefánik Mittal Ostrava 1.MČR d 11, 1.DL 11 

Svoboda Jiří Kvinta Boháčová 1.JCBO 1.DL 11 

Tempír Petr Kvarta Boháčová 1.JCBO 3.MČR st.ž 11 

Dürrer Robert Tercie Boháčová 1.JCBO  

Ochman Marek Tercie Boháčová 1.JCBO 7.MČR st.ž 11 

Tománková Lucie Tercie Boháčová 1.JCBO 3.MČR st.ž 11 

Vilímek Patrik Tercie Boháčová 1.JCBO 5.MČR st.ž 11 

Mičan Ondřej Sekunda Boháčová Mittal Ostrava 1.PČR dr st.ž 11 

Raška Michael Sekunda Boháčová Mittal Ostrava 3.PČR ml.ž 

Ševčíková Sabina Sekunda Boháčová Mittal Ostrava  

Tluček Patrik Sekunda Boháčová Mittal Ostrava  

Martínková Adéla Prima Boháčová 1.JCBO 5.PČR ml.ž 

Plachý Arnošt Prima  Boháčová 1.JCBO  

Němec Jakub Prima Boháčová 1.JCBO  

Bláhová Iveta absolvent Štefánik Sokol Mohelnice  

Kohn Tomáš absolvent Štefánik 1.JCBO  

 

 

 

 

 

Centrum individuálních sportů Ostrava 

 

 CISO vzniklo v roce 2005. Má za úkol finančně podporovat přípravu nadějných 

závodníků. Za tuto dobu jím prošlo několik členů našeho oddílu ( Michaela Boháčová, Monika 

Bakayová, Renata Ročňáková, Tomáš Kohn ). Od roku 2010 je členem CISO Jan Pravda, který byl 

zařazen na základě nominace na MED 2010. V roce 2011 se členem CISO stal František Šmehlík 

na základě svých výsledků v dorostenecké reprezentaci a nominaci na MED, MSD a EYOF 2011. 

 

 

 

 

 



 21/23 

Pořádání turnajů 

 

 V době od 12-13.2.2011 proběhl turnaj Českého 

poháru mladších a starších žáků a žákyň, dorostenců a 

dorostenek, juniorů a juniorek ve sportovní hale Sareza, 

kterého se zúčastnilo téměř 800 závodníků a na 500 

diváků. Mezi startujícími závodníky zde byli nejen 

závodníci z ČR, ale i z Polska a Slovenska. 

  

Dalším námi pořádaným turnajem byl Memoriál 

Jana Stankoviče, který se konal dne 10.4.2011. V 

kategorii mužů a žen zde startovalo 98 závodníků, 

oproti předešlému roku jich bylo ö něco méně. Zde byla velká absence závodníků z Polska a 

Slovenska, přestože byli na turnaj pozváni. V hmotnostní kategorii do 66 kg, která byla 

vyhlášena jako memoriál Jana Stankoviče, zvítězil závodník ze Sport Judo Litoměřice Jaroslav 

Stalmacher, který si tak odvezl nejen pohár pro vítěze, ale také putovní cenu, bronzovou sošku 

Jigora Kana, kterou věnovali do tohoto turnaje kolegové z našich spřátelených polských klubů 

jako památku na svého kolegu a přítele Jana Stankoviče. 

A v neposlední řadě na podzim dne 30.10.2011 náš klub pořádal přebor ČR starších žáků a 

žákyň, kde naši závodníci velmi úspěšně reprezentovali náš klub a zaslouženě stáli na stupních 

vítězů. Všechny tři uvedené turnaje byly vysílány on-line na internetu a zároveň zde natáčela i 

ČT Ostrava krátký sestřih. 

Dalšími pořádanými turnaji byly Dorostenecká liga a Extraliga mužů. Na středisku 

Hrabůvka v měsíci duben, květen a říjen 2011 proběhl turnaj přípravek, kterého se pokaždé 

zúčastnilo minimálně 30 závodníků.  

 

 

Pořádání klubových kempů 

 

 

 V letošním roce jsme pořádali 3 judo víkendy pro naše členy. Samozřejmě jako každý rok 

v letních měsících jsme v posledním týdnu srpnu pořádali judo Camp, který byl ve středisku 

Ondrášův Dvůr na Bílé Mezivodí v Beskydech. Zájem o judo Camp byl oproti předešlým Campům 

menší, ale nic to nezměnilo na jeho kvalitě. Děti odcházely spokojené a nadšené. Závěrem nezbývá 

než popřát, aby i příští judo camp 2012, který se bude konat na Rusavě v Hostýnských vrších 

proběhl minimálně na stejně dobré úrovni, aby vyšlo počasí …no prostě, aby bylo fajn!!! 
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Ples 

 

 

Na počátku roku jsme uspořádali v restauraci „U Pošty“ v Ostravě-Třebovicích tradiční 

klubový reprezentační ples. Již pátý ročník byl určený především pro rodiče našich  členů, 

bývalé vynikající závodníky a samozřejmě přátele našeho sportu. Zúčastnilo se ho celkem 140 

hostů, na které čekal krásně vyzdobený sál, dobře naladěná obsluha a schopný realizační tým. Po 

úvodním zahájení jsme se skvěle bavili, krásně si zatančili a dobře se najedli. Při kouzelnickém 

vystoupení Ondřeje Sládka jsme jen zírali jak je možné posunout „světovou magii“ dále. Poté již 

pro nás byla  připravena bohatá tombola či taneční vystoupení v podání Kristýnky Golové a 

Václava Vydry. Kdo při losování tomboly nevyhrál, si alespoň při skleničce „Saké“ pohovořil 

s přáteli a zavzpomínal, jaké to kdysi bylo … K tanci nám hrála skupina „Taky Mjůzyk Band“ a 

to až do brzkých ranních hodin, kdy jsme se v poklidu rozešli do svých domovů. 


