
MČR JUNIORŮ A JUNIOREK 

2011 
Zpráva trenéra  

Trenéři : Dušan Koza , Jan Štefánik , Miroslav Kubina 

Rodič + řidič : Ota Kotyk 

Závodníci : 

Jméno   příjmení  zápasů celkem  výhry prohry umístění 

Tomáš   Kozma (B.Kar.,SG Ova)  4  3 1 2 

Patrik   Lukáš    3  2 1 5 

Daniel   Tatarin (Sl.Opa,SG Ova) 2  0 2 bez. 

Tomáš   Kohn    4  2 2 9 

František  Šmehlík   6  4 2 5 

Ondřej   Pavlík    1  0 1 bez. 

Asret   Sope    1  0 1 bez. 

Tomáš   Kotyk    1  0 1 bez. 

Jan   Pravda    3  2 1 3 

Michal   Gujda    3  0 3 4 

Jitka   Langhammerová  3  3 0 1 

Hana   Šalamounová   2  0 2 2 

  

 

 

 

 

 



 

Hodnocení mistrovství : 

Mistrovství České republiky se v roce v 2011 opravdu vyvedlo. Osvědčení organizátoři v Jičíně, městu 

juda a sportu uspořádali krásné mistrovství. Jak sportovní hala, tak také sportovní kulisa byla 

odpovídající důležitosti a významu toho sportovního podniku. Možná malá výtka, že se 

organizátorům  a vlastně také ČSJU nepovedlo přilákat celostátní televizní redakci a dostat tak náš 

sport do televize. 

Co se týká sportovní stránky a předvedených výkonů, byl jsem překvapen. Musím zmínit, že na 

Mistrovství ČR juniorů jsem snad byl naposledy jako aktivní závodník,proto jsem se upřímně těšil,jak 

české juniorské judo vypadá. Zaujali mě výkony Habana, Ječmínka, dvou Petrů, Řeháčka. Přesto jsem 

viděl některé nedostatky:obecně velmi špatná ne waza , špatný fyzický fond, nevýrazná vůle a 

nasazení v utkání. Je to vlažné, bez emocí. Podotýkám,že je to jen můj názor a možná z kreslený mým 

zaujatým pohledem a mou judistickou minulostí. 

Ženské judo bylo velmi průměrné, ale to asi nikoho nepřekvapuje. Pěkné zápasy u holek by se dali 

spočítat na prstech jedné ruky. Znova podotýkám,že je to pro naše judo veliká škoda,protože 

minulost českého juda jasně hovoří, pro ženy!!! 

 

Hodnocení jednotlivců : 

Začnu podle zásluh a podle svého uvážení☺. 

Jitka Langhammerová , hm.kat 70 kg : 

Zaplať pán Bůh, že máme Jitku. Díky ní jsme vezli do Ostravy po letech zase titul. Jitka si ho za pilnou 

přípravu jistě zasloužila a také po suverénním výkonu získala. Nenašla větší soupeřku, všechny svá 

utkání vyhrála na ipon před časovým limitem. Ukázala hezké judo a slušnou technickou úroveň. Ještě 

jednou moc gratuluji a děkuji za celý 1.JCBO. 

Hana Šalamounová , hm.kat 44kg : 

Hanka měla pouze jednu velmi kvalitní soupeřku, se kterou prohrála obě svá utkání, proto obsadila 

druhé místo. Předvedený výkon lze těžko hodnotit. Hanku vůbec po judistické stránce neznám a ani 

toho moc nepředvedla. Každopádně gratuluji k druhému místu. 

Tak holky máme za sebou a jdeme na chlapy. 

Tomáš Kohn , hn.kat 73kg : 

Tomáš byl naše veliká medailová naděje. Bohužel to nevyšlo. Tome je to těžké. Sám víš, že jsi tomu 

nedal všechno!!! Sám víš, co to vyžaduje a obnáší. Konkurence nespí a je v těchto váhách veliká. 

Nezbývá, než se z toho poučit a jít dále. Na druhou stranu musím Tomáše pochválit za technické judo, 

které předváděl. Pral se s nasazením a prahnul po úspěchu. Jeho ne waza je na české poměry 

nadstandardní. 



Na obhajobu Tomáše musím zmínit, že je nejenom závodník extraligy, ale také trenér mládeže 

v našem středisku Poruba, které se pyšní velikou členskou základnou našeho 1.JCBO. 

Toto středisko založil před lety náš člen,kamarád,běžec,uči matař,gymnasta,srdcař,drtič,bavič,znalec 

dobrého vína,mlátička,nezmar,technik,Baba,Babička,člen výboru 1.JCBO, trenér, Pan Judista(mistr 

ČSSR,ČSR,ČSFR),reprezentant Jan Babinec nositel 1.danu.Dnes je toto středisko výstavní skříní mezi 

všemi. Honzo gratuluji tobě,že jsi něco tak neuvěřitelného dokázal a věřím,ne věřím,jsem 

přesvědčen,že i nadále budeš pilně pracovat , věnovat se dětem, učit je něco tak neuvěřitelného jako 

je judo!!! Děkuji ti z celého srdce ještě jednou. Babičko, mám tě rád☺ a vážím si tě!!! 

Chtěl jsem napsat krátkou, stručnou a věcnou zprávičku z MČR juniorů ☺, nějak jsem se nechal 

unést☺.Omluvám se. 

František Šmehlík , hn.kat 66 kg : 

Později mi přišlo trošku líto,že jsem Frantu z kritizoval za vypuštěné utkání o třetí místo,ale hned jsem 

si neuvědomil,že to byl v tento den již 6.zápas a pro Františka,věkem dorostence velmi,velmi náročný 

turnaj.Proto si uvědomuji,že měl nárok na únavu a uspokojení z výsledku.Já jsem také s výkonem 

Franty velmi spokojen.Vyhrál 4.velmi těžká utkání,předváděl bojovné a technické judo na velmi 

pěkné úrovni.Fyzicky juniorům v pohodě stíhal a dokonce je i porážel.Jde si v utkáních za svým 

judem,poslouchá rady trenérů,je soustředěný na výkon a výsledek.Radost pracovat s takovým 

borcem.Přeji letos nominaci na MED a tam pěkný výsledek. 

Patrik Lukáš , hm kat 60kg :  

Patrik mi a všem trenérům 1.JCBO udělal jednu velikou radost. Porazil svého reprezentačního kolegu 

Hozáka (Litoměřice) na dvě wazari. Nejde mi ani tak o porážku Hozáka,jako o získane sebevědomí do 

dalších důležitých a těžkých turnajů. Přeji ti Patriku hlavně zdraví,vše ostatní si pak na tatami 

vybojuješ sám.Dobrý výkon!!! 

Tomáš Kotyk , hm kat 90kg :  

Tomáš šel do turnaje namotivován  z dobrého  a úspěšného výsledku z předešlého turnaje. Já však 

věděl, že to bude hodně, hodně těžké.Totiž v těchto těžkých váhách se věkem dorostenci (to Tomáš 

pořád je ) moc neprosazují.Je to dáno opravdu velikým fyzickým rozdílem a na moc dorostenců tam 

během turnaje nenatrefíte,tak jako v lehkých váhách.Myslím,že i Tomáš to tak bral,judo ho nesmírně 

baví,pořád se zlepšuje,doma má podporu rodičů a myslím,že to bude dobré☺.Jednou spolu a nebo 

možná s jiným trenérem oslaví titul a kdo ví jaký. 

Daniel Tatarin , hm kat 66kg : 

Daniel hned první utkání natrefil na pozdějšího vítěze Ječmínka z USK Praha. Mimochodem moc 

šikovného judisty, který se mi moc líbí. Dělá velmi hezké judo, rvavé,technické,s nasazením a 

ohromnou vůlí po vítězství. Daniel je také věkem pořád dorostenec a jel na zkušenou. Pak už se 

Daniel do turnaje nedostal a protrápil se k druhé prohře.Nevadí!!!Přišel,viděl a příště zvítězí ☺.To 

jsem teď vymyslel,hezké že??? 

 



Jan Pravda,alias Pravdič,hm kat 100kg : 

Pravdič je prvním rokem junior a má ambice a předpoklady na lepší výsledky. Přesto si dovolím tvrdit, 

že prochází malou krizí. To jsme si ale prošli všichni i já si pamatuji, že jsem měl podobné období. 

Trápil jsem se výsledkově, judo mě sice vždy bavilo, ale prostě mi to nešlo. Nesmíme ztrácet motivaci, 

trpělivost a naději, že se vše vrátí do starých kolejí. 

Přesto se domnívám, že třetí místo je dobrý a povzbuzující výsledek. Předvedl soustředěný a 

ctižádostivý výkon. 

Tomáš Kozma , hm kat 55kg : 

Tomáš je opora v našem Dorosteneckém družstvu v soutěži DL. Věkem stále dorostenec, 

reprezentant ČR  a  po tomto víkendu také vicemistr ČR v kategorii juniorů. Gratuluji!!! 

Tomáš pomaličku pochopil a začal zlepšovat svou osobní techniku. Postupně přidává další, což je 

dobře. V tréninku velmi pilný, zodpovědný a pracovitý. Nestačil pouze na Mazana (Hranice), který je o 

dva roky starší. Jinak nemám k výkonu Tomáše výhrady a vážnější připomínky. 

Michal Gujda , hm kat +100 kg : 

Znovu se ukázalo , že být králem v těžké může být v 1.JCBO jen jeden a to náš Jakub Král ☺, ne dělám 

si fakt srandu!!! Také Michal je borec těžké váhy a také na tréninku to všem dává ve známost!!! 

Všichni členové družstva by mohli povykládat jaké to je upadnout v tréninku Michalovi na harai goši . 

No, jen prozradím, že není co závidět. Obsadil 4. místo a nikdo mu ho nikdy nevezme. 

Asret Sope ,hm kat 81 kg : 

Asret je věkem také ještě dorostenec a jeho judo není natolik kvalitní, aby se prosadil v juniorech. 

Tam je to trošičku jiné judo. Vůbec nevadí, jeli jsme na zkušenou. Jeli jsme se podívat co nás čeká 

v příštím roce. Viděli jsme to a máme se proč a nač připravovat. 

Ondřej Pavlík , hm kat 81 kg : 

V juniorech se jedná o velmi kvalitní váhu. Není to tam jednoduché. Přesto si myslím že není 

neprůbojná pro judistu Ondrových kvalit.Je škoda,že Ondřej v ne waza je praktický nulový!!!Také na 

to hodně často dojíždí a i tady se mu stala osudová.nechal se uškrtit jako malé dítě. 

 

Závěrečné slovo trenéra : 

Bylo to pro  náš klub 1.JCBO nejúspěšnější Mistrovství juniorů od revitalizace klubu. Proto jsem 

nesmírně rád, že jsem mohl být přítomen, prožít společně s vámi tuto jedinečnou atmosféru, která se 

u turnajů v rámci Českého poháru, nebo jiných Velkých cen nevyskytuje!!! 

Jsem také nesmírně rád, že jsem Vás společně s ostatními kolegy trenéry mohl na toto Mistrovství 

připravit. 

Jsem rád, že Vám všem mohu poblahopřát k předvedenému výkonu a jsem nesmírně rád, že Vám 

mohu poděkovat za vzornou reprezentaci našeho všemi milovaného 1.JCBO. 



Jsem rád a vděčný, že můžu být jeden z Vás. 

Děkuji. 

V Ostravě 13. 4. 2011                                                                             Dušan Koza, tr. dorostu 1.JCBO 

 


