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ZPRÁVA VEDOUCÍHO AKCE 

JUDO CAMP - MALÁ MORÁVKA 2022 
 

Datum konání akce: 15. 8. – 21. 8. 2022 
  
Hodnocení:  
Po roční pauze jsme si letošní Judo camp opět užili v Jeseníkách, v příjemném 
prostředí Horského hotelu Neptun na Malé Morávce. Akce se zúčastnili naši mladí 
judisté a judistky ve věku od 6 do 15 let (89 dětí) a jejich trenéři, celkem 102 osob.   
Děti byly rozděleny do čtyř tréninkových skupin dle věku a svých schopností. Každá 
skupina měla díky trenérům a jejich asistentům zajištěný zajímavý celodenní 
program. Na zdravotní stav dětí i dospělého doprovodu a další věci s tímto spojené 
zodpovědně dohlížela naše zdravotnice – Petra Stachová.  
 
Druhý den našeho pobytu k nám na hotel zavítala kontrola Krajské hygienické 
stanice – pracoviště Bruntál, kdy její pracovnice provedly státní zdravotní kontrolu 
zaměřenou na dodržování hygienických předpisů a administrativních náležitostí 
s tímto spojených. Vše požadované jsme předložili, zodpověděli na položené dotazy 
a bylo nám sděleno, že kontrola proběhla bez závad. Zpráva o kontrole bude dle 
sdělení pracovnic KHS doručena statutárnímu zástupci klubu.  
 
Jako každý rok u podobných hromadných akcích jsme i letos řešili pár žaludeční 
nevolnosti, nějaké to klíště a drobné šrámy. Abychom zabránili většímu rozšíření 
žaludečních nevolností, případně jiných onemocnění, tak po dohodě s rodiči camp 
opustilo před řádným ukončením pobytu několik dětí.   
 
Ubytování a zázemí hotelu plně vyhovovalo našim požadavkům. Velkou výhodou 
bylo, že jsme celý hotel měli po celý týden jen pro sebe. Na místě bylo hotelem 
zajištěno stravování formou plné penze + svačinky a celodenní pitný režim. Kvalita 
jídla byla přiměřená takovéto akci a její ceně. 
 
Počasí nám přálo, kdy jen asi dva dny trochu zapršelo. Více deště jsem si naštěstí 
užili až v době odjezdu. V rámci programu děti absolvovaly judo tréninky, kondiční 
tréninky, hry v přírodě, výlety do okolí a také jsme využili venkovní bazén. Děti měly 
rovněž vyhrazený čas i pro osobní volno. Díky počasí se nám podařilo i posedět 
večer u táboráku.  
 
Ve skladbě trenérského týmu došlo k výraznému omlazení, ale všichni do kolektivu 
perfektně zapadli a odvedli skvělou práci. 
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Díky kvalitní přípravě programu jednotlivými trenéry a jejich asistenty, byl pro 
účastníky vytvořen pestrý program, ve kterém si snad každý vybral něco zajímavého. 
Věřím, že děti si camp dostatečně užily a již nyní se těší na účast na podobných 
baníkovských akcí i v budoucnu. Všem trenérům a asistentům chci touto cestou 
poděkovat za jejich aktivitu a perfektně odvedenou práci.  Zvláště bych chtěl 
poděkovat za profesní nadhled a velké pracovní nasazení zdravotníci Petře, která se 
při své premiéře na pozici zdravotníka ukázala ve velmi dobrém světle.  
 
Poděkování chci také směřovat k Honzovi Janovskému za ochotu a jeho čas při 
zajištění přepravy tatami a sportovního vybavení na tuto akci.  
 
 
V závěru ještě jednou díky celému týmu letošního judo campu, za spolupráci a 
odvedenou práci a dále také všem rodičům za důvěru a spolupráci při realizaci 
tohoto projektu.  
 
 
Ve Frýdku-Místku 23. 8. 2022    Mgr. Marek Dryšl, vedoucí campu 
 
  


