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ZPRÁVA TRENÉRA 

 

Extraliga mužů  

3. kolo 

 

 

Datum: 31.7.2022    

 

Kategorie: muži  

 

Počet týmů 1.JCBO: 1.  

 

Trenéři: Hvozdovič Miroslav  

 

Celkové hodnocení: 

31.7. proběhlo třetí a poslední kolo základní časti Extraligy mužů ČR v Hranicích na Moravě, 

ve sportovní hale Napária.  Tradíční, příjemné prostředí ve spojení s pohostinností domácích. 

Termín byl určen ústředním trenérem, poté co se kluby nebyly schopny na vhodném termínu 

dohodnout. 

Pro nás to nebyl úplně vhodný termín, protože naše zahraniční posila, polský reprezentant 

Pawel Drzymal v tomto termínu absolvoval kemp polského RD. 

Ani po intenzivní komunikaci s trenérem polského RD do poslední chvíle nebyl pro toto kolo 

uvolněn. 

I díky těmto okolnostem jsme odjeli do Hranic se sestavou mladou, (věkový průměr 21,4 let), 

poskládanou pouze se členů 1JCBO!!! Je to v rámci Extraligy ČR unikátní záležitost a 

nezůstala bez povšimnutí vedení Čsju, kteří se 3.kola zúčastnili. 

Do budoucna z mého pohledu velice nádějné a perspektivní družstvo. 

 

 

Jednotlivá utkání: 3.kola 

 

Po prvním zápase kola, kdy Olomouc porazila Hranice, a bylo tak rozhodnuto o postupujících 

do play-off  jsem nastupovali klidnější, přesto odhodláni. 

 

Radek se s jistotou postaral o první bod a splnil svou úlohu lídra týmu se zatím 100% 

úspěšností! Svému soupeři nedal šanci. 

Šimon rozhodným způsobem porazil nebezpečného Kubalu, který svou gymnastickou 

akrobacií dlouho odolával, a potvrdil růst výkonosti a také potřebného sebevědomí. 

Prezentuje se aktivním způsobem boje, s dobrou kumikatou. 
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 Zápas se lámal ve váze do 81 kg, kde Jirka po soustředěném a bojovném výkonu, pestrými 

útoky, porazil Trojnara, nedávného účastníka seniorského A turnaje ve Švýcarsku. Výborný 

duel, který po zásluze vyhrál. 

Za rozhodnutého stavu nastoupil svou premiéru v Extralize Dominik Motyka a hodně potrápil 

člena seniorské reprezentace Martina Bezděka, prohrál sice na wazari, ale zanechal velmi 

dobrý dojem, bez přehnaného respektu. 

Matěj po nedávné medailové účasti na EUG, kde vůli prokázal, nastupoval s vědomím a 

pokyny, že nemusí riskovat další zhoršení stavu zraněného lokte.  

 

 

 

 1.JCBO JC Železo Hranice 3:2 

-66 Radek Rýpar Tomáš Beran 100:0 

-73 Šimon Křížek Vojtěch Kubala 100:0 

-81 Jiří Svoboda Robert Trojnar 100:0 

-90 Dominik Motyka Martin Bezděk 0:10 

+90 Matěj Silvestr Tomasz Scziepaniak 0:100  

   300:110 

 

Hodnocení: 

 V tomto zápasu s Olomoucí nám už vůbec o nic nešlo. Soupeř usiloval o přímý postup do 

semifinále play-off ve finálovém turnaji v prosinci v Praze. 

O to více musím ocenit bojovnost a nasazení Radka, i vzhledem k tréninkovému výpadku 

zaviněnému zraněním zad, který v souboji s Kovářem projevil obrovské odhodlání a touhu 

zvítězit, což se mu ve 4 minutě GS podařilo. 

Šimon po náročném programu a návratu z EYOF den před Extraligou nemusel a své potřebné 

si odvedl v předchozích zápasech. 

Jirka a Dominik měli oba opravdu těžké soupeře, reprezentanty a pravidelné účastníky 

nejvyšších světových soutěží a tentokrát to nestačilo aby je více potrápili. 

Matěje už zdravotní stav do dalšího zápasu nepustil. 

  

 

 1.JCBO JC Olomouc 1:4 

-66 Radek Rýpar Václav Kovář 1:0 

-73 Šimon Křížek Daniel Kordula 0:100 

-81 Jiří Svoboda Alex Barto 0:100 

-90 Dominik Motyka David Klammert 0:100 

+90 - Tomáš Raška 0:100 

   1:400 
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Úspěšnost závodníků 

 

jméno příjmení 
hm. 

kategorie 

počet 

výher/proher 

v tomto kole 

počet 

výher/proher 

celkově 

počet bodů 

celkově 

Radek Rýpar -66 2/0 6/0 6 

Šimon  Křížek -73 1/1 3/3 3 

Pawel Drzymal -81 - 2/2 2 

Matěj Silvestr +90 0/1 1/3 1 

Jiří  Svoboda -90 1/1 1/5 1 

Dominik Motyka -90 0/2 0/2 0 

      

  

Celkově:  

V základní části Extraligy se rozhodovalo o postupu do plya-off, nebo o účasti v baráži o 

sestup. V tomto směru jsme splnili úkol, vyhnout se sestupovým starostem a postoupili jsme 

do finálového turnaje v prosinci v Praze. 

Největší měrou se zasloužil Radek Rýpar který se pral se sebezapřením a odvedl skvělou 

práci. 

Velku radost mám ze zapojení juniorů do základní sestavy, kteří se jeví perspektivně a jsou 

budoucími lídry týmu. 

Věřím, že v závěrečném turnaji už budeme opět moci využít služeb polského reprezentanta 

Pawla Drzymala, také že Matěj už bude zdravotně v pořádku a popereme se se ctí o nejvyšší 

příčky. 

 

V Třinci: 31.7.2022   Zpracoval: Hvozdovič Miroslav 

 


