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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

Pohár Nadějí 2023 
Prostějov 

 
 
Datum: 21.1.2023    
 
Kategorie: muži a ženy  
 
Počet závodníků 1.JCBO: 7 juniorů, 2 juniorky      
       
 
Trenéři: Miroslav Hvozdovič  
 
Hodnocení: 
  

Tradiční lednový turnaj, pořádaný judo klubem Olomouc proběhl tentokrát v sportovní 
hale v Prostějově. Soutěž se uskutečnila na pěti tatami v rychlém tempu bez zbytečných 
průtahů. 

PN seniorů, s kategorie kontrolních startů s účastnilo 9 juniorů z toho 5 prvním rokem. 
Pro čerstvé juniory to byla první zkušenost v dospělé kategorii v jednotlivcích. 
Svou první seniorskou medaili si vybojoval Michal Caletka z bilancí 2/2. Další dobrý výkon 
předvedl Michal Čerchla se stejným poměrem zápasů obsadil 5.místo. 
Tereza Václavková po náročném kempu v Mittersillu nezhazovala do své váhy a absolvovala 
tři těžké zápasy ve výšší hmotnostní kategorii, což splnilo potřeby kontrolního startu. 
 
Za zmínku stojí ale výborný výkon Dominika Motyky, který s judistou roku pro rok 2022, 
Adamem Kopeckým svedl vyrovnanou bitvu, která za vyrovnaného stavu pokračovala až do 
GS, kde pro zranění lokte musel Dominik zápas skrečovat. 
To samé se dá říct o Tomáši Meixnerovi, který opět po vyrovnaném průběhu, s Tondou 
Dvořáčkem, a opět v nastaveném čase, musel odstoupit pro zranění v oblasti nártu. 
Pozdější vyšetření  RTG, naštěstí nepotvrdilo vážnější charakter úrazů. 
Ostatní nasbírali cenné zkušenosti, které v budoucnu doufám zúročí. 
    
Leona Ščerbová trénující v rámci SCM v tréninkové skupině juniorů/seniorů vyhrála 
v ženách váhovou kategorii do 57 kg.  
 
Po soutěži proběhl dvoudenní centrální randorový sraz, kterého jsme se zúčastnili a sportovci 
jen v neděli absolvovali 18 ks kvalitních randori.  
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Tréninků se účastnili jak čeští reprezentanti Klammert, Půlkrábek, atd., tak i zahraniční 
výpravy ze Slovenska a Polska. 
 
 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 

Tereza  Václavková -63 2/1 3. 

Michal  Caletka -60 2/2 3. 

Michal  Čerchla -90 2/2 5. 

Tomáš  Meixner -66 1/1 - 

Petr Caletka -66 1/2 7. 

Daniel  Chlebovský -100 1/2 - 

Dominika Kuželová -63 0/2 - 

Dominik  Motyka -90 0/1 - 

Filip  Čebík -73 1/2 - 

 
 
V Ostravě: 23.1.2023    Zpracoval: Miroslav Hvozdovič 


