Olympiáda dětí a mládeže – Liberecký kraj 23. – 28. 6. 2019
Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž krajských
reprezentací v kategoriích starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru
opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského
ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.
Týmy krajů jsou sestaveny z osmi váhových kategorií a to vždy čtyř dívčích a čtyř
chlapeckých.

V letošním roce Msk reprezentovali:
M U15 - váha
jméno
42 kg
NOVOBILSKÝ Václav
42 kg
VONTOR Tomáš
46 kg
HUVAR Jakub
50 kg
ČEBÍK Filp
50 kg
SIUDA Adam
55 kg
POTŮČEK Tomáš
W U15 - váha
jméno
44 kg
MOŽÍŠOVÁ Bára
44 kg
RAPČÁNOVÁ Alice
48 kg
SCHOLZIGOVÁ Emma
52 kg
ŠČERBOVÁ Leona
52 kg
MANOVÁ Zuzana
57 kg
KUŽELOVÁ Dominika

oddíl
Sl. Opava
1.jcbo
1.jcbo
1.jcbo
Ju. Beskydy
Tj. Ostrava
oddíl
Ju. Beskydy
1.jcbo
Sl. Opava
Tj. Ostrava
Sl. Opava
1.jcbo

První soutěžní den se naši sportovci v tabulce utkali s výběrem Zlínského kraje, který
s přehledem porazili se skóre 8:0 a s krajem Karlovarským, kdy s bilancí šesti výher a dvou
porážek náš tým postupoval z tabulky z prvního místa.
Následující den jsme se v osmifinále utkali s Olomouckým krajem a po šesti výhrách jsme
postoupili do čtvrtfinále, proti výběru Jihomoravského kraje.
Ani silný tým pod vedením Z. Trávníčka náš rozjetý kraj nedokázal zastavit a díky pěti
výhrám jsme mohli slavit postup do finále.

Posledním krajem, který stál v cestě před ziskem nejcennější medaile, byl kraj Praha.
Pražany k vítězství vedl zkušený závodník a trenér Ondřej Zita z USK Praha a trenérka
Renata Bláhová. Se silným týmem především v chlapecké kategorii byly jejich ambice na
zlato oprávněné.
Po sedmém zápase byl stav pro Msk nepříznivý a to 3:4 (300:370)
Posledním kdo mohl naše reprezentanty přivést k vysněnému zlatu byla Dominika Kuželová,
která musela bodovat nejvyšším možným počtem bodů. I přesto, že úvod zápasu tomu
neodpovídal a po chybě Dominiky se Pražané ujali vedení na wazari, jsme svěřenkyni trenéra
Miroslava Hvozdoviče z 1.jcbo do poslední chvíle věřili. Její touha po vítězství a
zodpovědnost za celý tým byla v tuhle chvíli silnější než kohokoliv jiného.
Po krásném kontra chvatu Dominiky, vyletěli ruce všech fanoušků Msk nad hlavu a to ne jen
v Home Credit Aréně v Liberci, ale také u obrazovek české televize, která finálový blok
přenášela živě po celé České republice. Poslední ippon ostravské závodnice nám zajistil nejen
ty nejcennější medaile z olympijských her, ale především neskutečný sportovní zážitek.

Mladí judisté a judistky z Moravskoslezského kraje dokázali již po čtvrté v řadě ovládnout
tento oblíbený turnaj a potvrdili tak, že v žákovských kategoriích patří mezi Českou špičku.

Nutno podotknout, že zásluhu na titulu Msk nemají jen tito nominovaní sportovci, ale také
jejich oddílový sparingpartneři, závodníci z jiných oddílů či váhových kategorií, kteří
společně s nimi absolvují pravidelné randorové srazy, tréninkové kempy a především trpěliví
trenéři bez kterých by to nikdy „necinklo“.
Velký dík a kus medaile patří především trenérům z 1.jcbo (Miroslav Hvozdovič), TJ Ostrava
(David Tluček), judo Beskydy (Pavlína Pröllová) a TJ Slezan Opava.

Pořadí

Kraj

body

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
7.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Moravskoslezský kraj
Hlavní město Praha
Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj
Liberecký kraj
Zlínský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Jihočeský kraj

20
16
13
11
10
10
8
8
10
10
10
10
10
10

Ondřej Libo
trenér RVŽ, KVŽ

