
VIII. LETNÍ OLYMPIÁDA D ĚTÍ A MLÁDEŽE  

VIII. Letní olympiáda dětí a mládeže se konala ve dnech 24. – 29. června v hlavním městě 

Jihomoravského kraje v Brně. Soutěž v disciplíně kata proběhla v pondělí 26. června a 

v disciplíně kumite v úterý 27. června. V dopolední části soutěžili jednotlivci a odpoledne teamy. 

Každý kraj v karate reprezentovalo 8 závodníků, z toho 4 dívky a 4 chlapci, kteří byli rozděleni 

na mladší a starší žactvo, věkově 10 – 11 let a 12 – 13 let. Svaz Karate Plzeňského kraje 

nominoval z Karate Klubu Klatovy Kryštofa Ružu a Aniku Draheimovou, Václava Maie z Karate 

Horažďovice, Annu Levovou a Tobiase Nagy z Narama Rokycany, z Narama Plzeň Natálii 

Dlouhou a Patricii Formanovou a z Karate Klubu Kdyně Štěpána Hirschaua. 

Pravidelná společná příprava olympioniků začala začátkem dubna a trvala až do odjezdu na 

Olympiádu. Společné tréninky probíhaly nejen v Plzni, ale také v Rokycanech, Klatovech a 

Kdyni pod vedením zkušených trenérů Petry Pecekové, Zdeňka Kubalíka a Bohuslava Šály. 

Plzeňská výprava byla v Brně velmi úspěšná a to především zásluhou Kryštofa Ruži, 

který získal celkem 3 bronzové medaile. Pro Kryštofa bylo nejtěžším zápasem semifinále 

v disciplíně kumite jednotlivci starší žáci do 50 kg, kde mu finále uniklo pouze rozdílem první 

bodované techniky se soupeřem Schánilcem z Jihočeského kraje. V boji o 3. místo pak nedal 

soupeři šanci a s přehledem zvítězil nad závodníkem Brejchou ze Středočeského kraje. 

Dalším medailovým úspěchem bylo 3. místo staršího žactva v disciplíně Kata Team. Plzeňský 

team ve složení Anika Draheimová, Kryštof Ruža a Václav Mai zúročili poctivou přípravu a 

získali další bronzové medaile. 

Starší žáci nenechali nic náhodě a bodovali také v disciplíně Kumite Team. Skvělými výkony, 

perfektní taktikou a koučováním Petry Pecekové vybojovali Kryštof Ruža, Anna Levová, Václav 

Mai a Anika Draheimová v silné konkurenci velmi cenné bronzové medaile. 

Plzeňáci získali řadu pátých míst zásluhou: 

- Aniky Draheimové – starší žákyně kata jednotlivci 

- Aniky Draheimové – starší žákyně kumite jednotlivci do 45 kg 

- Anny Levové – starší žákyně kumite jednotlivci nad 45 kg 

- Václava Maie – starší žáci kumite jednotlivci nad 50 kg 

- Štěpána Hirschaua – mladší žáci kumite jednotlivci nad 40 kg 

- Patricie Formanové – mladší žákyně kumite jednotlivci do 35 kg 

Závěrem bych rád poděkoval mladým olympionikům za velmi pěkné výsledky a výbornou 

reprezentaci Plzeňského kraje v Brně a Petře Pecekové za skvělou spolupráci. Přeji všem 

zúčastněným mnoho úspěchů v další sportovní i životní kariéře. 
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