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Markéta je žákyní naší školy od 6. třídy a po celou dobu školní docházky dosahuje vynikajících výsledků. I když se věnuje 
vrcholově judu a pravidelné tréninky, soustředění a zápasy jí zabírají veškerý volný čas, patří se samými jedničkami i 
v deváté třídě stále k nejlepším žákyním naší školy. Je všestranně nadaná a školu výborně reprezentuje nejenom ve 
sportu, ale i v matematických soutěžích. V letošním roce se umístila v okresním kole matematické olympiády na 1. místě 
a neztratila se ani v náročném krajském kole.    
Je členkou TJ. Sokol v Uherském Brodě a její sportovní úspěchy v judu, kterému se věnuje již 7 let, jsou stabilně vynikající. 
Ve školním roce 2016 / 2017 dosáhla mimořádných výsledků nejenom v kategorii starších žákyň, ale i dorostu.  
V roce 2016 v mezinárodních turnajích vybojovala za starší žákyně 2. místo GP v Pezinku a dvě 5. místa v Budapešti a 
Gyoru. V PČR staršího žactva získala 1. místo ve váze do 48 kg a stala se Přeborníkem ČR. Na mistrovství ČR dorostu 
obsadila výborné 5. místo ve váze do 52 kg. Díky svým vynikajícím výsledkům byla v roce 2016 nominována do 
reprezentačního výběru ČR staršího žactva a účastnila se mezinárodního tréninkového kampu v Poreči pro mládež „Going 
to gold“. O jejích stabilních vynikajících výsledcích svědčí 6 zlatých medailí z celorepublikových pohárových soutěží a 2 
zlaté medaile z velkých cen Moravy, vše v roce 2016. V témže roce byla navržena na cenu pro nejlepšího sportovce ZK za 
rok 2016 v kategorii sportovců do 18 let, kde obsadila 3. místo.   
Mezi nejvýraznější úspěchy Markéty v roce 2017 patří z mezinárodních turnajů 1. místo v Poháru nadějí v Olomouci, 1. 
místo GP v Pezinku a 3. místo MT v Banské Bystrici za dorost. Tyto vynikající výsledky jí otevřely cestu do reprezentačního 
výběru ČR dorostu a nominaci na Evropský pohár „Koroška open“ ve Slovinsku, který je označovaný za neoficiální 
mistrovství Evropy. Bojovalo zde 730 závodníků z 30 evropských zemí. Ve velké konkurenci obsadila 9. místo. 
Markéta plánuje studium na sportovním gymnáziu v Olomouci, které se specializuje právě na judo, aby se mohla své 
zálibě aktivně věnovat i nadále.   
 

 

 


