
 
 
 
 
 

 
MORAVSKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁK Ů 2009 

 
Místo: Veselí na Moravě 
Datum: 4.4.2009 
Manažer družstva:  Milan Lukáš 
Trenér družstva :  Dušan Koza 
Řidiči : p.Svobodová, František Šmehlík 
 
Sestava týmu 1.JC Baník Ostrava: 
 
-38 kg : Lukáš Dominik 
              Janulek Lukáš 
-42 kg:  Kozma Tomáš 
-46 kg:  Svoboda Jiří 
-50 kg:  Mach Vojtěch 
-55 kg:  neobsazená 
-60 kg:  Šmehlík František 
-66 kg:  Jerglík Vít 
-73 kg:  Bodnar Jiří, Stres Jakub 
 nad 73:Volek Jiří 
 
 
1.UTKÁNÍ:  1JCBO     :    FEMAX DRAHOTUŠE 
 
Lukáš      0    0:0     0          Kovář 
Kozma    7    1:0     0          Stavinoha 
Svoboda 10  1:0      0         Trojnar 
Mach      10  1:0      0         Keprda 
Šmehlík  10  1:0      0         Suchánek 
Jerglík    10  1:0      0         Šuta 
Bodnar   10  1:0      0         Stres 
Volek     10  1:0      0         Solanský 
 ----------------------------------------   
                     7:0 
 
2.UTKÁNÍ:  1JCBO      :    BLANSKO 
 
Janulek     10   1:0     0        Joura 
Kozma      10   1:0    0        Řepa 
Svoboda   10   1:0     0         X 
Mach        10    1:0    0         X 
    X            0    0:1     10     Torkoš 
Šmehlík    10   1:0     0        Hyža 
Jerglík      10   1:0     0         X 



Bodnar     10   1:0     0        Klíma 
Volek       10   1:0     0          X  
        
                        8:1 
 
3.UTKÁNÍ :   1JCBO      :      DĚDICE 
 
Lukáš         7     1:0      0       Dvořák 
Kozma       0     0:1      5       Gibala 
Svoboda    10    1:0      0      Brázdil 
Mach         10    1:0      0      Králík 
     X           0     0:1      10    Lstibůrek 
Šmehlík     10    1:0      0      Dolejš 
Jerglík       10    1:0       0           X 
Bodnar      10    1:0       0           X 
Volek        10    1:0       0           X 
 
                          7:2 
 
4.UTKÁNÍ :  1JCBO        :        HULÍN 
 
Janulek         0      0:1        10       Kučera 
Kozma         10    1:0         0        Eliáš 
Svoboda       0      0:1        1         Švec 
Mach            10    1:0         0           X 
     X             0      0:1         1        Šafránek 
Šmehlík       10     1:0         0       Průcha  
Jerglík         10     1:0         0            X 
Bodnar        10     1:0         0            X 
Volek          10     1:0         0            X 
 
                             6:3      
                          
  Zhodnocení turnaje: 
Jak je vidět z předešlých výsledků,tak náš 1JCBO vyhrál všechny svá utkání.Hned první 
zápas jsme šli z nejsilnějším soupeřem, FEMAXEM a ten jsme s přehledem zvládli.Pak už 
jsem věřil,že nás dnes nikdo neporazí,protože bylo zřejmé,že ostatní družstva nejsou tak silně 
obsazená. 
Družstvo jako celek pracuje perfektně,je vidět ,že je vesměs složen s kluků,kteří mají zájem o 
judo a o tento tým.Bylo tam však několik zcela zbytečných proher: 
Tomáš Kozma:v utkání proti Šibalovi z Dědic vedl na juko a zápas se vyvíjel zcela v jeho 
prospěch.Pak ,ale neštastně upadl na juko  a zápas začal gradovat.Soupeř přitvrdil muziku a 
Tomáš to přijal a nechal se znovu hodit na juko.Myslím,že kdyby zachoval dál svůj styl boje a 
chladnější hlavu,mohl utkání v pohodě vyhrát,nebo dovést k remíze.Ale to nevadí,Tomáš se 
poučil a snad příště už to bude lepší.Jinak je Tomáš jednoznačně tahounem a pevný základ 
celého týmu.V jiných utkáních předváděl skvělé akce.Tome, díky. 
No a další hříšník je můj ,,neoblíbenec“ Jirka Svoboda:Dle mého názoru Jirka utkání 
se Švecem z Hulína velmi podcenil (Jirka tvrdil,že né). A de fakto hned ze soupeřova prvního 
nástupu upadl na IPON.Ano,seoi to byla ukázková,ale Jirka byl bez reakce,soustředění a 
bojovnosti.Tímto bych chtěl na všechny borce s týmu apelovat,snažte se brát každého soupeře 



vážně,nepochybovat o jeho kvalitách,nepodceňovat a jít na zápas soustředěn a připraven.Jinak 
Jiřík bez problému vše vyhrál. 
 
Moravská liga žáků je velice kvalitní a užitečná soutěž,i když republikových kvalit zdaleka 
nedosahuje.Je to velice prospěšná příprava na MČR družstev žáků.Pokud se nám podaří 
udržet stávající kádr,eliminovat a sladit určité váhové nedostatky ,tak můžeme na MČR 
pomýšlet vysoko.Taktéž musíme doufat a přát Patrikovi Lukášovi brzké uzdravení a 
rehabilitování jeho zranění,protože sním se naše síla mnohonásobně zvýší a stane se pro 
soupeře přímo drtivá.Taktéž přeji brzké uzdravení Konopkovi z Baníku Karviná i toto je náš 
hostující a velice dobrý borec.Nehledě na to,že nás ještě čeká třetí,závěrečné kolo Mor.ligy a 
tam je potřeba potvrdit naše suverénní postavení a zvítězit. 
Co se týká našich borců,nemám výraznější připomínky.Je vidět,že mají dobrou ne 
wazu,technicky to v postoji někdy není úplně idealní,ale myslím,že odpovídající jejich 
věku.Zlepšovat je však pořád ještě dost věcí.I přesto by jsem chtěl všechny moc 
pochválit,prali se hezky,mají chuť po vítězství a cítí pro tým.Chování mají super a taktéž 
nenastaly žádné jiné problémy. 
Zvláštní poděkování patří Jakubovi Stresovi,za to ,že bez řečí a problémů byl zapůjčen do 
mužstva FEMAXU,kde vybojoval tři vítězství k jediné prohře.Kubovi jsem vše vysvětlil a ten 
to bez problémů přijal.Jakub dál patří do našeho týmu a je jeho součástí.Kubo jsi borec a 
potřebujeme tě. 
Další dík patří klukům Baníku Karviná a SKP Frýdek Místek za kvalitní odvedenou práci pro 
náš 1JCBO.Jsou to :Tomáš Kozma,Jiří Bodnar,Lukáš Janulek a Vít Jerglík.Poděkováni 
rovněž patří jejich trenérům. 
To nejdůležitější nakonec. 
Náš manažer Milan Lukáš opět odvel vynikající práci,poskládal ten nejlepší možný tým a 
udělal maximum proto,aby to tak dobře dopadlo.Milan s tímto družstvem doslova dýchá a 
žije.Má hlavní zásluhu na tom,že se vůbec Moravské ligy tým 1JCBO zúčastňuje. 
Milane, tobě by se dalo děkovat snad pořád.Moc děkuji a doufám,že letos už to dotáhneme 
k medaili na MČR.K Milanovi mám jenom jednu výtku a to tu,že určuje funkce řidiče jak se 
mu zlíbí a co chvíli to mění.Kdo se v tom má potom vyznat. ☺Jako trenér bych rád uvítal 
kdyby funkce v týmu byly trošičku stálejší a pozice řidiče jistější.Trošičku mám strach,aby 
nedošlo i na mě.:-) To jsou ty manažerské vrtochy.:-) 
I přesto si troufám říct,že takového manažera  by brali v každém týmu a já ho samozřejmě 
beru taky a moc ho obdivuji. 
Milane patří ti velký dík. 
 
                                                                                            Trenér dr.st.žáků pro Mor.ligu 
                                                                                                          Dušan Koza 
 
 
                          


