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V sobotu 6. 5. 09 proběhlo v Hranicích druhé kolo dorostenecké ligy judo. Závodníci 1. JCBO 
nastoupili v sestavě : 50 kg Krčmář Z., 55 kg neobsazeno, 60 kg Šmehlík F. a Kubičina O., 66 kg Kohn T., 
73 kg Kičmer O., 81 kg Hefka L., 90 kg Dvorský O., +90kg Pravda J.. Zatímco v 1. kole se nám dařilo a 
kromě remízy s Brnem jsme všechny duely vyhráli, tentokrát při klucích štěstí nestálo a vyhráli jsme pouze 
2 zápasy. Oba proti družstvům z Hranic na Moravě. Jediné Brno však prošlo stejně jako v 1. kole, bez 
zaváhání. Ostatní družstva se potýkala s problémy stejně jako my. Snad jedině Olomouc se po slabém 1. 
kole viditelně zlepšila. Díky souhře různých výsledků tak 1. JC Baník Ostrava postupuje do bojů finálové 
skupiny, které se budou konat ve dvou kolech na podzim, z hezkého druhého místa. Celkově ve skupině 
zvítězilo Brno se ziskem 19 bodů, druhá je Ostrava se 13 body. Jako třetí postupuje Olomouc s 12 body.  

Oporou týmu byl především Ondra Kičmer, který vybojoval čtyři vítězství a jednou remizoval. Tři 
vítězství a dvě remízy vybojoval Tomáš Kohn a třikrát dokázal zvítězit také Zdeněk Krčmář. Po dvou 
výhrách mají Šmehlík, Hefka a Pravda.  

Svým výkonem potěšil ještě starší žák Franta Šmehlík, který ukázal obrovské zlepšení. To se ukázalo 
především v zápase s olomouckým Podrázským. Franta s tímto borcem dříve prohrával a dalo by se říct, že 
na něj zdaleka neměl. Tentokrát však hrál druhé housle Podrázský a z remízy měl tento borec určitě radost. 
Franta byl celou dobu lepší a věřím, že v dalších zápasech už bude nad tímto závodníkem jenom vítězit. Do 
podzimních bojů potřebujeme kvalitně obsadit váhu 55 kg a taky více štěstí v jednotlivých bojích. Potom 
bychom mohli klidně myslet i na medailové pozice.  
 
Zpracoval: Radislav Borbély, trenér dorostu. 
 


