
Moravská liga starších žáků    III.kolo   
Kostice 

Účastníci: 

 

Trenéři: Jan Štefánik, Dušan Koza 

Manažer:  Milan Lukáš 

Řidič: František Šmehlík st. 

 

Sestava týmu 1.JCBO : 

-38 kg:    Dominik Lukáš 

-42 kg:   Petr Konopka, Lukáš Janulek 

-46 kg:   Tomáš Kozma 

-50 kg:   Jan Petzuch 

-55 kg:   Martin Jedlička, Daniel Tatarin 

-60 kg:   František Šmehlík 

-66 kg:   Vít Jerglík 

  73 kg:   Tomáš Kotyk 

 

Hodnocení   III.kola : 

 

Závěrečné kolo této dlouhodobé soutěže proběhnul v krásné Jihomoravské vesnici 
Kostice. Odjížděli jsme z 4.bodovým náskokem na druhého a jeli jsme si pro celkové 
vítězství. Nutno podotknout, že družstvo Baníku tradičně podpořili kluci z Baníku 
Karviná,SKP Frýdek Místek, Slezanu Opava. 

1.utkání : 

BANÍK:                      FEMAX 

Lukáš                                        Kovář                        1:0    5:0 



Janulek                                    Brázdil                       1:0      10:0 

Kozma                                     Trojnar                     0:1     0:5 

Petzuch                                  Keprda                     1:0    10:0 

Tatarin                                   Frydrich                     1:0    10:0 

Šmehlík                                 Hájek                         1:0    10:0 

Jerglík                                            X                          1:0    10:0 

Kotyk                                      Solanský                  1:0     5:0                              Výsledek:        
7:1      57:5 Baník VYHRÁL 

2. utkání 

BANÍK:                   Sokol Dědice 

Lukáš                                    Dvořák                          1:0     10:0 

Konopka                              Jura                               1:0     10:0 

Kozma                                 Gibala                            1:0     10:0 

Petzuch                              Králík                              1:0     10:0 

Tatarin                                Stiborek                        0:1      0:10 

Šmehlík                             Formánek                     1:0     10:0 

Jerglík                                        X                               1:0     10:0 

Kotyk                                  Agát                               1:0      10:0                            Výsledek:       
7:1      70:10 Baník VYHRÁL 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
--- 

3.utkání : 

BANÍK:                   HULÍN 

Lukáš                                Folber                               1:0     10:0 

Janulek                           Eliáš                                    1:0     10:0 

Kozma                            Kučera                               1:0     10:0 

Petzuch                         Švec                                    0:1      0:10 

Tatarin                          Jedlička                               1:0     10:0 



Šmehlík                        Šafránek                             1:0     10:0 

Jerglík                            Průcha                                1:0     10:0 

Kotyk                             Navrátil                              0:1     0:5                                 Výsledek:      
6:2      60:15 Baník VYHRÁL 

Nutno hned zmínit ,že naše družstvo st.žáků se stalo zcela suverénně celkovým 
vítězem Moravské ligy st.žáků , z celkovým bodovým ziskem 24.bodů,kdy ani jednou 
během celého roku nepoznalo hořkost porážky.FANTASTICKÉ!!! Moc gratuluji.Celkové 
a kompletní výsledky možno shlédnut v samostatné příloze. 

Naše družstvo 1.JCBO,tak jak ho poskládal manažer Milan Lukáš se ukázalo pro 
soupeře nepřekonatelnou překážkou a snad i noční můrou.Sebevědomí ,síla ,touha 
po vítězství ,kvalita ,psychika ,jedinečnost  a srdce se stali hlavními zbraněmi tohoto 
týmu.Tak jak jsem to viděl já ,jsme zcela kralovali v boji v Ne Waza.Taktéž pestrostí 
repertoáru technik jsem zcela evidentně převyšovali ostatní týmy ,které bych tímto 
nechtěl srážet , i jejich úroveň byla hodně dobrá.Hlavně tým Femaxu je opravdu 
kvalitní a dobrý soupeř. 

Všichni si uvědomujeme,že se blíží Mčr družstev v Prachaticích a tam to bude úplně 
jiná sorta soupeřů.I přesto jsem velký optimista a myslím,že po dalším velkém posílení 
Patrikem Lukášem (zranění ) a Jirkou Svobodou (zahraničí ) bude náš tým ještě 
silnější.Něco mi říká,že tam by se kluci konečně mohli prodat před celou republikou a 
také před národními trenéry těchto mládežnických kategorii.Medaile je hrozně 
vysoko , ale tento tým to prostě dokáže!!! O tom jsem přesvědčen.Kluci věřím Vám. 

Hodnocení jednotlivců : 

Dominik Lukáš : Dominik tradičně předvedl spolehlivý výkon hodný mistra Čr.Má 
velice dobrou stabilitu,boj o uchop a samozřejmě ne waza,kde je jistý a 
sebevědomý.V druhém utkání předvedl krásnou pravou seoi nage .A dokonce 
v třetím utkání ač je ještě ml.žák krásně uškrtil na eri žime.Je veliká škoda ,že se 
nemůžeme o výkony Dominika opřít na MČr družstev st.žáků. 

Lukáš Janulek : Na Lukášovi se mi velice líbí jeho sebevědomí,kdy si vůbec před 
utkáním nepřipouští,že by mohl prohrát.Po hadžime je to rvavá šelma,která před 
sebou vidí jen vítězství.Taktéž vyniká dobrou ne wazou ,rychlostí.Velice šikovný 
judista. 

Petr Konopka : Petr jenom potvrzuje,že v Karviné jsou v tomto ročníku samí rváči.V 
boji velice aktivní,pere se s přehledem a zdá se mi,že je dost silný oproti soupeřům a 
tím je doslova láme jako skály. Společně s Lukášem udělali váhu 42 kg doslova váhou 
neporazitelnou.Oba jsou z Baníku Karviná. 

Tomáš Kozma : Během zápasu Tomáš předvádí snad nejbohatší repertoár technik 
z celého týmu.Velmi často střída směry,chvaty,různě kombinuje a má to hlavu a 
patu.Jeho ne waza je na st.žáka vyjímečná.V ne waza  je radost pozorovat jak si 



s přechodami hraje,zkouší a často to vede k totálnímu vítězství.Taktéž se mu podařilo 
vyhrát utkání škrcením suso žime.Velká opora týmu. 

Jan Petzuch: Přiznám se,že Honzu ze Slezanu Opava jsem před tímto turnajem 
neznal.Ale ted už si ho budu velice dobře pamatovat.Svým výkonem je příjemně 
potěšil,pral se velice hezky,vyhrál jedno utkání na krásný přechod (švec ).Doufám,že i 
nadále bude mít zájem hostovat v našem týmu 1.JCBO.Já ho teda beru. 

Daniel Tatarin : U Daniela je to stejné jako u Honzy.Oba kluci z Opavy vypadají,že by 
v budoucnu mohli navázat na výkony a výsledky předešlých opavských judistů,jako 
byli např: O.Libo , Sajaš , Sotulář, mnoho dalších. 

František Šmehlík : Abych se přiznal na utkání Franty se vždycky moc těším.Velice se 
mi líbí jeho zaujetí a styl juda,kterým se pere.Je to judo rozvážné,efektivní a 
učinné.Na jeho stylu boje je vidět,že František má dostatečný fyzický fond a všechny 
své soupeře tím převyšuje.Velice často vydím Frantu jak si po tréninku přidává 
zhyby,lana,klencáky ……….,a sám musí cítit ,že jenom toto je cesta jak se stát 
pravým šampionem.Taktéž jeho technický potenciál je veliký,velic dobře dělá sode 
curi komi,seoi nage. 

Vít Jerglík : Vítek se zase moc nepopral.Šel pouze jedno utkání,protože dva šel bez 
boje.Je to škoda,protože to jediné co šel vyhrál za 17.sekund na ukázkovou 
kombinaci tai otoši-o soto gari,na ipon. 

Tomáš Kotyk : To je borec.Dobrá síla.Velice dobře umí naslouchat rady trenéra 
během zápasu a reagovat na ně.Tomáš pořád nastupuje do tai otoši a když 
nehodí,tak se dál nic neděje a to je škoda.Tome, popros trenéra na tréninku at ti 
ukáže kombinace tai otoši –ouči gari,tai otoši –kouči gari.Během těch tří utkání jsi tuto 
kombinaci mohl udělat snad 10 krát.Jinak velice pěkný ,rvavý výkon. 

Martin Jedlička : Martin chudák to tentokráte odnesl.Protože ve váze 50 kg jiné 
družstva nikoho neměli a kluci by se neporali,byl Martin zapůjčen do družstva 
Hulína.Přesto nechci,aby to vyznělo,že ho nechceme a nemáme zájem o jeho 
služby.Martine ,na MČR  tě nedáme a tam rozhodneš a vítězství ty.Uvidíš.Martin,se 
velice snaží,trénuje a výsledky se brzo dostaví.Jen tak dále. 

 

Závěrečné zhodnocení Mor.ligy st.žáků 2009 : 

Je to velice dobrá soutěž.Myslím že kluby s takovou ambicí jako má 1.JCBO se musí 
těchto turnajů družstev zůčastňovat.Beru to jako vynikající přípravu na daleko 
důležitější a prestižnější dorosteneckou ligu a extraligu.Myslím,že kluby,které začnou 
skládat družstvo do ligy až jako dorostenci,nemají šanci na velký úspěch.Opět chci 
poděkovat za vynikající práci Milanovi Lukášovi a taktéž všem co nám pomáhali a 
bylo jich hodně. 



Jedna věc mi však přišla jako né z cela v duchu sportu.A to ta,že po skončení celého 
ročníku organizátoři (krajské svazy Jihomoravský,olomoucký,vysočina),nebyly 
schopny soutěž vyhodnotit,předat nějaké ocenění,vyhlásit výsledky,atd.Je to 
škoda,protože jinak vše fungovalo a myšlenka je to velice dobrá.Možná by se mohl 
v příštích letech do této soutěže připojit také náš kraj moravskoslezský,myslím že by to 
určitě stálo za úvahu. 

Končím.Sportu zdar,judu zvlášt!!! 

Baník je věčný,Baník je náš!!! 

                                                                                       Dušan Koza 

                                                                                       Tr.1.JCBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


