
Zpráva trenéra 
3. kolo DL 
Jablonec nad Nisou 
25.-26. 9. 09 
 

V Jablonci proběhlo 3 kolo DL družstev, finálová skupina.  
Družstvo 1.JC Baník Ostrava nastoupilo v sestavě: 
 50 kg Petzuch Jan 
 55 kg Tatarin Daniel, Lukáš Patrik 
 60 kg Šmehlík František, Kubičina Ondřej 
 66 kg  Kohn Tomáš 
 73 kg Otto Matyáš, Hefka Jan 
 81 kg Dvorský Ondřej 
 90 kg neobsazeno 
 + 90 kg Pravda Jan 
 
Velice citelně chyběli zranění Hefka Láďa a především Kičmer Ondřej ve váze do 73 kg. 
 
Hodnocení jednotlivých zápasů družstva. 
1.JCBO-SJ Litoměřice 3:5, 27:50 

V prvních zápasech neměli lehcí proti zkušeným Litoměřičákům šanci a v současnosti nevidím 
v okolí nikoho z nízkých vah, kdo by reprezentanty Hozáka, Lorence a Vodičku mohl porazit. Myslím ale, 
že remíza by byla do budoucna v našich silách. V 66 kg by musel vyhrát Kohn na 10 a Kičmer by v 73 
Šparuka snad porazil. V 6O kg by se dal postavit Franta Šmehlík a při troše štěstí a dodržení taktického 
pokynu udržet remízu či prohrát co nejnižším ohodnocením by mohlo být naše i vítězství. 
 
1.JCBO-USK Praha 2:5, 20:47 
 Momentálně nejsilnější družstvo. Skoro kompletně je sestaveno z juniorů prvním rokem, kteří se 
mohou v DL prát. Nemají však váhu 50kg. V jejich sestavě byli borci, kteří se zúčastnili letošního ME 
juniorů Tománek a Rákosník. Také reprezentanti Ječmínek, Kocev a Hlaváček. Těžko co tvořit. Kritiku si 
tady vysloužil Tomáš Kohn. Remíza s Vaněčkem, kterou uhrál je na borce jeho kvalit málo. Velice dobrý 
zápas svedl Otto s Rákosníkem. Škoda jednoho zaspání a iponu na OUG. Teoretické možnosti? Výhra Khna 
na 10 a výhra chybějícího Kičmera. Pravda by udržel prohru na 7 s Hlaváčkem a rázem by to bylo 4:4 a 
vyhráli bychom 40:37 ☺ Pochvala Dvorskému a Pravdičovi. 
 
1.JCBO-Jablonec nad Nisou. 4:2, 40:20 
 

Tady podali skvělí výkon lehcí Petzuch, Lukáš i Šmehlík. Kritiku zasloužil však Tomáš Kohn. Zase 
remíza. Když mladí tak krásně zaberou tak je třeba je podpořit maximálním výkonem. Ottova plichta 
s Jakubíkem však byla pro tuto chvíli pro nás vítězstvím. Věřil jsem, že se ještě někdo chytí. Stačilo jednou 
neprohrát na ipon a vítězství bylo v kapse. Tady se ukazovalo, jak problematická pro nás byla remíza 
Kohnova. Zachraňoval nás však svým výkonem zase Pravdič. Opravdu velká pochvala za jeho výkon. 
 
1.JCBO-SK KP Brno  2:4, 20:40 
 Kde se stala chyba? Petzuch podal zase výborný výkon. Místo Tatarina jsem však měl postavit 
Lukáše. Nechtěl jsem však riskovat jeho zdraví před MČR družstev st.žáků. Tatarin se rve sice velmi dobře, 
scházejí mu však zkušenosti z takovéto soutěže. Na Dvořáka neměl. Franta udělal krásnou remízu 
s výborným Petrem. Kohn se vzpamatoval a pral se výborně. Otto si ještě na kategorii 73 kg kam povýšil, 



nezvykl. Kičmer by to asi nad Hvězdou vyhrál. Dvorský na bráchu Petra nestačil. Pravdič je však schopen 
Stefanidise porazit. Tak co udělat abychom mohli vyhrát? Lukáš plichta s Dvořákem, Kičmer vítězství nad 
Hvězdou. Rezerva v Pravdičovi. Musel by to hecnout. Vítězství 3:2,30:20 a výše. ☺ 
 
1.JCBO-JK Olomouc  4:2, 32:20 
 Zase výborný Pezuch a skvělá plichta Lukáše. Perfektní boj a vítězství Šmehlíka. Tentokrát super 
Kohn. A dále jsme se modlili. Oťas psychicky a silově neměl na Klammerta. Tady si to musí srovnat 
v palici. Oťas je borec ale musí na sobě zase zapracovat. Dvorský podal se Svobodou excelentní výkon a 
vydřel pro nás vítězství. Pravdič má problém s menším a mrštným Robem. Už podruhé s ním šel plichtu. Na 
našem vítězství to už nic nezměnilo. Pravdič by se na něj měl však více hecnout. To že si na něj Robe věří je 
problémem pro další zápasy v jednotlivcích. Každá výhra nad ním ho dělá psychicky silnějším.  
 
Závěrem:  

Takže, konec dobrý, všechno dobré. 2 vítězství a 3 prohry. Je jasné, že máme na víc. Při dobré 
konstalaci a zdraví všech jsme schopni porazit každého. Musíme si však říct že při trošce smůly můžeme 
taky s každým prohrát. Finálová skupina je velmi vyrovnaná. Rozhoduje každé ocenění a i prohra na co 
nejmenší skóre je někdy výhrou.  Je třeba, aby si každý šáhl do svědomí a přemýšlel, zda nemohl něco 
udělat lépe. Mě nevyjímaje. Staří borci musí jít příkladem ve své bojovnosti a mladí se musí snažit jim 
vyrovnat. Tady to bylo občas trošku jinak. Mnohdy mladí byli příkladem starýma ti se pak museli hodně 
snažit, aby nezůstali v jejich stínu.  

Chtěl bych poděkovat přítomným rodičům borců, že je pomohli vyhecovat. Nemají to kluci 
jednoduché. Většina mladých z tohoto družstva startuje na MČR družstev st.žáků v Prachaticích. Doufám, 
že zápasy v DL jim pomohly utvrdit se v jejich výjimečnosti. Přeji jim hodně štěstí. 
 
MČR st.ž družstev se koná 3.10.09 v Prachaticích  DRŽTE SE BORCI!!!!! 
 
Další, poslední kolo DL se koná 17.10.09 v Brně. Zatím jsme na krásném 4. místě. Budeme držet palce. 
 
Další výsledky 3. kola DL 
 
USK – Brno   5:3 47:27  
Jablonec - Olomouc  3:4 19:31 
Brno - Olomouc  3:4 30:35 !! 
Litoměřice - Jablonec  3:4 30:35 !! 
USK – Olomouc  6:1 45:10 
Brno – Litoměřice  4:4 37:37 
USK – Jablonec  5:2 45:18 
Olomouc – Litoměřice 4:4 35:40 
USK – Litoměřice  5:2 45:17 
Jablonec – Brno  2:5 17:50 
 
 
 Zpracoval: Radislav Borbély. 
 
 
  

 


