
   Dorostenecká liga, 4.kolo, 17.10.2009-Brno 
 
Trenéři: Štefánik, Boháčová 
Auta: Janošíková, Lukáš, Mec, Pravda, Šmehlík, Štefánik 
 
Družstvo 1.JC Baník Ostrava nastoupilo v sestavě: 
50 kg Petzuch Jan 
55 kg Tatarin Daniel, Lukáš Patrik 
60 kg Šmehlík František 
66 kg Kohn Tomáš 
73 kg Otto Matyáš, Kičmer Ondřej 
81 kg Hefka Ladislav 
90 kg Dvorský Ondřej 
+ 90 kg Pravda Jan 
 
Hodnocení jednotlivých zápasů družstva. 
1.JCBO-SJ Litoměřice 2:6, 20:55 
Litoměřice byli v tomto kole velmi sympatickým týmem, který ukázal jak má takové družstvo 
vystupovat. Naši kluci podali bojovný výkon, jenže Kičmer byl po nemoci a zranění a měsíční 
výpadek na něm byl znát a navíc se hned v prvním zápase zranil Dvorský, který po zbytek turnaje 
znatelně chyběl. 
 
1.JCBO-USK Praha 1:5, 10:45 
I v tomto kole bylo družstvo USK k neporažení, ale opět šli kluci do zápasu z nasazením a například 
Šmehlík vybojoval krásnou plichtu ze Sedmindubským a Kohn z Tománkem. 
 
1.JCBO-Jablonec nad Nisou. 5:2, 47:17 
Konečně výhra, která kluky nakopla do dalšího utkání, které mohlo být rozhodující v boji o bronz.  
  
1.JCBO-SK KP Brno 2:4, 15:35 
Tady šlo o všechno. První 4 váhy a stav 2:2 byl nadějný. Otto remizoval a rozhodoval už každý bod. 
Hefka bohužel nestačil na Ivana a u Kotyka se s výhrou nedalo počítat, a tím bylo rozhodnuto. Pak se 
ještě Pravda nechal uškrtit s gongem.  
  
1.JCBO-JK Olomouc 5:3, 47:25 
Měl jsem trochu obavy, že to kluci rozhodí a boj o bramboru je moc nevyhecuje, ale všechno bylo 
jinak. Ikdyž došlo zaváhání u Tatrina, Šmehlíka a Otta, Hefka vyhrál na krásné harai goši po několika 
vteřinách a Kotyk předvedl svůj životní hod pár vteřin před koncem. Pravda už si jen pohrál s Robem 
a 4.místo bylo naše. 
 
Sport – judo zvlášť – je krásné v tom, že nikdy předem nevíte, jak to dopadne. Můžete jen tušit. 
Vždycky tady bude spousta kdyby. Takže 4.místo je pro kluky určitě úspěchem, ikdyž někteří z nich 
mají těch brambor doma ve sklepě již dost. Proto můj dík patří těm, kteří v tomto týmu strávili 4 roky 
a byli pro něj vždy oporou a mrzí mě, že jejich snaha nebyla zúročena v podobě cenného kovu. 
Ladislav Hefka, Tomáš Kohn, Ondřej Kičmer a Ondřej Dvorský odvedli v našem dorosteneckém 
družstvu kus práce a mají být na co hrdi a my na ně. Na druhou stranu, zde roste nová generace – 
Šmehlík, Lukáš, Svoboda, Kubičina, Petzuch, Tatarin, Kotyk, Pravda,Bodnár, Kozma, Konopka, 
Jerglík, a Otto, která jednou doufám už tu kýženou medaili vybojuje. 
 
1.USK Praha 
2.SJ Litoměřice 
3.SKKP Brno 
4. 1.JC Baník Ostrava 
5. JC Olomouc 
6. JK Jablonec n. Nisou       Zpracoval: Štefánik Jan 



  


