
Přebor České Republiky, starší žáci a žákyně, 7.11.2009 – Mohelnice 
 
Trenér: Štefánik 
Asistent: Šeděnka 
 
Auta: Štefánik, Šmehlík, Lukáš, Svoboda, Kotyk 
 
Výsledky: 
 
60kg Šmehlík František 1.místo 4V/0P 
 
Franta předvedl excelentní výkon, pral se s přehledem, chvat střídal chvat a po zásluze vyhrál. 
Nejtěžší utkání asi bylo semifinále s dobře známým Bezručem, ale Franta si poradil i s tímto 
soupeřem a směle vyrazil k finále proti Suchánkovi, kterého si přečetl na soustředění 
v Kroměříži. Velká gratulace!!! 
 
55kg Lukáš Patrik  3.místo 3V/1P 
 
Patrik moc chtěl, ale v semifinále byl nad jeho síly Horyna z Mělníku. Tohle utkáni rozhodly 
až praporky. I přes zdravotní handicap předváděl Patrik velmi pěkné judo a boj o bronz byl 
čistě jeho záležitostí. 
 
50kg Svoboda Jiří  3.místo 3V/1P 
 
Jirka zaváhal v prvním zápase, kdy po chybě upadl na wazari, ale do soupeře šlapal tak, že ten 
byl 3x trestán a Jirka vyhrál na praporky. Paradoxně hlavní dal praporek soupeři. V semifinále 
narazil na Hozáka z Litoměřic a ikdyž se Jirka snažil, bohužel to nestačilo. Boj o bronz byl 
vyřešen velmi rychle a Jirka mohl být spokojený. 
 
44kg Golová Kristýna 5.místo 1V/2P 
 
Kristýna se i přes svou nezkušenost prala velmi pěkně a  ve druhém zápase předvedla 
ukázkové uširo goši. Škoda té malé vypranosti.  
 
+73kg Kotyk Tomáš  5.místo 1V/2P 
 
Tomáš si bohužel prohrál oba zápasy sám. Po polovičním nástupu do chvatů byl vždy 
okontrován. Ačkoliv fyzicky měl navrch, nedokázal toho využít ve svůj prospěch. 
 
66kg Sope  Asret    5.místo 2V/2P 
 
Asret je rváč a to bylo na žíněnce vidět. V semifinále prohrál s Jerglíkem, který tuto váhu 
překvapivě vyhrál a bohužel se mu nevyvedl zápas o bronz. 
 
73kg Stres Jakub  9.místo 0V2P 
 
Kuba měl smůlu na los, první zápas s vítězem a druhý z bronzovým. Na žíněnce se moc 
neohřál, ale i tak to byla pro něho dobrá zkušenost. 
 
 



55kg Jedlička Martin bez umístění 0V/1P 
 
Martin šel první zápas se stejným soupeřem jako loni na PČR a ačkoliv byl ten kluk 
handicapovaný, s Martinem si poradil, ale bohužel ho dál nevytáhl. 
 
60kg Mach Vojtěch  bez umístění 0V/1P 
 
Vojta si v zápase vybojoval perfektní úchop, ale nenásledoval žádný chvat a následně soupeř 
Vojtu zahodil na ukázkového mongola. Dál už Vojtu nevytáhl. 
 
 
Hodnocení: 
 
Myslím si, že se všem za předvedený výkon patří velká pochvala. Ukázali jsme, že judo 
umíme. Kdyby nám trochu víc přál los, mohl Patrik s Jirkou pomýšlet minimálně na stříbro. 
Doufám, že se stejně, ne-li lépe, bude dařit i mladším žákům a žákyním příští sobotu 
v Chomutově. 
 
 
Zpracoval: Štefánik Jan 


