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zpráva „netrenéra“ 

 
Mladší žákyně: 
 
36kg Lucie Tománková             2.místo         1V 1P 
57kg  Lucie Šindlerová              2.místo         0V 2P 
 
Starší žákyně: 
 
48kg Barbora Šindlerová           2.místo         0V 2P 
52kg Kristýna Ožanová              2.místo        1V 2P 
 
Mladší žáci: 
 
  34kg  Dominik Lukáš                  1.místo         3V 0P 
  38kg  Lukáš Selecký                    1.místo         2V 0P 
  42kg  Jan Slánička                       1.místo         3V 0P 
  42kg  Marek Ochman                  3.místo        2V 2P 
  42kg  Jan Pátek                            3.místo         2V 2P 
+60 kg Jakub Král                         1.místo         2V 0P 
+60 kg Jakub Stres                        3.místo          0V 2P 
 
 
Starší žáci: 
 
5Okg    Patrik Lukáš                       1.místo    2V 0P 
50kg     Martin Jedlička                   3. místo   0V 2P 
55kg     František Šmehlík               1. místo   2V 0P   
73kg     Jiří Volek                             2.místo     0V 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení: 
 
    Turnaj byl negativně poznamenán jak několikrát m ěnícími se  informacemi o jeho 
konání či nekonání, tak i souběžně pořádaným soustředěním žáků a žákyň ve Vyšních 
Lhotách, účast tedy nebyla nikterak valná. Přece jen se však v některých váhových 
kategoriích sešla kvalitativně výborná konkurence. 
 
 
 



  Mladší a starší žákyně: 
 
 Zde zaslouží pochvalu všechna  děvčata, která shodně obsadila druhá místa, všechna 
měla sice nepočetnou, ale výbornou konkurenci. Zvláště Kristýn ě Ožanové uteklo 
vítězství jen o vlásek. 
 
 
Mladší žáci: 
 
Dominiku Lukášovi byl soupeřem až výborný polský borec ve finále, kterého Dominik 
po zásluze porazil na „praporky“. 
  Nikterak lehké to  neměl ani Lukáš Selecký ve váze 38kg, svou kategorii vyhrál , sérii 
ukázkových ipponů si ale tentokrát nechal napříště. 
    Jan Slánička, Marek Ochman a Jan Pátek startovali shodně ve váhové kategorii do  
42 kg, kde byl baníkovským borcům zdatnou konkurencí Trojnar z Hranic, letošní 
Přeborník ČR do 38kg. Řada utkání v této váze byla velmi vyrovnaná, bez bodových 
ohodnocení, snad až příliš pasivní, rozhodovaly „praporky“. Jan Slánička byl v nich 
úspěšnější dvakrát ( proti Ochmanovi a Trojnarovi ) , Mare k Ochman jednou proti 
Trojnarovi. Aktivní a nad ějný výkon předvedl Jan Pátek (věkem ještě benjamínek!), 
který měl nakonec stejnou výsledkovou bilanci jako zkušenější Marek Ochman. 
 
   V těžké váze +60kg jsme měli dva borce, Jakub Král potvrdil své dosavadní výborné 
výkony, především svou schopnost „otáčet“ v závěru zápasy ve svůj prospěch, a svou 
váhovou kategorii vyhrál.  Jakub Stres si po dvou porážkách sice odvezl bronzovou 
medaili, přesto si však tento turnaj nezapíše mezi své nejúspěšnější. 
 
Starší žáci: 
 
  Ve váhové kategorii do 50kg jsme měli dva zástupce. Patrik Lukáš absolvoval v této 
váhové kategorii svůj druhý turnaj a získal v ní svou první medaili. Soupeři mu byli dva 
finalisté nedávného Krajského přeboru a borci postupující na Přebor ČR . Jak 
s Martinem Jedličkou, tak i s opavským Weissem si poradil zcela bez problémů a po 
zásluze skončil první. Martin Jedli čka nezopakoval své vítězství nad Weissem 
z Krajského přeboru a po až zbytečně zakřiknutém a pasivním výkonu skončil bez 
vítězství na třetím místě. 
 
  Ve váhové kategorii do 55 kg nás zastupoval František Šmehlík, který si chtěl jist ě 
spravit chuť po neúspěšném Krajském přeboru a své absenci na Přeboru ČR. 
Konkurenty ve váze mu byl vicemistr kraje a stříbrný z nedávného prestižního Brno 
Cup Vojt ěch  Bezruč a závodník domácího Mittalu A. Sope, který byl v poslední době 
„zabydlen“ v kategorii do 60 kg. S oběma borci si rychle poradil, potvrdil svou pozitivní 
bilanci ve vzájemných  zápasech , oba porazil na ippon  a obsadil první místo. 
 
  Jiří Volek se ve váze 73kg sice utkal pouze s jedním borcem, zato však s posledním 
Přeborníkem kraje Michalem Duškem. Dvakrát s ním prohrál a obsadil druhé místo. 
 
 
 
 
Zpracoval 



F.Šmehlík 
 
 
 


