
Dorostenecká liga II. kolo JIČÍN 

Datum:   5.6.2011 

Manažer 1.JCBO :  Milan Lukáš 

Trenéři 1.JCBO  :   Dušan Koza, Radislav Borbély , Jan Štefánik 

Závodníci: 

50 kg Lukáš Vaclavík , Michal Vaclavík , Dominik Lukáš 

55kg   Lukáš Selecký , Tomáš Kozma 

60kg   Patrik Lukáš, Jan Petzuch 

66kg  František Šmehlík , Daniel Tatarin 

73kg   Radek Voňavka  

81kg  Ondřej Pavlík, Jiří Bodnár 

90kg  Tomáš Kotyk , Libor Skyba 

+90kg Jan Pravda 

 

Hodnocení II.Kola : 

Do města pohádek jsme se vydali pro jistotu a lepší připravenost mužstva už v sobotu (turnaj 

probíhal mimořádně v neděli ) . Byl to zcela jistě dobrý tah, protože naše zkušenosti říkají, že 

cestovat dlouho v den závodu nám nesvědčí. Po ubytování a kontrolním převážení bylo 

osobní volno s jasnými pokyny, dobře se připravit na náročný a důležitý turnaj. 

Nebyla to jednoduchá sezona a pro většinu kluků se jednalo o poslední akci v první půli 

sezony. Už tak bylo toto II.kolo DL z vůle vedení ČSJU zbytečně,neuctivě,nedůstojně vůči 

klubům a netaktně  přeloženo na takto pozdní termín. Nebrečím, nevymlouvám se, jen je mi 

to trošku líto, že „pánové“ na svazu pořád nepochopili!!! 

Kluci byli zlatí, ti kteří se zůčastnili prokázali velikou vůli a touhy udělat dobrý výsledek a 

dobře reprezentovat sebe a také 1.JCBO.Patří jím za to veliký dík. 

Naše družstvo  1.JCBO postupně bojovalo s těmito výsledky : 1.JCBO : JC Olomouc 6:1, 

1.JCBO : SKP Jičín 6: 0 , 1.JCBO : Železo Hranice 0 :8 , 1.JCBO : SK KP Brno  7 : 0. 

Po celkovém součtu jsme obsadili ve skupině B druhou příčku se ziskem 12.bodů. 



Bez porážky a ziskem 16. bodů je první Železo Hranice, třetí je loňský mistr JC Olomouc 8. 

bodů. 

Na podzim se dají očekávat velmi vypjaté a hlavně vyrovnané duely. Už půjde opravdu do 

tuhého a počítat se bude každé juko. Pevně věřím, že my 1.JCBO do těchto bojů velmi 

výrazně promluvíme a budeme bojovat o příčky nejvyšší. Cílem je být lepší než rok předešlý, 

tak si to sami vydedukujte . 

Já osobně jsem byl s výkonem družstva spokojen, jen pořád nemůžu vstřebat nedůstojnou a 

potupnou porážku od Železa hranice. Toto se kluci už nesmí opakovat, my jsme hrdý 1.JCBO, 

my musíme hájit svou čest, my musíme bojovat za hranicemi našich možností, my se 

nesmíme posrat!!! Dobře, věřím Vám, že se to už nestane, že jsme si to teď vybrali, že se 

z kruté porážky poučíme a příště to bude o poznání lepší!!! 

 

 

 

 

Hodnocení jednotlivých utkání družstva: 

 

1.utkání : 

1.JCBO : JK Olomouc      6 : 1  (54 : 7 ) 

Lukáš D.  1:0  Závala 

Kozma T.  0:0  Kysela 

Lukáš P.  1:0  Fridrich 

Šmehlík F  1:0  Suchánek 

Voňavka R.  1:0  Olšák 

Bodnár J.  1:0  Jerglík 

Kotyk T.  0:1  Navrátil 

Pravda J.  1:0  Aga 

 



Opět šlo o velmi vypjaté zápasy. Pro celkem jasný průběh zápasu jsem nechápal některé 

emoce přítomných v hale. Myslím, že v této věci čeká ČSJU ještě pořádný kus práce,jelikož 

spoustu jejich vrcholných funkcionářů nedělá dobrý příklad ostatním,tj. nám obyčejným 

trenérům svých klubů. Když už i já  jsem mnohé pochopil a myslím, že se v tom to hodně 

zlepšil,nechápu,že to nepochopili oni sami,kážou vodu a pijí víno!!! 

Zpátky k judu , kluci šli suverénně za svým vítězstvím a nedali mistru šanci. 

 

2.utkání  

1.JCBO  :  SKP Judo Jičín          6:0 (57 : 0) 

Václavík L.  1:0  neobsazená 

Selecký L.  1:0  Typl 

Petzuch J.  1:0  Zachoval 

Šmehlík F.  1:0  Jirouš 

Voňavka R.  1:0  Doskočil 

Bodnár J.  1:0  Krejčík 

Skyba L.  0:0  Mika 

Pravda J.  1:0  Nordejček 

 

Utkání s Jičínem bylo opět velmi jednoznačné, kluci postupně a s přehledem vyhrávali svá 

utkání a neponechali nic náhodě. Má snaha během celého turnaje byla prostřídat všechny 

členy týmu tak,ať nikdo nemá pocit,že není potřebný.Věřte,že to není vždy jednoduché,ale 

jde to.Všichni se poprali alespoň jediné utkání(Lukáš Václavík  bez boje ). 

 

3.utkání : 

1.JCBO :   Železo Hranice        0:8 (0 : 73) 

 

Lukáš D.  0:1  Kašík 

Kozma T.  0:1  Trojnar 

Lukáš P.  0:1  Posmyk 



Šmehlík F.  0:1  Podrázsky 

Voňavka R.  0:1  Šmíd 

Bodnár J.  0:1  Dobiáš 

Skyba L.  0:1  Robe 

Pravda J.  0:1  Klammert 

 

Jedinou omluvou tohoto propadáku je věkový rozdíl, ale na ten se prostě nejde donekonečna 

vymlouvat, tato soutěž obnáší závodníky třech ročníku a kdo pomýšlí na vrchol, musí se s tím 

vypořádat, nejde to jinak, jiná cesta není. 

Prostě to chce makat, dřít a věřit. Týmové soutěže vyžadují v bojích s nejlepšími vydat se za 

hranice svých možností. Za odměnu Vám bude neskutečná radost z vítězství ne mého utkání, 

ale výhra celého družstva. Tato radost je podstatně jiná, větší, než se radovat sám nad 

sebou. Tady si to užijete společně, budete na sebe hrdí, budete se navzájem plácat po 

ramenou , vzdávat si poklony a slova uznání navzájem. To je to, co já na lize z božňuji a 

stalo se mi za dlouhá léta doslova drogou. 

Zamyslete se nad sebou, zamysli se , co by jsi v tom to mohl zlepšit a udělej to!!! 

 

4.utkání : 

1.JCBO   :      SK KP Brno  0 : 8    (0 : 73)      

Václavík M.  1:0  Kolár 

Selecký L.  1:0  Stavinoha 

Petzuch J.  1:0  Sedláček 

Tatarin D.  1:0  Brázdil 

Šmehlík F.  0:0  Petr 

Pavlík O.  1:0  Hoskovec 

Kotyk T.  1:0  neobsazená 

Pravda J  1:0  Svačina 

 



V tomto utkáni dostali šanci všichni, kdo se dosud neprali a poradili si skvěle. Je vidět, že 

družstvo máme opravdu velmi vyrovnané, nejsou mezi Vámi veliké rozdíly a můžu se na 

všechny v družstvu spolehnout a vím, co můžu od každého čekat za výkon. Jsem za to rád! 

Toto utkání jsme s přehledem vyhráli a upevnili svou neotřesitelnou pozici v soutěži DL. 

Za zmínku stojí utkání Franty ŠMEHLÍKA s juniorským reprezentantem Petrem, které  dokázal 

dovést do nerozhodného výsledku, kde se nedá říci, že by byl František vyloženě horší. Bylo 

to vyrovnané utkání,i když plně chápu , že z pozice Petra (Brno) o nic nešlo. 

 

 

Závěrečné krátké shrnutí : 

V zhledem ke vzdálenosti a finančním možnostem,nebylo možno nominovat více 

závodníků(Lukáš Janulek , Petr Konopka,Asret Sope,Marek Ochman a Vojtěch Bezruč a další) 

i když vím,že by si to zasloužili a v minulosti nám mnohokráte pomohli. Snad to chápete a 

nezanevřete na nás. 

Děkuji našim přátelům a klubům Mittal Ostrava, Slezan Opava, JC Kladno, MP Ostrava, Baník 

Karviná a SKP Ostrava za spolupráci a zapůjčení jejich borců do soutěže DL pod hlavičkou 

1.JCBO.Mnohokráte Vám děkuji!!! 

Děkuji Milanovi Lukášovi !!!  

Děkuji Františkovi a všem rodičům, kteří pomohli s přepravou na turnaj. 

Děkuji našemu předsedovi Martinovi Pavlicovi , že nám umožnil tak skvělé podmínky pro 

přípravu!!! 

Děkuji Vám všem. 

Přátelé, kamarádi, věřím a nepřestanu věřit v tento tým. Věřím a sním o úspěchu,věřte 

prosím společně se mnou. Ono se to podaří!!! 

 

 

Úspěšnost jednotlivců po II. kole DL 2011 : 

Jméno  příjmení  celkem výhr. rem. proh. body  score 

Jan  Pravda   8  7 0 1 14  70:10 

Radek  Voňavka  6  5 0 1 10  47:10 



Patrik  Lukáš   6  4 0 2 8  37:17 

Daniel  Tatarin  3  3 0 0 6  30:0 

Lukáš  Selecký  3  3 0 0 6  30:0 

Ondřej  Pavlík   3  3 0 0 6  30:0 

Jan  Petzuch  4  3 0 1 6  24:10 

Tomáš  Kozma   5  2 2 1 6  20:7 

František Šmehlík  4  2 1 1 5  20:10 

Libor  Skyba   5  2 1 2 5  20:20 

Václavík Lukáš   2  2 0 0 4  20:0 

Václavík Michal   2  2 0 0 4  13:0 

Tomáš  Kotyk   3  2 0 1 4  20:7 

Jiří  Bodnár  3  2 0 1 4  20:10 

Nicolas Reineke  1  1 0 0 2  10:0 

Dominik Lukáš   2  1 0 1 2  10:10 

Asret  Sope   2  0 0 2 0  0:20 

Petr  Konopka  2  0 0 2 0  0:20 

Marek  Ochman  0  0 0 0 0  0:0 

 

 

 

 

V Ostravě 9.6.2011      Dušan Koza,tr.dorostu 1.JCBO 

 


