
Dorostenecká liga I. Kolo Ostrava 
Datum:  20. 2. 2010 

Účast: 

Manažer: Milan Lukáš 

Trenér:  Dušan Koza, Radislav Borbely 

Závodníci: 

50 kg Tomáš Kozma 

55kg  Jiří Svoboda, Patrik Lukáš 

60kg  František Šmehlík, Václav Boža 

66kg  Jan Bodnár, Jiří Bodnár, Vojtěch Bezruč, Martin Jedlička 

73kg  Michal Dušek, Jan Hefka, Matyáš Otto, Asret Sopé , Vít Jerglík ,Jan 

Hefka 

81kg  Ondřej Pavlík,  

90kg  Tomáš Kotyk 

+90kg Jan Pravda, Michal Gujda 

 

Hodnocení I.Kola : 

Losem nám bylo přiděleno pořadatelství I kola DL. Náš milovaný 1.JCBO se 
tohoto prestižního úkolu zhostil na jedničku. Hala i tatami bylo na vysoké 

úrovni a taktéž průběh celé soutěže nebyl ničím narušen. 

První kolo obecně bývá velká neznámá, kdo co přiveze, proto i já byl před 
začátkem mírně nervózní a plný očekávání jak to zvládnem. Musím hned na 
úvod říci, že jsem byl z výkonu našeho družstva spokojen. Celkem jsme vyhráli 
tři utkání (proti SKP Jičín, KPS Brno , Hranice ),oproti jediné porážce (JC 
Olomouc ),což si myslím, že pro náš mladý a nezkušený tým je úspěch. Velmi 
oceňuji od všech borců velikou chuť prát se za úspěch týmu a našeho 
1.JCBO.Všichni se snažili a neviděl jsem jediný vypuštěný zápas anebo jiný 
negativní projev, za což všem patří uznání. Nutno dodat, že výkon družstva 
ještě nebyl zcela ideální, vidím tam mírné rezervy v technickém a silovém 
projevu. Pokud chceme pomýšlet v tomto ročníku DL na umístění do 



2.místa,jako,že níže nechci ani pomyslet, natož aby se to stalo,musíme  všichni 
dále pilně,poctivě,pravidelně,urputně a vražedně trénovat. Jedině tato cesta 

nás dovede k vytouženému cíli, který určitě není nedosažitelný. 

Tradičně bych chtěl velmi poděkovat manažerovi družstva Milanovi Lukášovi, 
který tak jak jsme si už zvykli odvedl opět a zase skvělou práci, která zaslouží 
uznání a ocenění na nejvyšší úrovni. Nejenom, že manažersky zajistil účast 
všech hostujících závodníků, ale i svým dalším účinkováním u družstva přispěl 
k tomuto úspěchu. Těším se na další spolupráci. Milane, všimni si, kde jsem tě 
na začátku této zprávy zařadil. ☺ snad to budeš kvitovat, když už nebudeš na 

té nástěnce.(kdo tomu nerozumí, tak se nedivím, to jsou takové hecovačky 

mezi námi). 

Samozřejmě veliký díl mého děkování taktéž patří všem borcům a jejím 
trenérům a rodičům, kteří za náš milovaný 1.JCBO hostovali z jiných oddílů. 
Jsou to tito skvělí judisté,Tomáš Kozma, Jan Bodnár, Jiří Bodnár , Vojtěch 
Bezruč , Michal Dušek , Vít Jerglík . Jsou to borci z Baníku Karviná,SKP Ostrava , 
Mittal Ostrava. Všichni se ukázali jako skvělí kamarádi a velcí sportovní 
nadšenci a profesionálové svého druhu.Kluci jste skvělí a nezbývá mi nic 
jiného,než věřit,že i nadále budete mít chuť a vůli za nás startovat a toužit po 

zisku titulu mistra ČR DL, kdo ví,možná už brzy!!! Já Vás beru všemi deseti. 

 

Hodnocení jednotlivých utkání družstva: 

Dovolte,abych dnes trošičku změnil tradiční hodnocení jednotlivců,i když i 
k tomu částečně dojde.Přesto budu více rozebírat výkon družstva jako 

takového.Přece jenom,liga je týmová soutěž,tak proto.Děkuji za pochopení. 

1.utkání : 

1.JCBO : SKP Jičín       3   :    2       (34:27) 

První utkání bylo dost nervozní a trošičku pomalejší rozjezd se dal 
očekávat.Tomáš Kozma tradičně rozjel na ukázkové Wazari a s přehledem 
zvítězil.Důležitý moment pro pohodu v týmu.V tomto druhu soutěže mít v lehké 
váze Tomáše chce každý trenér,bohudík mám ho já ☺ a proto si ho vážím a 
nikomu ho nedáme ☺.Pak Franc Šmehlík zvýšil a Pravdič rozhodl.Zvládli jsme 

toto důležité utkáni na velikou jedničku,protože doslova vydřená remiza od 

Jana Bodnára rozhodla o našem vítězství.Bravo,jedeme dál,jste borci. 

2.utkání : 

1.JCBO  :  JC Olomouc        1   :   7    (10:67) 



Druhé utkání nás trošičku vrátil o zpátky na zem.Velice silný Olomouc nás 
přepral rozdílem půl třídy.Až posléze jsem zjistil,že Olomouc má letos velice 
věkově silně poskládaný tým.sedm borců z osmi byli prvním rokem 
junioři,čemu zatím nedokážem konkurovat.Říkám schválně zatím,rok je 
poměrně dlouhá doba a vím jak je porazit.řeknu Vám to taky,jedině 
píli,vůlí,srdcem a odhodláním a samozřejmě tvrdým tréninkem.myslím,ne 
myslím,vím,že to dokážem.Přesto Pravdič nedovolil nulu na našem kontě a 
výsledek mírně upravil.Toto je další silná a vražedná zbran našeho týmu.Stejně 
jako je pro družstvo důležité mít Tomáše Kozmu,stejně tak důležité je mít Jana 
Pravdu.Těžká váha velice často rozhoduje utkání a je to náročná funkce jak 

fyzicky ,tak hlavně psychicky.Pravdič to zvládá skvěle. 

Nejenom porážka ,ale také nepříjemné zranění naší opory Matyáše Otta,bylo 
veliké negativum tohoto utkání.Matyáš byl ošetřen u lékaře pana 
Lubojackého s konstatováním poměrně vážného zranění“ membrány“ na 
holení kosti.Léčení potrvá přibližně jeden měsíc a snad to bude dobré.Matyáši 
celý tým a všichni členové naše klubu na tebe myslíme,přejeme co nejdříve 
uzdravení a těšíme se na tebe na tréninku.Tvá vždy pozitivní nálada je velikým 
přínosem pro všechny kteří se tam zúčastňujeme.Kdyby ses doma nudil ,tak 
přijed  na trénink za námi podívat.Velice rád tě tam uvidím.Jsi borec a veliká 

opora našeho družstva. 

3.utkání : 

1.JCBO :   Železo Hranice        6 : 2       (60:17) 

Cítili jsme s Milanem,že předchozí porážka náš tým trošičku zmrazil,proto přišla 
na řadu delší porada družstva , kde byly dohodnuty další pravidla a způsob 
boje v dalších zápasech.Kluci spolupracovali skvěle,stejně jako kdykoli jindy. A 
hned deklasovali Hranice ve fantastickém utkání plném krásných 
iponů.Doslova přehlídka krasy juda byla k vidění v podání Tomáše Kozmy,Jirky 
Svobody,Francoa Šmehlíka,Vojty Bezruče, Jana Hefky a Jana Pravdy.Krása a 

radost dívat se na tyto borce. 

 

4.utkání : 

1.JCBO   :      KPS Brno      6    :   2      (55:20) 

Toto závěrečné utkání,mělo rozhodnout o celkovém úspěchu ,či neúspěchu 
našeho učinkování na I kole DL.Proto před utkáním proběhla opět delší 
porada k nevůli ostatním družstvům, ale nám se tato praktika velice 
osvědčila.Kluci se navzájem nahecovali,povzbudili a šli jsme společně pro 



další body.Tomáš Kozma tradičně výhra.Patrik Lukáš bojoval srdcem s těžkým 
soupeřem,nedařilo se hodit,musel taky občas bránit útok,ale přece zvítězila 
vůle po vítězství a Patrik rozhodl toto utkání překrásným Osae komi na 
ipon.Francoa Ipon. Přišel,viděl,zvítězil.tak se pere judista o cenné vítězství,ne 
pořád něco vymýšlet a řešit.Franta se na svůj mladý věk stává velikou oporou 
týmu.No a pak to přišlo: Jiří Bodnár vzal všechnu sílu,vůli touhu do svého 
srdce,zabojoval a takticky,technicky a fYzicky svého silného soupeře 
překrásně porazil ipon.Bylo rozhodnuto,Baník jel opět na vítězné vlně,byla to 

paráda a hrdost vést tak dobrý mančaft. 

Musím to na chvíli přerušit,jdu na trénink.:-)pokračovat budu večer,když budu 

čekat na závod Martiny Sáblikové na 5000m. mj.snad vyhraje!!! 

Jsem zpátky a zrovna naši bojujou o medaili ve štafetě,zase nervy.No 

nic,jedeme dál.Kde jsem skončil. 

 Už vím,potom Asret Sopé zvítězil na nenastoupení soupeře a Tomáš Kotyk 
neštastně prohrál.Potom naše pikové ESO Pravdič stvrdil naše vítězství na 

překrásným iponem. 

Musím,se přiznat,že z trenérského hlediska šlo o nejprestižnější utkání během 
celého kola.Trenér Brna,Jaroslav Švec je můj veliký kamarád a celý život můj 
těžký soupeř.Každé naše utkání bylo velmi dramatické a 

vyrovnané.Jardu,mám strašně ,ale Baník je Baník.:-) 

Máme bronz, ve štafetě,super,to jsou borci.Mít tak někdy v našem milovaném 
1.JCBO Olympijskou medaili,to by bylo něco.Věřím,že tato 
generace,myslím,že aspon jeden to dokáže.Potom náš Baníček bude 

slavný,bude tam,kde si zaslouží. 

Na závěr chci ocenit kluky,kteří nezasáhli do bojů v tomto prvním kole.Byli to 
tito borci:Martin Jedlička,Václav  Boža a Michal Gujda.Je třeba si kluci 
uvědomit,že konkurence je veliká a svým způsobem velice zdravá.Musíte 
vydržet a nadále pilně trénovat.Váš čas určitě příjde a kluci,bez Vás by tento 
tým nebyl tak silný,jak ve skutečnosti je.Ten tým Vás potřebuje a vy 
potřebujete tento tým.Krásně to do sebe zapadá a My všichni společně 

dokážeme to,co by nikdo nečekal.Získat …………………………………………?!!! 

 

Hodnocení jednotlivců po I.kole DL 



Jméno a příjmení        Z        V        R        P        B S
Jan Pravda 4 4 0 0 8 40:10:00
Tomáš Kozma 4 3 0 1 6 32:10:00
František Šmehlík 4 3 0 1 6 30:10:00
Patrik Lukáš 3 2 1 1 5 10:07
Jan Bodnár 2 2 0 0 4 17:00
Jan Hefka 1 1 0 0 2 10:00
Vojtěch Bezruč 1 1 0 0 2 10:00
Asret Sopé 1 1 0 0 2 10:00
Jiří Svoboda 1 1 0 0 2 10:00
Matyáš Otto 2 0 1 1 1 0:10
Ondřej Pavlík 1 0 0 1 0 0:10
Jiří Bodnár 1 0 0 1 0 0:10
Vít Jerlík 1 0 0 1 0 0:10
Michal Dušek 2 0 0 2 0 0:20
Tomáš Kotyk 4 0 0 4 0 0:40
Michal Gujda 0 0 0 0 0 0:00
Martin Jedlička 0 0 0 0 0 0:00
Václav Boža 0 0 0 0 0 0:00

 

V Ostravě 25.2.2010                                            Dušan Koza,trdorostu 1.JCBO 

 

 

 

 

 

 

 


