
DOROSTENECKÁ LIGA 

IV. Kolo Jablonec nad Nisou 

zpráva trenéra 

 
Datum:  31.10.2010 

Manažer:  Milan Lukáš 

Trenér:  Dušan Koza, Radislav Borbely 

Řidiči:   František Šmehlík, Jan Pravda 

 

Závodníci: 

 50 kg Tomáš Kozma  Lukáš Janulek 

 55kg Jiří Svoboda  Jan Petzuch 

 60kg Patrik Lukáš   Daniel Tatarin  

 66kg Jan Bodnár   Vojtěch Bezruč  Šmehlík František 

 73kg Jiří Bodnár   Jan Hefka 

 81kg Ondřej Pavlík  

 90kg Tomáš Kotyk 

+90kg Jan Pravda 

 

Hodnocení IV.Kola: 

Čtvrté kolo dorostenecké ligy (dále jen DL) se tentokrát konalo v krásném horském městečku 

Jablonci nad Nisou. Na toto klání jsme odjeli z jasným cílem, přivézt do Ostravy po dlouhých 

17-ti letech medaili z DL. Chtěl jsem vás trochu napínat, ale nevydržím to a úvodem rád vše 

prozradím:“Cíl je splněn!!!“. Náš Baníček 1.JCBO obsadil v konečném pořadí DL 2010 krásné 

třetí místo.Za jasným vítězem JC  Olomouc a stříbrným JC Plzen. Všem, kteří se k dosažení 



cíle zasloužili dnes napoprvé moc děkuji (ještě to přijde několikrát ☺ ) a upřímně gratuluji k 

tomuto velkému úspěchu. 

Je neuvěřitelné kolik let musel náš 1.JCBO čekat na další podobný úspěch! Téměř před 20-ti 

lety vozili tehdejší dorostenci pravidelně několik po sobě jdoucích let vždy z DL medaile a 

také tituly MČSR, M ČSSR A ČSFR v DL. Můžu říci za sebe a snad i za ostatní, kteří stojíme na 

kraji žíněnky, jak obrovských úspěchů jsme společně dosahovali. Z odstupem let si 

uvědomuji, jakým způsobem s námi pracovali tehdejší trenéři. Pocítili jsme na vlastní kůži 

tvrdé postupy, náročné požadavky a skvělé lidi. Nostalgicky se vracím o pár let zpět a mám 

pocit, že to co tehdejší trenéři dokázali je dnes takřka nemožné. Ale nehovořím zde pouze o 

nesrovnatelném přístupu a podmínkách trenérů, ale také postoji mladých judistů. Tehdejší 

doba měla za následek naše totální nasazení a touhu nejen vítězit, ale také dělat krásné a 

účinné judo. 

Po těchto dlouhých letech bych si dovolil za všechny poděkovat všem tehdejším trenérům 

našeho 1.JCBO. Vám všem, kteří jste stáli u zrodu nezapomenutelných úspěchů. Váš duch se 

neustále rozléhá a nese naším Baníčkem a za to Vám patří velké uznání DÍKY!!! 

Po krátkém, pro mne osobně krásném zasnění se vraťme do současnosti. Naše družstvo 

dorostenců se účastnilo na turnaji v pěti utkáních. Své dvě utkání s přehledem zvítězilo 

(Jablonec,Litoměřice) a ve třech utkáních poznalo hořkost porážky. Na omluvu porážek je 

nutno zmínit, že u posledního utkání z SKP Brno, už bylo o medailích a konečném pořadí 

rozhodnuto. Na silné družstva Olomouce a Plzně musíme sportovně uznat jsme prostě 

jedním slovem „neměli“. Přesto všechno jsem přesvědčen, že pořadí DL, přesně odpovídá 

výkonnosti jednotlivých družstev během celého roku. Nezbývá, než uznale pogratulovat 

vítězům, poučit se z chyb, které se stali a do dalšího ročníků vkročit stejně dobře, 

sebevědomě a pokusit se výsledek zopakovat.(myslím tím ještě se zlepšit ☺!). 

Nejprve musím od srdce poděkovat a pogratulovat všem klukům, kteří se na tatami zasloužili 

o tento výsledek (hovořím o všech, kteří během roku byli na soupisce). Ukázali, že mají o 

judo zájem, že jim výsledek a tým nejsou lhostejný. Kluci předvedli své dovednosti a zúročili 

svou tréninkovou snahu a píli. Velmi jsem si toho všeho během celého roku vážil. Jsem si 

vědom, že máte i jiné zajímavé záliby a oceňuji od vás pochopení, kdy jste je museli 

odsunout stranou. Nejen za mě osobně, ale za celé vedení našeho klubu vám mockrát děkuji. 

V druhé řadě chci poděkovat našim dlouhodobým spolupracujícím oddílům našeho 

Moravskoslezského kraje. Také jejich zásluhou je dnes 1.JCBO považován v českém judu jako 

úspěšný a kvalitně rozvíjející se klub.  

• Klub SKP Ostrava, kde skvěle trénuje naše bývalá členka Pavlína Proolová. 

Několikanásobná mistryně ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR. Myslím si, že ani ona samotná neví 

kolikrát ji blahopřáli k úspěchu a kolik medaili dohromady vlastně bylo ☺ ? Také na 

evropském tatami se neztratila a získala během své kariéry mnoho cenných kovů z 

mistrovství Evropy a světa. Amozonko, jsi jednička!!!  



• Další skvělý oddíl juda v našem kraji pracuje pod hlavičkou Baníku Karviná, kde 

v těžkých podmínkách rostou neuvěřitelně šikovní judisté. Velmi oceňuji jejich 

technickou znalost, dravost a bojovnost. 

• Judo klub Slezan Opava, kde skvěle z mládeží pracují nejen Lenka Dudová a Ondřej 

Libo, ale i další. Vám všem patří veliký kus našeho úspěchu a také veliké poděkovaní 

za vše co pro judo a náš kraj děláte. Je to opravdu obdivuhodné a téměř dokonalé. 

Velmi rád bych naši společnou spolupráci nejen udržel, ale především dále 

prohluboval. V prvé řadě do závodních družstev a tréninkových srazů, dále se 

zaměříme na soustředění, semináře apod.. Těším se na další léta s Vámi.  

V neposlední řadě bych rád poděkoval vedení našeho 1.JCBO za skvělé podmínky, které nám 

vytvořil pro přípravu našeho dorosteneckého družstva. Jsem přesvědčen o tom, že hlavní 

zásluhu na dobrém a zdravém fungování našeho 1.JCBO má náš předseda Martin Pavlica, 

který neuvěřitelným, sebeobětujícím způsobem vede náš klub neustále výš a výš. Jeho 

nápady a neustále inovace jsou nikdy nekončící. Jeho pracovitost a píle takřka neuvěřitelná. 

A jeho touha dovést náš 1.JCBO na mety nejvyšší nezkrotná. Martine, za všechny členy 

dorosteneckého družstva i realizační tým tobě moc děkuji a těším se už dnes na zítřky 

strávené po tvém boku ☺. Už se do toho dostávám ☺! 

Ve čtvrté řadě chci poděkovat rodičům, bez kterých by dnes sport judo nešel provozovat na 

takové úrovni. Potřebujeme Vaši pomoc a také si jí velmi vážíme. Doufám, že nám i nadále 

budete pomáhat a držet palce v boji. Moc, moc děkuji i vám. 

Dále děkuji sponzorům, kteří finančně podpořili přípravu našeho dorosteneckého družstva. 

Financí je v dnešní době ve sportu minimum a jsme velmi rádi za každičkou finanční pomoc, 

které se nám dostane. Tedy i vám patří kousek medaile. Děkuji a prosím za všechny, 

podpořte nás také v příštím roce. Vaše peníze budou dobře použity ve prospěch našich 

dorostenců k sportovní přípravě. Ještě jednou, děkuji!!! 

Děkuji všem trenérům, kolegům, kteří společně se mnou trénují a podílejí se na přípravě 

našich dorostenců, ale také trenérům žákovských a dalších družstev, kteří nám připravují 

judisty na další a další léta. Bez této perfektní spolupráce by se jistě náš úspěch nedostavil a 

sám člověk nic velkého nedokáže. Vše je založeno na spolupráci několika lidí, kteří musí 

pracovat pro jediný cíl. Všem vám velmi děkuji a obdivuji vaši práci, pevné a silné nervy. 

Závěrem jsem si záměrně nechal poděkování pro Milana Lukáše ☺. Vím, že nemáš rád a 

nepotrpíš si na jakémkoliv obdivu. Přesto mi dovol, abych ti za vše co jsi pro nás udělal moc a 

moc poděkoval. Taktéž tvůj podíl na tomto úspěchu je nesmazatelný a velmi významný. 

Věřím, že i nadále budeš podporovat a bojovat za náš klub, tak jako doposud. Děkuji za sebe 

a také za celé vedení našeho 1.JCBO. 

 



Hodnocení jednotlivých utkání družstva: 

1.JCBO   :     JK Jablonec nad Nisou          4:3  (32:27) 

Kozma      :      Mitáček                 7: 0 

Petzuch    :      Liška                     10: 0 

Tatarin      :      Šlechta                   10: 0 

Bodnár Ján :      Bukovský                     5: 0 

Bodnár Jiří :      Jekubík             0 : 10 

Hefka          :     Svatý                   0: 10 

Kotyk      :     Ivanka                  0: 7 

Pravda     :     Štastný               0: 0 

Úvodem turnaje jsme dostali papírově slabšího soupeře, který měl prověřit naší 

připravenost. Kluci si s tím dobře poradili. Kluci víte, že jste se nevyvarovali několika 

zbytečných a hloupých chyb. Přesto jsem utkání s přehledem zvítězili a nakopli se do dalších 

bojů. 

 

1.JCBO    :    A.S.A. Litoměřice           6 : 1 (57 : 5 ) 

Kozma       :       Štrop                       7 : 0 

Petzuch      :       Hozák                   10 : 0 

Tatarin         :       Lorenc                  10 : 0 

Šmehlík      :       Doksanský           10 : 0 

Bodnár Jiří  :       Koutecký              10 : 0 

Hefka          :       Duda                     10 : 0 

Kotyk          :       Homolka            0 : 0 

Pravda       :       Staněk                       0 :  5 

V tomto případě došlo na lámání chleba. V hlavách se nám honily nejrůznější myšlenky a 

budoucí úspěch. Rozhodující utkání jsme tedy museli vyhrát. Kluci si byli velmi dobře vědomi 

této náročné situace. Uvědomovali si, že to přijde teď, nebo nikdy. Musím před nimi uznale 

smeknout. Takové nasazení a touhu po vítězství jsem u nich neviděl během celého roku DL. 

Abych byl konkrétní: „ Kozmič to na žíněnce parádně rozjel, poté se zapojili i ostatní. Po 



fantastickém výkonu jsme doslova deklasovali družstvo Litoměřic, které si samozřejmě taktéž 

dělalo obrovský zálusk na medaili.“ Velmi obdivuhodný výkon opět předvedl  Jan Petzuch, 

který potvrdil svou výhru s reprezentantem Hozákem dvěma nádhernými Wazari. 

Následovalo hodně přísné posouzení a diskvalifikace Lorence za nesportovní chování a bylo 

de facto o vítězi rozhodnuto. Na obranu Lorence musím říci, že tak strašné, aby dostal 

hansoku make to opravdu nebylo. Rozhodčí (Pelantová) opět ukázala svůj necit na 

rozhodování se v náročnějších situacích a odsoudila družstvo Litomeřic v celém soutěžním 

dnu. Nám to samozřejmě zase, až tak nevadilo. Úroveň rozhodování nebyla na vysoké úrovni 

a rozhodčí nenašli jednotný metr a trend na průběh turnaje. Dále se raději nebudu 

k rozhodčím vyjadřovat ani nic komentovat☺. 

Po tomto utkání nám najedenou jakoby něco začalo scházet. Možná tuto situaci způsobilo 

enormní vypětí v utkání s Litoměřicemi, nebo dostatečné sebeuspokojení, opravdu nevím!!! 

Prostě se nám přestalo dařit. Však čtěte dále ☺. 

 

1.JCBO     :JC Plzen                           2 : 6      (20 :49 ) 

Kozma      : Marek  10 : 0 

Svoboda   : Pichler  0 : 7 

Tatarin     : Habán  0 : 10 

Bodnár Ján    : Souček  0 : 10 

Hefka        : Pavlovic 0 : 10 

Pavlík        : Galdun  0 :10     

Kotyk      : Knápek 0 : 7 

Pravda     : Zvoneček 10 : 0 

V tomto utkání jsme bojovali o druhé místo. Zaslouženě jsme prohráli a musím družstvu 

Plzně pogratulovat k vítězství. 

Musím se v této zprávě zmínit o jedné z největších osobností našeho družstva. Během roku 

se neuvěřitelným způsobem vypracoval a stal se fantastickou oporou Tomáš Kozma. Jeho 

přístup a odhodlání obětovat se pro tým je ukázková. Mnoho dalších členů by si mělo vzít 

s Toma příklad. Svým výkonem na tatami nás vždy dobře rozjel. Jeho styl juda je velmi pěkný. 

Bojuje vždy z nasazením a touhou po vítězství. Doslova je možno říci:“Růstem a váhou 

nejmenší, výkonem a přístupem největší“. Právě mě napadla zajímavá myšlenka. Tomáš 

Kozma jako neoficiální kapitán družstva ☺! Tome a díky i za to hladovění ☺. 

 



1.JCBO    :     JK Olomouc           2 : 4       (20 : 45 ) 

Kozma   : Trojnar  5 : 0 

Svoboda  : Mazan   0 :  0 

Tatarin     : Jurka   0 : 10 

Bezruč     : Ředina   0 : 10 

Bodnár Jiří   : Holčák   0 : 10 

Hefkja     : Klammert  0 : 10 

Kotyk       : Juřík   0 : 0 

Pravda    : Robe   10 : 0 

Je to možná úsměvné, ale v těchto setinách jsem stále věřil, že vyhrajeme a dostaneme se 

zpět do hry. Bohužel ani na čtvrtý pokus jsme nedokázali družstvo Olomouce porazit. Musím 

znovu ocenit jejich kvalitu a sílu. Taktéž pogratulovat k titulu mistra ČR dl 2010. Nemůžu říci, 

že by se kluci nesnažili, ale zázraky na počkání prostě neděláme. Nejprve musíme pořádně  

trénovat, pak ještě přidat a tvrdě trénovat a potom, až už si myslíme, že to více nejde, tak 

teprve začít pořádně profesionálně trénovat ☺.Pak je možné, že pojedeme pro zlaťáky.  

 

1.JCBO   :       SK KP Brno                   2 : 5 (20: 45) 

Janulek         :        Gibala  0 : 0 

Svoboda      :        Dvořák  0 : 10 

Tatarin           :        Brázdil  10 : 0 

Bezruč      :        Hoskovec  10 : 0 

Hefka        :         Petr   0 : 10 

Bodnár Jiří     :      Navrátil  0 : 10 

Kotyk          :          Bláha  0 : 5 

Pravda        :         Stefanidis  0 :10 

V posledním utkání téměř o nic nešlo. Karty byly rozdány. Měli jsme vyhrát a tím důstojně 

zakončit naše vystoupení. Za toto utkání zaslouží kluci ode mne velkou kritiku. Nebojovali! 

Dělali hloupé chyby a doslova zadarmo prodali svou kůži a to mě mrzí nejvíce. OK chlapi, 

zapomeneme na to a jdeme slavit, jo??? 



Hodnocení jednotlivců po IV.Kole :  

1. Tomáš Kozma  16  14 0 2 28 121:17 

2. Jan Pravda  18 11 2 4 24 107:35 

3. Francoa Šmehlík 12 7 2 3 16   70: 30 

4. Ján Bodnár 10 6 2 2 14   47 :15 

5. Jiří  Svoboda 8 5 0 3 10   45 : 24 

6. Jan Petzuch 5 4 1 0 9   40 : 0 

7. Patrik Lukáš  7 3 2 2 8   25:14 

8. Tomáš Kotyk  18 3 2 13 8   27 : 96 

9. Vojtěch Bezruč  4 3 0 1    25:15 

10. Jan Hefka  7 3 0 4 6   30:40 

11. Daniel Tatarin  8 3 0 5 6   30 :50 

12.  Jiří Bodnár 8 3 0 5 6   25 :50 

13. Lukáš Janulek 2 1 1 0 3       5:0 

14. Aster Sope   4 1 0 3 2   10:30 

15. Matyáš Otto  2 0 1 1 1      0:10 

16. Vít  Jerglík  1 0 0 1 0      0:10 

17. Nicolas Reineke 1 0 0 1 0      0:10 

18. Michal Dušek  2 0 0 2 0      0:20 

19. Ondřej Pavlík  0 0 0 10 0      0:100 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení družstva za sezonu 2010 : 

Podle výše přiložené tabulky bych měl logicky vyzdvihnout ty nahoře. Ano, byly to hlavní 

postavy našeho celku ,ale i jednotlivé individuální výkony níže postavených nám v celkovém 

součtu přineslo již tolikrát zmiňovaný úspěch. Celou situaci jsem bedlivě sledoval a proto si 

dovolím zhodnotit družstvo:  

• Pro větší budoucí úspěch, by to chtělo  větší vyrovnanost v jednotlivých vahách. Měli 

jsme super váhy (50,55,60,66,+90 kg). 

• A bohužel slabé a velmi slabé váhy (73,81 a 90 kg). Tato veliká nevyrovnanost se 

nakonec ukázala jako klíčová. Nastaly situace kdy jsme narazili na družstvo kde to 

lehčí neměli snadné a prohrávali, těžší váhy nedokázali v ani jednom případě výsledek 

zachránit, popř.otočit v náš prospěch. Ukázalo se jako klíčové absence zraněných 

Voňavky  a Otty, kteří by bezesporu náš tým vytáhli minimálně o stupínek výše. 

Sám za sebe mohu s klidným svědomím říci, že se s týmem po celou dobu pracovalo dobře, i 

když samozřejmě vzájemná komunikace mezi námi trenéry a závodníky se teprve formovala 

a bohužel do dnešní doby se mi nepodařilo to ideálně nastavit ke vzájemné spokojenosti. 

Máme rezervy, které však jsou řešitelné, víme o nich a nezbývá, než na nich pořád pilně 

pracovat a zlepšovat. 

Velmi dobré výkony podali Kozmič, Pravdič, Francoa, Bodynek, Jiřík Svoboda, Patrik. 

Největším  překvapením celé sezony potom byly výkony Honzy Petzucha. 

Doufám,že se podaří do další sezony udržet kostru družstva po hromadě. Že se nám podaří 

družstvo dobře doplnit o mladé závodníky a že opět budeme bojovat o příčky nejvyšší. 

 

 

 

V Ostravě 2.11.2010                                            Dušan Koza 

Trenér dorostu 1.JCBO 


