
Dorostenecká liga III. kolo Plzeň 
Datum:  1. 10. 2011 

Účast: 

Manažer: Milan Lukáš 

Trenéři:  Dušan Koza, Jan Štefánik 

Závodníci: 

50 kg Dominik Lukáš , Michal Václavík 

55kg  Patrik Lukáš 

60kg  Jan Petzuch , Tomáš Kozma 

66kg  František Šmehlík , Daniel Tatarin , Jiří Svoboda 

73kg  Radek Voňavka 

81kg  Jan Hefka , Jiří Bodnár  

90kg  Tomáš Kotyk , Libor Skyba 

+90kg Jan Pravda 

 

Hodnocení lll.Kola : 

Do 500km vzdálené Plzně jsme se vydali již v pátek a přenocovali jsme na ubytovně hned 

vedle sportovní haly, kde se turnaj třetího finálového kola DL odehrával. Ukázalo se to jako 

dobrý tah. Všichni jsme se v pohodě vyspali, kdo si potřeboval doladit váhu, měl na to 

spousty času a pohody. Kdo měl váhu dobrou, jako třeba trenéři , zašel se v poklidu 

nasnídat a pozitivně naladit na náročný den!!! 

Turnaj se nám rozběhl parádně a los nám přidělil na úvod „lehčího“ (to slovo jsem dlouho 

zvažoval,protože se toho slova v judu bojím) soupeře Prachatice,které jsme porazili 

v poměru 7 : 0 . Druhé utkání nás čekal velmi, velmi nepříjemný soupeř v podobě USK Praha, 

který disponuje velmi kvalitními těžkými váhami. I tady však nakonec naši kluci dokázali 

vyhrát po dramatických bojích  3 : 2  ve prospěch našeho 1.JCBO. V dalším utkání jsme 

narazili na neznámou a obávanou Plzeň, kterou jsme nakonec po velmi zodpovědném a 

poctivém výkonu porazili v poměru 6 : 2. V předposledním utkání z Olomoucí jsem začínal 

tušit, že kluci dnes mají den a taky Olomouc jsme porazili 6 : 1. A konečně v závěrečné utkání 



jsme narazili na hlavního favorita, dosud neporažené Železo Hranice, které jsme po drama 

porazili 3 : 2. Myslím, že dobrá práce . 

Co se týče našeho postavení před závěrečným kolem, které se koná v neděli 23.10 

v Olomouci, je poměrně dobré. Především mám na mysli jednu věc a asi i tu nejdůležitější, 

MÁME TO VE SVÝCH RUKOU !!!  Nemusíme na nikoho jiného spoléhat a věřit v něčí výhru, či 

prohru. Náskok jednoho bodu před druhými Hranicemi a pěti bodů před Plzní , nás dostalo 

do situace, která nám neposkytuje žádnou záruku konečného úspěchu, přesto dává naději na 

dobrý výsledek. 

Pro konečný úspěch budeme muset ještě hodně poctivého vykonat!!!!! (držte všichni 

palce)  

 

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 : Tatran Prachatice   7 : 0 ( 70 : 0 ) 

Lukáš D.  10:0  Mozong 

Lukáš P.  10:0  Jonáš 

Petzuch  10:0  Pluhař 

Tatarin   10:0  Mašek 

Voňavka  10:0  Fliegel 

Hefka   10:0  Traxler 

Skyba   10:0  Aleš 

Pravda   10:0  Fáber 

 

Z našeho pohledu velmi povedené utkání, kde kluci prostě nenechali nic náhodě a všichni, 

kteří dostali důvěru se k ní postavili jak nejlépe mohli. Krásný úvodní a uklidňující zápas. 

 

 



2.utkání : 

1.JCBO  :  USK Praha             3 : 2      ( 30 : 20 )   

Lukáš D.  10:0  Václavek 

Lukáš P.  10:0  bez.boje 

Petzuch  0:10  Moravec 

Šmehlík  10:0  Černý 

Voňavka  0:0  Horyna 

Hefka   0:10  Hrstka   

Kotyk   0:0  Mrva  

Pravda   0:0  Kocev 

 

Na rovinu říkám velmi, velmi těžké utkání s velmi kvalitním družstvem Prahy. Troufám si 

tvrdit, že nás mírně svým výkonem zaskočilo. Přesto kluci v těžkých váhách dokázali 

zabojovat a nedovolit naši porážku. Je to jedna z nových pozitivních vlastností, které jsem si 

u tohoto družstva všiml. Dříve to bývalo tak, že pokud se favoritům a oporám družstva 

nepovedlo utkání a třeba prohráli, nikdo jiný nedokázal zápas překvapivě vyhrát, nebo se 

prostě pro úspěch týmu vydat ze všech sil. Teď se mi to zdálo opravdu jiné. Družstvo 

pracovalo a tahalo za jeden konec provazu, makali společně pro úspěch , vzájemně se 

burcovali a pomáhali si. Byla to fantastická proměna tohoto týmu. Obdivuhodné, fantastické, 

krásné a velmi pozitivní. Máme dobrý, zdravý a sebevědomý tým!!!!!!!!!  

Začínal jsem tušit, že to dnes bude dobré. 

 

3.utkání : 

1.JCBO :   Plzeň 6 : 2 ( 60 : 17 ) 

Václavík  10:0  bez boje 

Lukáš P.  10:0  Minařík 

Kozma   10:0  Marek 

Šmehlík  0:7  Haban 

Voňavka  0:10  Burianek 



Hefka   10:0  Šistek 

Skyba   10:0  Knápek 

Pravda   10:0  Kabourek 

 

Já osobně jsem do zápasů s Plzní nastupoval s velikým respektem. Plzeň se tradičně 

vyznačuje kvalitním technickým judem, podpořeným dobrou fyzickou kondicí. Je to náš 

tradiční soupeř a taktéž jeden z vážných aspirantů na medaili v DL. Průběh utkání byl pro nás 

naštěstí hladký. František předvedl krásný výkon s Habanem a po malém zaváhání našeho 

Radka Voňavky těžké váhy opět vše vzali do svých rukou a třemi výhrami na ipon nedali 

nikomu naději v podobě naší porážky. Překrásný týmový zápas. Krásná , hřejivá prohra 

tradičního rivala ze západu Čech. 

 

4.utkání : 

1.JCBO  : JC Olomouc 6 : 1 ( 50 : 10 ) 

Václavík  10:0  Drašák 

Lukáš P.  0:0  kysela 

Petzuch  5:0  Fridrich 

Tatarin   10:0  Suchánek 

Voňavka  5:0  Olšák 

Bodnár  0:10  Jerglík 

Skyba   10:0  Navrátil 

Pravda   10:0  Ahder Aga 

 

Družstvo Olomouce velmi dobře známe, protože se v soutěži DL pravidelně potkáváme. 

Disponuje s judisty velmi dobré úrovně. Proto to bylo pro nás velmi těžké a zároveň důležité 

utkání. Prakticky se jedná a utkání stylu „DERBY“. Miluji tyto zápasy!!!. A ještě raději ,  když 

se vyhraje, ale  tímto soupeřem to tak není vždy a to je dobře, protože rivalitou roste taky 

naše společná kvalita a hlavně o to oběma družstvům především jde. 

Přesto jsem byl nesmírně rád, že jsme potvrdili v tomto utkání roli favorita a po pěkném a 

zodpovědném výkonu vyhráli. 



 

5.utkání : 

1.JCBO  : Železo Hranice  3 : 2  (24 : 20 ) 

Lukáš D.  10:0  kolář 

Lukáš P.  0:0  Trojnar 

Petzuch  7:0  Kašík 

Šmehlík  0:0  Jurka 

Voňavka  0:0  Podrázský 

Bodnár  0:10  Dobiáš 

Hefka   7:0  Robe 

Pravda   0:10  Klammert 

 

Sami dle výsledku a score vidíte, že šlo o velmi dramatický zápas. Tento průběh se už 

dopředu nabízel. Potkali se dosud (3.kolo) neporažení soupeři, oba s velmi kvalitním 

obsazením. Všichni víme, že 1.JCBO se s Hranicemi letos už dvakrát potkali a vždy z tohoto 

duelu odcházelo naše družstvo se svěšenými hlavami. Jednou dokonce po debaklu v poměru 

0:8. 

Kluci si dobře uvědomovali co je čeká a do čeho jdou. Zároveň jsem jim zdůrazňoval, že 

všichni jdou porazit a že, když do toho dáme více bojovnosti a baníkovské srdce, musí to 

vyjít. Naštěstí to doopravdy vyšlo a jsme za to všichni všem vděčni. Byl to krásný duel, plný 

pěkných momentů z obou stran. Myslím, že šlo právem a vyvrcholení celého dne. 

Z hlediska dalšího vývoje DL se nám to podařilo trošičku zdramatizovat a nedovolili jsme 

favoritovi na celkové vítězství předčasnou radost z výhry v DL. 

 

Závěrečné hodnocení : 

Kluci teď to píšu hlavně Vám. Stručně a jasně v jedné větě.  

Pojďme společně s vůli, srdcem, odhodláním a pokorou  pro společný úspěch.  

Já ve vás ohromně věřím a můžu říct , že mě už letos nemůžete zklamat !!!!!!!!!!!!!!!! 

Za všechny trenéry a vedení 1.JCBO všem děkuji!!! 



 

Hodnocení jednotlivců po lll. Kole   

 

Pravda  Jan   13 10 1 2 21 77:20 

Voňavka Radek   11 7 2 2 16 62:20 

Lukáš  Patrik   11 7 2 2 16 64:27 

Petzuch  Jan   8 6 0 2 12 34:20 

Tatarin  Daniel   5 5 0 0 10 50:0 

Skyba  Libor   8 4 3 2 10 40:30 

Lukáš  Dominik  5 4 0 1 8 40:10 

Václavík Michal   4 4 0 0 8 33:0 

Kozma  Tomáš   6 3 2 1 8 30:7 

Šmehlík František  7 3 2 2 8 30:17 

Selecký Lukáš   3 3 0 0 6 30:0 

Pavlík  Ondřej   3 3 0 0 6 30:0 

Kotyk  Tomáš   4 2 1 1 5 20:7 

Václavík Lukáš   2 2 0 0 4 20:0 

Bodnár jiří   5 2 0 3 4 20:30 

Sopé  Asret   2 0 0 2 0 0:20 

Konopka  Petr   2 0 0 2 0 0:20 

Svoboda jiří   0 0 0 0 0 0:0 

Ochman Marek   0 0 0 0 0 0:0 

 

 

 

V Ostravě 5.10.2011                                            Dušan Koza,trdorostu 1.JCBO 



 

 

 

 

 

 

 


