
Dorostenecká liga IV. kolo Olomouc 

finálové kolo 
Datum:  23. 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 , Lukáš Selecký 

66kg  František Šmehlík , Daniel Tatarin , Jiří Svoboda 

73kg  Radek Voňavka, Jan Bodnár, Vojtěch Bezruč 

81kg  Jan Hefka  

90kg  Tomáš Kotyk , Libor Skyba 

+90kg Jan Pravda 

 

Hodnocení IV.Kola : 

Nebudu Vás všechny dlouho napínat a hned v první větě řeknu to, na co všichni kdo nám 

fandíte a držíte palce čekáte, stali jsme se Mistry České republiky v národní dorostenecké lize 

ročníku 2011. 

Závěrečné finálové kolo se tentokráte konalo v nedaleké Olomouci. Věděli jsme dopředu,že 

jedeme na horkou půdu favorita soutěže, ale nebojácně, hrdě a z vědomím dobré 

připravenosti, jsme vyrazili na poslední vzájemná klání. Celý závěrečný turnaj měl dopředu 

jasně rozdány karty. Náš 1.JCBO měl náskok jednoho bodu před Železem Hranice a pěti bodů 

před JC Plzeň. To znamenalo velmi těsný náskok, který nedával naději na sebemenší chuť 

něco ošidit, nebo podcenit. Do turnaje jsme šli velice motivováni, koncentrovaní a 

s obrovskou chutí to celé dotáhnout do úspěšného konce. 



První utkání jsme vyhráli v poměru 5 : 1 (47:10) proti Prachaticím. Ve druhém jsme narazili 

na USK Praha,které jsme vyhráli 6 : 1 (55:7). V dalším utkání nás čekala nebezpečná Plzeň. 

Také toto utkání naši kluci zvládli na jedničku a utkání skončilo v poměru 5 : 3 (45:27) pro 

naše barvy. 

Pak dle rozlosování soutěže přišla malá pauza a v té jsme si uvědomili, že ať dopadne utkání 

z JC Olomouc jakkoli, poslední duel se Železem Hranice bude opravdové finále DL. Přesto 

jsme nechtěli toto utkání podcenit, připadnou prohrou ztratit získané sebevědomí a také 

přijít o výhodu v podobě dostačující remízy v boji s Hranicemi. Proto jsme šli do utkání s JC 

Olomouc velmi dobře koncentrování a nakonec jsme vyhráli v poměru 6 : 1 (55:7). V 

posledním utkání celého turnaje a celé soutěže jsme šli proti Železu Hranice. Jelikož také 

družstvo Hranic procházelo celým turnajem bez zaváhání a neztratilo ani bod, jednalo se 

vlastně o přímé finále a vítěz tohoto zápasu byl také celkovým vítězem DL 2011.                  

Náš 1.JCBO vyhrál toto utkání 4 : 3 (40:30)   . Gratulujeme!!! 

 

Hodnocení jednotlivých utkání družstva: 

 

1. utkání : 

1.JCBO : Tatran Prachatice   5 : 1   ( 47:10 ) 

Lukáš D.  10:0  Mozong 

Lukáš P.  10:0  Stacho 

Petzuch   0:0  Pluhař 

Šmehlík  10:0  Mašek 

Voňavka   7:0  Fliegel 

Hefka   10:0  Traxler 

Bezruč    0:10  Aleš 

Pravda    0:0  Fáber 

 

Znali jsme z předešlého kola družstvo Prachatic a byli jsme si vědomi, že pokud podáme 

dobrý , soustředěný výkon, s přehledem zvítězíme a to se také stalo. Na úvod turnaje jsme si 

spravili náladu a turnaj se parádně rozbíhal. 

 



 

2. utkání : 

1.JCBO  :  USK Praha             6 : 1   ( 55:7 )   

Lukáš D.  10:0  Žemla 

Lukáš P.  10:0  Fulop 

Selecký  10:0  Moravec 

Šmehlík  5:0  Černý 

Voňavka  0:0  Horyna 

Hefka   10:0  Hrstka   

Skyba   0:7  Mrva  

Pravda   10:0  bez boje 

 

Vešli jsme do tohoto utkání poučeni z předešlého kola, kde nás družstvo Prahy velmi 

potrápilo, že snadné to nebude. Na kluky jsme apelovali, aby nic nepodcenili, šli si důrazně za 

vítězstvím a nic nepodcenili. Lehkým váhám bylo zdůrazněno, že oni už to musí rozhodnout, 

protože USK má velmi dobré těžké váhy a potřebovali jsme naše borce trošičku ušetřit na 

další zápasy. Všem patří pochvala, že se tak také stalo. Za malou zmínku však stojí výkon 

našeho Lukáše Seleckého, který své utkání proti velmi dobrému Moravcovi zvládl na velikou 

jedničku. Svým výkonem uklidnil náš tým a vše klapalo jak mělo. 

 

3.utkání : 

1.JCBO :   Plzeň 5 : 3   ( 45:27 ) 

Václavík  10:0  bez boje 

Lukáš P.  10:0  Amler 

Kozma    0:10  Habán 

Šmehlík  0:10  Řeháček 

Voňavka  7:0  Souček 

Hefka   10:0  Šistek 



Skyba    0:7  Knápek 

Pravda   10:0  Uher 

 

Plzeň od posledního kola přijela v pozměněné sestavě a rázem se z ní stal veliký soupeř 

z kterého šel strach!!! Plzeň versus Baník , ať jde o DL,nebo EXL nebo cokoli dalšího je vždy 

zápas plný krásných momentů, vášní a rivality. Jsou to utkání dvou rozličných judistických 

stylů, kdy Plzeň tradičně je trošičku více techničtější a 1.JCBO více bojovnější a silovější. 

Nemohli jsme si dovolit prohrát, museli jsme toto utkání brát jako zápas o titul, jako zápas o 

všechno a tak jsme do toho také šli.Patrik Lukáš nádherně udržel Amlera na ipon a poměr 

zápasu byl 2:0.pak však následovali dvě velmi, velmi těžká utkání.Tomáš Kozma s Habanem 

neměl větší naděje a šance,což Haban také rychlým iponem potvrdil.Pak však František 

Šmehlík s Řeháčkem už byl zápas, kde se dalo pomýšlet na remízu, popřípadě také na 

vítězství.František krásně bojoval, hrozně moc chtěl, ale nedokázal se vyvarovat  chybám, 

které soupeř vždy nekompromisně potrestal.První chybou bylo v nástupu do techniky , 

spuštění obou ruk a následné protočení soupeřem pod sebou na juko.Druhou chybou 

v samotném závěru utkání bylo nedotočení seoi nage a po špatném nástupu došlo 

k okontrování , přetočení a následnému iponu. Mi se však výkon Františka velmi líbil, byl 

srdnatý, bojovný , motivovaný a krásně judistický. Znám to z vlastních zkušeností a proto se 

vůbec nezlobím , vím, že někdy to prostě nejde, i když se moc chce!!! 

Pak velmi dobrým soustředěným a vyzrálým výkonem zvítězil Radek Voňavka a šel na řadu 

Hafan ( Jan Hefka). Proti Šistkovi ho čekal těžký zápas. Honza si během zápasu škaredě 

narazil rameno. Silou vůle a odhodláním pokračoval v zápase a ihned dokázal využít následné 

chyby soupeře, okontrovat jeho špatný nástup, získat wazari a  ukázkově přejít do osae komi. 

Zápas tímto vyhrát. Libor Skyba pak po boji a sympatickém výkonu podlehl Knápkovi na 

wazari. Utkání tímto dospělo do dramatického finiše a Jan Pravda šel na rozhodující utkání 

proti Uhrovi. Pravdič neponechal nic náhodě, plzeňáky nenechal dlouho v marné naději na 

vítězství a přenádherným o soto gari z prvního úchopu soupeře zazdil na tatami. Bylo 

rozhodnuto Baníček opět Plzeň porazil!!!  

 

4.utkání : 

1.JCBO  : JC Olomouc 6 : 1 ( 55 : 7 ) 

Václavík  10:0  Drašák 

Lukáš P.  0:0  kysela 

Petzuch  10:0  Fridrich 

Tatarin   10:0  Suchánek 



Bezruč   5:0  Olšák 

Voňavka  0:7  Jerglík 

Kotyk   10:0  Pavlacký 

Pravda   10:0  Ahder Aga 

 

Byl jsem rád, že jsme také do turnaje dokázali dobře prokládat jednotlivé naše další kluky, 

kteří plní roli jakési dvojky ve váze. Je to vždy velmi citlivé a ne vždy se všichni cítí dobře 

využiti. Já také vím, že mnozí z vás máte na víc, než kolik dostanete prostoru a proto si velmi 

vážím vaší trpělivosti, pracovitosti, píle a práce, kterou pro družstvo vykonáváte.Michal 

Václavík je tak dobrý borec, že věřím tomu, že v žádném jiném družstvu u nás by roli dvojky 

nedělal, protože tam však máme Dominátora ( Dominik Lukáš), chápe že to tak je.Přesto 

kdykoli jsme během roku Michala nasadili na utkání , vždy nám všem přecházel zrak jak 

krásné, technické judo dělá.Všechny svá utkání vyhrál na ipon a jen potvrdil,že naše 

hmotnostní kategorie do 50kg je nedobytná. 

Dalším podobným členem našeho týmu je neporazitelný Daniel Tatarin. A však mít před 

sebou Francoá , to je radost, to je pýcha a čest!!! Daniel svým velmi poctivým přístupem 

v tréninku udělal fantastický pokrok kupředu a jen se můžu těšit , co nám v budoucnu ještě 

všem ukáže. V dalších letech bude určitě dostávat v DL více prostotu. Kluci děkuji Vám. 

Družstvo Olomouce, loňského mistra jsme dokázali i počtvrté v sezoně porazit a začínalo mi 

v očekávání velkého finále bušit srdce. 

 

5. utkání : 

1.JCBO  : Železo Hranice  4 :3  (40 : 30 ) 

Lukáš D.  10:0  Kolář 

Lukáš P.  10:0  Trojnar 

Petzuch  10:0  Posmyk 

Šmehlík  10:0  Jurka 

Voňavka  0:0  Podrázský 

Bezruč   0:10  Dobiáš 

Hefka   0:10  Robe 

Pravda   0:10  Klammert 



 

Před tímto utkáním došlo znovu k velké poradě družstva. Znovu se celému družstvu řeklo co 

jsme dokázali, co je za námi. Co vše nás to všechny stálo úsilí a práce. Velmi jsme toužili po 

triumfu a věděli jsme, že tento poslední krok je nejen nejdůležitější , ale především nejtěžší. 

Zápas začal velmi bouřlivou kulisou, kterou vytvářeli fanoušci a členové obou družstev. 

Dominik Lukáš tradičně nezaváhal a zvítězil na ipon po dvou překrásných tomoe nage. 

Patrika Lukáše čekal velmi těžký soupeř ( Trojnar ), který se vyznačuje velmi dobrým judem. 

V bouřlivé atmosféře Patrik postupně rozbíhal svůj veliký zápas. Po nešťastném upadnutí na 

juko , rozjel doslova divadlo. V zápětí dokázal srovnat po technice, kterou jsem neviděl 

(právě jsem se nechal nešťastně unést a šel jsem diskutovat ke stolku hlavního, za což se 

dodatečně všem omlouvám), ale o nic jsem nepřišel, protože to nejlepší mělo teprve přijít. 

Ke konci duelu, kde už všem docházeli síly, Trojnar do Patrika mírně zatlačil. Patrik 

fantasticky vycítil tento moment. Ukázkově se schoval po soupeře na nizoučkou seoi nage a 

bylo rozhodnuto. Nic jiného než vystřelení ruky rozhodčího nad hlavu se nedalo očekávat. 

Všichni byli naprosto vytržení.Následoval zápas Honzy Petzucha s Posmykem. Honza dobře 

věděl do čeho jde.Tým doslova vařil,kluci byli v jednom zápalu a neskutečně povzbuzovali 

Honzíka v zápase.Byl to nádherný zápas z obou stran.Oba jsou velmi dobrými techniky a 

v hlavách to mají srovnáno.Byl to zápas,který do poslední chvíle neměl vítěze až najednou 

………  už nevím co se stalo a Honza vyhrál na ipon (omlouvám se , fakt nevím). 

Po tomto utkání mi bylo kolegou Honzou Štefánikem oznámeno, že jediný ipon nás dělí od 

titulu. Jen jsem se na něho podíval, následně jsem kouknul do papírů a jen jsem pronesl : “A 

kdo ho udělá???“       I když jsem tomu věřil, protože vím, s kým mám tu čest!!! 

V dalším zápase nenastupoval nikdo jiný než František Šmehlík proti jedinečnému Jurkovi. 

Zápas to byl od začátku velmi ostrý. Bylo to velmi vyrovnané. Oba aktéři předváděli 

fantastické momenty. Byl to důležitý a jak se později ukázalo rozhodující zápas. 

Teď trošičku odbočím, ale jen zdánlivě. Psal se rok 2009 a já byl společně s Honzou 

Janovským jako trenér na MČR žáků v Chomutově. A tam tehdy náš člen , dnes již 

reprezentant Jakub Král zvítězil a stal se mistrem po nejkrásnějším iponu, jaký jsem kdy viděl. 

To tehdy se zastavil čas, tehdy hala ztichla a všichni udiveně pozorovali, co že se to stalo.        

( doporučuji přečíst si zprávu trenéra rok 2009 MČR mladší žáci Chomutov, najdete na našem 

webu).Pak jsem si dlouho myslel, že tento moment už nikdy nic nemůže předčít, že prostě 

nic tak dokonalého se už nemůže podařit, velmi jsem se spletl. Zpátky k zápasu Františka. 

Najednou v průběhu zápasu se stalo něco , co předčilo zatím všechny ipony mého života(a 

nebylo jich málo, i když ne vždy byli důvodem k mé radosti). 

František se neskutečným, nepopsatelným způsobem protočil do nástupu na Harai goši. 

Dokonale soupeře vychýlil a rukama přesně navedl tam, kam potřeboval. To co následovalo 

pak, se nedá slovy ani popsat, přesto se o to pokusím. Znova po dvou letech se zastavil 



čas!!!František byl naprosto dokonalý. Nezalekl se, když cítil,že se děje něco opravdu 

velikého. Soupeře dovedl na plná zádá a sám nevěřil co se stalo. Nemohl tomu uvěřit. 

Vlastně nikdo jsme tomu nemohli uvěřit. Stál čas!!!  Hala byla v úžasu!!!   A Francoáááá 

byl Náš Bůh!!!  František po nádherném harai goši porazil skvělého soupeře a bylo 

rozhodnuto, jsme Mistry této země v soutěži DL. ( Kubo, nezlob se, ale nejkrásnějším iponem 

světa teď disponuje František Šmehlík). 

Po několik dlouhých vteřinách se čas pomalu znova rozběhl, to my 1.JCBO jsme však už byli 

v objetí a slzách. Kluci křepčili a objímali se. Trenéři  a realizační tým jak by smet. Byla to 

nádhera. Bylo to přesně to, proč miluji judo!!! Byl to ten moment, kdy každý může porazit 

jakéhokoliv soupeře. Byl to ten nepopsatelný pocit štěstí a radosti. 

Přesto jsme museli důstojně a sportovně dovést utkání do konce. Radek Voňavka za aplausu 

družstva dovedl svůj zápas v remizu s Podrazským, kde celý zápas tlačil na pilu. Byl v utkání 

lepším, přesto velmi kvalitního a šikovného judistu Podrazského nedokázal hodit. Pak Vojta 

Bezruč nedokázal dlouho odolávat výbornému Dobiášovi a upadl na pěkný ipon. Jan Hefka 

pak utkání s Robem vzdal pro zranění ramene a Jan Pravda v utkání s Davidem Klammertem 

upadl po nádherném deaši harai na ipon. Přesto už tyto porážky nic nedokázali změnit na 

našem vítězství a obrovském výbuchu nadšení a radosti. Porazili jsme podruhé v sezoně 

favorita a dokázali jsme vybojovat titul Mistra České republiky!!! 

 

 

 

Závěrečné hodnocení : 

Nesmím a ani nechci zapomenout a vyzdvihnout naše spřátelené kluby juda, které nám 

půjčují své kluky na hostování. Jedná se o tyto kluby JC Kladno ( Radek Voňavka ) , SKP 

Ostrava ( Vojtěch Bezruč, Lukáš Janulek ), MěP Ostrava ( Michal Václavík, Lukáš Václavík ) , 

Slezan Opava ( Jan Petzuch, Daniel Tatarin  ), Mittal Ostrava ( Libor Skyba) a Baník Karviná ( 

Tomáš Kozma,jiří Bodnár,Petr Konopka). Bez této oboustranně výhodné spolupráce by tento 

úspěch byl jen stěží dosažitelný. Tyto skvělé kluby nám nabízejí své lidi a my na oplátku jim 

skvělé tréninkové a závodnické možnosti. Velmi si této spolupráce vážíme a i nadále jsme na 

ní připraveni. 

Myslím, že uznání a veliké ocenění zaslouží také celý trenérský sbor našeho 1.JCBO. Protože 

toto je zásluha všech trenérů. My sami, trenéři dorostenců by jsme nic, vůbec nic nedokázali, 

nebýt trenérů žáčků a malých beňošů !!! Moc Vám děkuji a zároveň gratuluji k tomuto 

úspěchu!!!  

Veliké poděkování patří také Vám rodičům, kteří podporujete Vaše, naše děti a fandíte jím. 

Je to chválihodné, obdivuhodné, jedinečné!!! 



Milane, i tobě bych chtěl moc poděkovat za tvou manažerskou práci, kterou jsi pro toto 

družstvo udělal. Ty jsi tento tým poskládal. Ty jsi s tímto týmem žil a podporoval ho , jak to 

jen šlo!!! Moc děkujeme!!! 

Předposlední bude poděkování našemu váženému předsedovi (starostovi) Martinu Pavlicovi. 

Teď už to můžu prozradit a potvrdit. Starosta totiž už v lednu říkal, že letos vyhrajeme. Pak 

mi to ještě asi dvacetkrát, ne , třicetkrát zopakoval.  Je to neuvěřitelný člověk, který pořád 

hledá nové a nové nápady a myšlenky jak lépe vést tento klub. Je to člověk ke kterému já 

osobně velmi vzhlížím. Jsem nesmírně rád, že mohu po jeho boku být ve vedení našeho 

1.JCBO. Starosto moc děkujeme !!! 

A nakonec jsem si kluci nechal Vás . Celou dobu co píšu tuto zprávu v myšlenkách 

přemýšlím co Vám tu vlastně nakonec napíšu, aby to bylo dostatečně veliké a kopírovalo to 

úspěch , kterého jsme společně dosáhli. Nevím , jestli se mi to povede,ale přesto: 

Pracuji s Vámi skoro dva roky. Z počátku docházelo k určitým změnám a obě strany si na 

sebe museli zvyknout. Nejen já na Vás, ale také vy na mě!!! Hodně jsem se u vás naučil a 

mnohé jsem pochopil. Myslím, že i vy jste po trošku rozpačitém začátku přijali mé pravidla 

hry. Vím, že jsem někdy nesnesitelný a že Vás často nutím překonávat bolest, překonávat 

únavu. Nutím Vás dělat věci, které Vám nevoní a nejsou Vám příjemné. Ale kluci věřte, že 

prostě jinak to fakt nejde!!! Já vím, jak Vám mnohdy je, vím, že to fakt bolí, vím, že už fakt 

nemůžete. Jenže toto je jediná cesta, jak si nechat na krk pověsit opravdu  velikou medaili. 

Alespoň já jinou cestu neznám a ani se jí nebudu učit. Této cestě věřím a půjdu vždy po ní!!! 

Neříkám , že máme vyhráno, ale věřím , že jste mě pochopili, že jste mě přijali a že mi věříte. 

Jsem za to velmi rád a vážím si toho!!! 

Chtěl bych Vám všem velmi poděkovat a ocenit Váš přístup k DL. Kluci věřte mi , že toto 

vítězství s vámi půjde společně celým životem. Navždy se z Vás všech stali přátelé a 

kamarádi. Navždy Vás spojuje tento titul. Kdykoli se během života potkáte, bude to , jako bys 

potkal svého bratra.  Možná si myslíte, že přeháním, možná máte pravdu, ale já to tak u 

sebe mám, tak proto Vám to píšu!!!  . 

Jsem na Vás nesmírně hrdý. Jsem neskutečně pyšný. Jsem rád, že jsem mohl být s Vámi. 

Děkuji Vám za toto vítězství, už jsem dlouho nic nevyhrál a dostával už abstinenční příznaky. 

 

Těším se na další práci s tímto družstvem a věřím, že spolu ještě mnohé dokážeme!!! 

                                                                                           Váš Dušan Koza 

 

 

 



 

 

Hodnocení jednotlivců po IV. Kole   

 

Pravda  Jan   18 13 2 3 28 108:30 

Lukáš  Patrik   16 11 3 2 25 104:20 

Voňavka Radek   16 9 4 3 22 72:34 

Petzuch  Jan   11 8 1 2 17 54:20 

Lukáš  Dominik  8 7 0 1 14 70:10 

Šmehlík František  11 6 2 3 14 64:27 

Tatarin  Daniel   6 6 0 0 12 60:0 

Václavík Michal   6 6 0 0 12 53:0 

Skyba  Libor   11 5 2 4 12 50:44 

Hefka  Jan   7 5 0 2 10 47:20 

Selecký Lukáš   4 4 0 0 8 40:0 

Kozma  Tomáš   7 3 2 2 8 30:17 

Kotyk  Tomáš   5 3 1 1 7 30:7 

Pavlík  Ondřej   3 3 0 0 6 30:0 

Václavík Lukáš   2 2 0 0 4 20:0 

Bodnár jiří   5 2 0 3 4 20:30 

Bezruč  Vojtěch  3 1 0 2 2 5:20 

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 24. 10. 2011                                            Dušan Koza, zodpovědný tr. dorostu 1.JCBO 

 

 

 

 

 

 

 


