
Jestřebsky bodoval v Banské Bystrici
Ilranin - Koncem srpna pro-
běhl v Banské Bystrici Mezi-
národnÍ turnaj muŽů. Jako jiŽ
tradičně odjel na tento turnaj
i Adam Jestřebský, který zde
hájil oddilové barvy. Na úvod
turnaje porazil borce z Chor-
vatka a Slovenska, aby ve tře-
tím kole podlehl na ŠkrcenÍ
závodnÍkovi z Prahy. Spadl
tak do oprav, kde zvítězil nad
madbrským reprezentantem
a poté i Slovákem. Dostal se
do boje o třeti místo, kde ne.
stačil na dalŠího závodnÍka ze
Slovenska a obsadil konečné
5. misto.

o !ýden později' tedy minu.
Iou sobotu. odieli dorostenci
Že|ezana g. koÍo Moravské li-
gy do olomouce, kde bojovďi
obody do soutěŽe druŽstev.

Sestava: do 50 kg Marie
Holčáková, 55 kg JřÍ vinklá-
řem a Roman Keprda, 60 kg
Jan Mazan, 66 kg Michď Po.
smyk, 73 kg Štěpán Hýža,8t
kg Lubomír Holčák' 90 kg
Ahmed Aga, +90 kg Radek
Hloch.

Tým měl v zák]adni soupis-
ce i jednu dÍvku, a to letošnÍ
účastnici MistrovstvÍ Evropy
Marii Holčákovou, která byla
zpestřenÍm turnaje a ve třech
zápasech, ve kterých nastou.
ptla, zvitézt7aještě před časo.
vým limitem. Celý tým bojo.
vď a sloŽení napul zkušených
závodníků a napůl úpbrých
nováčků dává odpověďna vy.
rovnanost jednotlivých utká.
nÍ. V prvním zápase proti JB
Brno Hranice jen těsně zvitě-
zůy 4:3,kdyŽ body zÍskali Hol.
čáková' Mazan, Posmyk, Aga
aHolčákremizovď.

Ještě vyro'.rnanější by| zá.
pas proti KroměřÍŽi' kdy se
Zelezo rychle ujalo vedení 3:1,
alé v těŽkých vahách ztrácelo,

a tak skončilo utkání 4:4 na
pomocné body 37:40 pro Kro-
měŤlž. V poslednÍm zápase
proti Blansku si připsalí dalšÍ
těsné vÍtězství 4:3, kdyŽ o bo.
dy se postarďi Holčáková,
Posmyk, Aga, Hloch a Mazan
remizoval. Turnaj tak splnil
přípravný účel před doroste-
neckou ligou, která proběhne
2' řÍjnavHranicich.

Pernéprázdniny
o letnich prázdninách neměli
judisté vobro a v průběhu
dvou měsíců se zapojili hned
do osmi akcí, kdy asi nejzajÍ-
mavější byla účast LubomÍra
Holčáka na turnaji a kempu v
Koreji. Dále pak lze jako zda-
řilou prezentaci oddÍlu hod.
notit i pravidelný letnÍ kemp,
kterého se letos účastnilo
téměř šedesát borců z ce]Lé

Moravy a Rakouska. PrvnÍ, se
do prázdninor4ých akcí zapojil
junior Jan Mazan, společně s
dorostenci Marií Holčákovou
a Jakubem Jurkou, kdyŽ byli
nominováni na přípravné
kempy do Teplic a Liberce,
aby se zúčastnili přípravy na

turnaj kategorie A v Ptaze, za
účasti celé republikové špič-
ky.

Lubomír Holčák byl na de.
set dnů v Koreji, kde se vý-
prava reprezentace České re.
publiky zúčastnila meziná.
rodnÍho turnaje. Po něm ná-
sledoval kemp za účasti seni-
orské qýpravy Japonska a
domácÍho celku. Luboš v tur.
naji neměl přÍliš štěstí a po
rryrovnaném zápase podlehl
těsně závodníkovi z Mongol.
ska. Po turnaji, vliprava z
olympijské haly odjela do
místa kempu, kde v tvrdých
podmínkách prodělala celou
přípravu. Tato účast' byla pro
Luboše velkou zkušeností.

,Po návratu a týdenním od-
počinku jel LubomÍr společně
s Janem Mazanem na turnaj
kategorie A do Prahy, kam se
sjely yýpravy více jak pěta.
dvaceti států, aby se pokusily
vybojovat nějaké body do Ev.
ropského ŽebřÍčku. Honza na
rozdíl od Luboše absolvoval
přÍpravu v Česku. Na samot.
nérg turnaji pak oba vybojo-
vali slušná utkání, kdyŽ Ma-
zanve váze do 55 kg vedl svůj

zápas na wazari, tedy sedm
pomocných bodů' aby v úpl-
ném závěru udělal dětinskou
chybu a poďehl. Do dalších
bojůjiž nezasáhl. Holčák star.
toval ve váze do 66 kg a po
slušném yýkonu si připsal 11.
mÍsto.

Po turnaji v Praze, absol-
vovďa česká reprezentace
turnaj a kemp v polském Czi-
etnievu, kde nechyběl ani Lu.
bomÍr Holčák, kterému se
však tentokrát nedařilo a na
bodované pozice nedosáh].
Druhý týden v srpnu, proběhl
v Beskydech kemp krajského
rrýběru. Sem byli nominováni
i Marie Holčáková a Jakub
Jwka, kteří zde zvyŠovali
svou fyzickou zdatnost. Na
soustředění plynule naváza|
oddilorrý kemp Železa, ktený
je rozdělen do tři fázi, kdy do.
poledne probíhá trénink za.
měřen na zvyšování fyzické
kondice, odpoledne pak na
technicko . taktickou část a
večer samotné judo boje, tzv'
randori. LetoŠnÍ kemp v Pot.
Štátě se pyšnil účastí trenéra
reprezentace dorostu Jřiho
Stepána. (rm)

soUsTŘEDĚNÍ..noistr se pi.es léto připravovďi také v Pďštrátě. Foto: Železo Hranice


