
Družstvo se chce dostat do ligy
MAREK NADVORNIK

Hranip/ Do boje o udrŽení v
pnmí lize Wjelo druŽstvo
muŽiŽeIeza Hranice do Jab.
lonce nad Nisou, kde v sobotu
proběhl prvni turnaj o udrže.
ní v této soutěŽi. TgmŽeleza
nastoupil k pěti zápasům, kdy
sp postupně utkal s celkem
Ceských Budějovic, Jablon-
cem nad Nisou, Spartou Fra-
ha. Tatranem Prachatice a
Home Blanskem. Celek měl
jasný cÍl _ zisk minimálně 8
bodů a vybojovat si tak
dobrou pozici pro udrŽení v
soutěŽi před posledním ko.
lem.

DruŽstvo Železa mělo pa.
rádní vstup do turnaje, kdyŽ v
prvnÍch třech utkáních neo.
kusi]o poráŽku a neztratilo
aniboď.
V prvnÍm zápase proti Čes-

kým BudějovicÍm druŽstvo
vedlo rychle 5:0, kdyŽ s-e pro.
sadi]i Horák' Kahánek' Rezáč,
Pavelka a Kyrych, v posled-
nÍch dvou vahách pak po tak.
tických bojích Jakubík a
HornÍk remizovali. UtlránÍ
proti domácím pak bylo jed.
noznačně v reŽii borců Že|eza
}Iranice, kďyŽ se prosadila
kompletní sestava Horák,
Kahánek' Rezáč, Purgert, Pa.
velka, Kyrych a Horník a do.
mácí celek tak deklasovďi 7:0
na pomocné body 70:0.

Ve stejném duchu se veď i
zápas proti Spartě Praha, kte.
rá nekladla velký odpor a po
posledním sedmém zápase by.

lo skóre 6:0, kdyŽ body zÍskďi
Horák, Kahánek, Řezáč' Pa.
velka, Jakubik, Horník a
Purgert jen remizovď. Proti
PrachaticÍm se celek Že|eza
Hranice opět rychle ujal ve-
dení 4:0 a rozhoďI tak o svém
vitězství' teprve potom se
prosadili závodnÍci Pracha-
tic, kteří snÍŽi]i na 4:2, ale po-
sledni slovo měI Tomáš Hor-
ník, který krásným iponem
ukončil zápas 5..2 pro Že|ezo
Hranice.

Posledním zápas proti Blan-
sku byl nečekaně vyrorrnaný
a po posledním zápase bylo
skóre 3:4 pro Blansko. Citelná
by|aztráta HornÍka, který do
posledního utkánÍ nenastou-

pil kvuli zraněnÍ. Body ziskďi
Rezáč, Purgert' Kyrych.

,,Jednoanačně jsme turnaj
ovládli, mrzí nás těsná prohra
od Blanska, ale to nic neměnÍ
na perfektním vystoupení ce.
lého druŽstva. Na poslední ko
lo' ve kterém se utkáme se
stejnými druŽstvy příštÍ ťý-
den, mírně změníme sestavu,
ale to by nemělo mít vliv na
konečný výsledek. Věřim Že v
letošním roce skončÍme do 8.
místa,.. sděIil trenér Marek
Nádvorník.

Sstava 60 kg Jakub Horák,
66 kg Adam Kahánek' 73 kg
Martin Rezáč, 81 kg Adam
Purgert a Jiří Pavelka' 90 kg
Lukáš Kyrych, 100 kg Lubo.

mír Jakubík +l00 kg Tomáš
HornÍk

AdamJestřebský
hostuje v Extralize
Ve stejný den proběhla i Ex.
trďiga druŽstev muŽů. V nej.
vyšší soutěŽi má Ze|ezo Hra.
nice své zastoupenÍ v podobě
Adama Jestřebského' který
startuje ve váze ďo 73 kg za
SKKP Brno. K3. koluodjelce-
lek Brna do Mě]nÍka. kde se
utkď s domácÍm týmem, Plz.
nÍ a Hradcem Králové. Adam
má své mÍsto v základní se.
stavě jisté' a tak nastoupil ke
třem zápasům. Ve všech zví-
téztl a vyrané tak přispěl k
tomu, Že Brno je ve skupině o
udrŽenínadryhépozici.

Jurka a Holčák
startovďi v Polsktl
Na základě nominace trenéra
reprezentace Čn kategorie
dorostu odjeli Jakub Jurka a
LubomÍr Holčák reprezento
vat CR do polského Zakopa-
ného' kde proběhl meziná.
rodnÍ turnaj, na kterém se
představily výběry z deseti
státu Ewopy. Dva mladí zá.
vodnÍci jednoznačně v turnaj i
přesvědčili o svých kvalitách'
Všechny zápasy ukončili před
časovým limitem a získďi
zlaté medaile. Jakub Jurka do
55 kg a LubomÍr Holčák do 66
kg tak nepoznali chué poráŽky
a z|ato si po zásluze dovezli
domů.

nÁsrup rápnsU. Dnržstvovseďavě Hofiák tGhfuek Řezáč, Pave|.
ka Ky'vctt' Jakubik a }|orník se ďrysůí vstottpit do nnohdy narccrý*
bojů o účastv prmílize. Foto:Že|ezo Hranice


