Říjen 2005 byl ve znamení boxu a úspěchů boxerů z Plzně
V měsíci říjnu roku 2005 se boxeři předvedli opravdu v tom nejlepším světle. V úvodu měsíce startovali pod vedením
reprezentačního trenéra Václava Pilce a jeho asistenta Luboše Stacha na silně obsazeném mezinárodním seniorském turnaji
v Litvě.
Odtud si
ve váze 64 kg přivezl zlatou medaili a velmi cenné turnajové vítězství náš nadějný boxer, Josef
Zahradník. Na cestě za titulem v prvním zápase překvapivě (pro soupeře) porazil
favorizovaného Rusa, když po celá čtyři kola nedal ruské mašině šanci. Svou chytrostí a
takticky
vedeným bojem s přehledem zvítězil proti urputně bojujícímu soupeři. Tento zápas zvedal
naplněnou halu ze sedadel. Ve finále pak Pepa narazil na finského boxera, který v předchozím
zápase
nekompromisně zvítězil v boji o postup do finále r. s. c nad domácím Litevcem. Zápas o zlato
lépe,
hlavně psychicky, zvládl Zahradník. Fin se marně od počátku zápasu hledal. Pepa jej vyučoval
svým
profesorským pojetím boxu a přesně plnil pokyny kauče. Dokázal tak s přehledem zvítězit a
prokázal,
že v této váze patří k nejlepším seniorským boxerům v republice.
Boxeři Naramy v půlce měsíce října startovali během jednoho víkendu na Oblastním kole ligy juniorů v Praze, Galavečeru
profiboxu na Bacardi i na Extralize v Českých Budějovicích.
Za extraligový tým BC SAMSON České Budějovice hostují ve váze 57 kg Václav Černý, v 64 kg Ondřej Stach, 69 kg Jan Koželuh a do
91 kg Přemysl Batěk. Extraliga se letos boxuje místo v devíti, celkem v deseti vahách, přibyla váha + 91 kg. Oproti loňským čtyřem, jsou
povoleni na hostování „jen“ tři cizinci. BC Samson České Budějovice se pyšní tím, že je jediný, skutečně český tým extraligy. Opravdu,
od počátku svého účinkování v Extralize jak v loni tak i letos nepoužil služeb cizinců a dává prostor v týmu výhradně kvalitním českým
boxerům. V ostatních oddílech boxují Maďaři, Poláci nebo Slováci. Doma tentokrát Samson hostil silný tým OCT Liberec, který loni
skončil na druhém místě v Extraligové tabulce za vítězným Ústím nad Labem.
OCT Liberec přijelo posilněné o tři mistry polské seniorské reprezentace ve vahách 54, 57 a 60 kg. Více jak tisíc platících diváků
vidělo kvalitní a místy opravdu strhující boxerské duely. Diváci a nastoupené týmy si vyslechli na úvod státní hymnu zazpívanou sólistou
Národního divadla.
První zápas, z plzeňských posil, vybojovala stálice Budějovického týmu a jeho velká
opora Ondřej Stach ve váze do 64 kg. Po třech prohraných zápasech za sebou a vítězství
v šedesátce Samson Č.B. prohrával 2 : 6 a potřeboval každý bod. Ondřej za dobu svého
účinkování v dresu Budějovic se stal miláčkem publika, když v uplynulé sezoně získal
Samsonu celkem 14 bodů do Extraligové tabulky. V tomto zápase „snů“ se Ondra opět „našel“
a předvedl jeden ze svých životních výkonů. Proti sobě měl letošního seniorského vicemistra
republiky Martina Svobodu, který trénuje ve výběru státní reprezentace v Ústí nad Labem pod
vedením Vrby a Žáčka. Svoboda boxuje v obráceném gardu. Ondra se v utkání zakousl do
svého soupeře již od první minuty. Zvyšoval tempo boje kolo od kola a Svobodu přesně
zasahoval těžkými zadními direkty a háky z přední ruky. Rovněž skvěle si vedl i v obraně,
perfektně uvolňoval do sajstepů a nedal tak šanci tvrdé soupeřově levačce. V závěru třetího kola sevřel Svobodu u provazů sérií
zdrcujících direktů a háků. Od počítání soupeře zachránil jen gong ukončující kolo. Ve 4. kole už Ondra jasně vládl v ringu. Soupeř
evidentně neunesl Ondrovo fyzicky náročné, strhující tempo souboje a v posledním kole se převážně už jen bránil. Fyzicky perfektně
připravený Ondřej Stach zaslouženě zápas vyhrál u všech bodových rozhodčích. Celá naplněná hala jeho výkon odměnila divokým
potleskem a bouřlivým skandováním Ondrova jména. Toto vítězství upravilo průběžný stav zápasu na 4 : 6 pro OCT Liberec
Přemysl Batěk ve váze do 91 kg, který den předtím absolvoval zahřívací zápas na
Galavečeru profiboxu v Bacardi, (tento zápas skončil remízou), svedl taktickou bitvu proti
zavalitému Farkašovi. Do zápasu nastupoval za stavu 10 : 6 pro Samson, když váhy 69, 75, 81
domácí boxeři vyhráli. V zápase Přemka případně získané body mohly rozhodnout o celkovém
vítězství v utkání. Liberecký boxer Farkaš šel vyloženě jen po ráně capákem ze své zadní ruky
a vše sázel na to, že Přemka takzvaně „sundá“ a hrnul se zběsile do svého soupeře. Přemysl
však perfektně zvládal obranné úhyby, boxoval z ústupu a soupeř jej tak téměř nezasáhl. Batěk
profesorsky uvolňoval, diktoval si tempo zápasu a během všech kol sbíral bod po bodu.
Podsaditý soupeř neměl jakoukoliv šanci přiblížit se k Přemkovi přes jeho tvrdé, dlouhé
direkty, které prostřelovaly kryt soupeře. V posledním kole už Farkašovi došly síly a Přemek
začal sám tlačit soupeře do provazů pomocí rychlých přímých direktů. Jen gong po posledním kole zachránil zdecimovaného Farkaše od
počítání. Verdikt rozhodčích byl jednoznačný, 3:0 zvítězil Přemek a v tomto veledůležitém zápase získal pro Budějovice cenné dva body
za vítězství. Pro tým Samsonu tak i jistotu celkového vítězství nad OCT Liberec. Samsonu České Budějovice.

Naši dva borci dopomohli k vítěznému výsledku 14 : 6, když i v poslední váze +91 kg zvítězil boxer Samsonu. Celkový výsledek duelu
byl pro všechny zainteresované velmi překvapující, vzhledem k velkým ambicím OCT Liberec na celkové vítězství v letošní extraligové
soutěži.
Oblastního juniorského kola se den předtím v Praze zúčastnili ve váze do 69 a 75 kg junioři Jiří Richter a Ondřej Brada a
to ve váze 63 kg
Brada měl proti sobě Josefa Matyse z Českých Budějovic. Neponechal nic náhodě a šel si nekompromisně za jasným vítězstvím.
Ondřej se vyznačuje svým opravdu tvrdým pojetím boje, jeho soupeř byl ve třetím kole dvakrát počítán. Ondra Brada si tak připsal již páté
vítězství v řadě.
Jiří Richter ve váze 75 kg, ač věkem ještě kadet, boxoval proti vyzrálému a technickému seniorovi Janu Štefinovi z BC Hradec
Králové. Oba předvedli pěkný technický souboj, plný tvrdých výměn, ale očekávaná remíza vyhlášena nebyla, rozhodčí poměrem 2:1
hradeckého boxera určily jako vítěze.
Poslední říjnový víkend pozlatil Pavel Mertl. V Ústí nad Labem se uskutečnil prestižní mezinárodní turnaj kadetů
„Olympijské naděje“. Nás reprezentovali ve váze 44 kg Jiří Štádler, 64 kg Pavel Mertl a 75 kg Jiří Richter.
První zápas vybojoval Jirka
Štádler,
proti
sobě
měl
reprezentanta z Ústí n. L. Soupeř
byl sice o hlavu větší, ale Jiří plnil
přesně pokyny reprezentačního
trenéra kadetů, Vaška Pilce a
souboj skončil jasným vítězství
Štádlera 13:7 na body. Do druhého
zápasu nastoupil Jiří Richter, měl
proti sobě vyzrálého a medailí
z mistrovství Evropy ověnčeného
Poláka. Ten byl nad Jirkovy síly,
snažil se sice držet soupeře na
dištanc, nicméně po druhém kole
zazněl gong a zápas skončil r.s.c.o
ve prospěch polského boxera.
Ve finále nejprve svedl
teprve třináctiletý Jirka Štádler
srdnatý boj se Slovenským
reprezentantem. Soupeř byl sice o 6
kilo těžší a vyšší, Jirka přesto
zabojoval a předvedl, že umí být
těžkým oříškem i pro zkušené
borce. Nakonec přeci jen větší váha
a zkušenosti slavily úspěch a
Slovák zvítězil těsně na body.
Stříbro z tak náročného turnaje je
cenným přínosem pro našeho
mladičkého boxera.
Vítězný Pavel Mertl (vlevo) podává ruku soupeři
Zlatým hřebem finálových bojů byl zápas Pavla Mertla proti zkušenému reprezentantu Německa. Pavel se svým typickým sebevědomým
boxerským projevem nenechal nikoho na pochybách kdo je v ringu pánem. Němec na něj nedokázal nic vymyslet a energií sršící Mertl jej
doslova zasypával přívalem úderů, když dokázal takticky využít všech chyb soupeře. Jasné vítězství je dalším cenným skalpem
šestnáctiletého Pavla Mertla, který je velkou boxerskou nadějí oddílu Narama. Pohár a zlatá medaile, stříbro a bronz z tohoto turnaje tak
završila říjnové vystoupení plzeňských boxerů z Naramy.
I když Plzeň není město boxu, máme zde mnoho borců, kteří dělají čest našemu městu, a za to jim moc děkujeme.

Stach Luboš

