PEPA ZAHRADNÍK OSLNIL V LITVĚ
Josef Zahradník ukázal v Litvě evropské boxerské špičce, že je nejlepší!
O uplynulém víkendu 11. listopadu 2006 se v Litvě konal prestižní seniorský turnaj
v boxu za účasti 38 borců z osmi zemí Evropy. Z naší boxerské líhně se zúčastnili tři
talentovaní borci. Ve váze 60 kg Václav Černý, ve váze 64 kg Josef Zahradník a váhu 69 kg
obsadil Ondřej Stach.
V sobotu k prvnímu zápasu nastoupil Vašek Černý proti polskému reprezentantu
Jarošovi. V tomto velmi vyrovnaném zápase byl Černý rychlejší i přesnější v úderech.
V posledním čtvrtém kole Polákovi docházeli síly, a proto reprezentační trenér Václav Pilc a
jeho asistent Luboš Stach očekávali vítězství svého svěřence. Bohužel verdikt rozhodčích zněl
3:2 pro polského boxera. Černý výkonem nezklamal a prokázal, že je vyrovnaným soupeřem
evropské špičce.
Druhý zápas Josefa Zahradníka s favorizovaným Rusem N. Tarasenkem byl pastvou pro
oči každého příznivce boxu. Pepa předváděl chytrý technický box plný kombinací rychlých a
tvrdých úderů. Překvapeného Rusa nepouštěl k jakékoli vážnější akci. Zápas skončil 4:1 na
body. Zahradník postoupil do finále po opravdu famózním výkonu a za aplausu naplněné
sportovní haly.
Poslední kvalifikační zápas vybojoval nejmladší z výpravy teprve osmnáctiletý Ondřej
Stach. Los mu přisoudil domácího Litevce V. Stapulinise. Přesto, že robusní Litevec byl
v tomto zápase favoritem, Stach nedal svoji kůži lacino. Bojoval jako lev a přistoupil na
soupeřův agresivní styl boxu. Boj byl plný těžkých úderů, kde nebyl prostor pro techniku.
Duel zvedal diváky ze sedadel. V třetím kole po těžkém zadním direktu šel Stach k zemi. Po
odpočítání se však Ondra do svého soupeře doslova „zakousl“, zdrcující sérií úderů zahnal
soupeře do provazů a po levém háku byl počítán litevský boxer. Rozhodnutí přišlo až ve
čtvrtém kole, kdy Stachovi došly síly. Litevec tak v zápase zvítězil na body. Benjamínek
výpravy dokázal, že je vyrovnaným soupeřem váhově těžším a mnohem zkušenějším
soupeřům.
Nedělní finále zastihlo Pepu Zahradníka v plné formě. Už při rozcvičení bylo vidět, jak si na
soupeře věří. Nastoupil proti finskému reprezentantu J. Rotthovi, který ve vylučovacím boji
zdolal Litevce Jakobanise RSC ve 4 kole. Fin byl těžký, zkušený soupeř. Přesto Zahradník
dokázal přesně plnit pokyny trenéra. Jeho háky a zvedáky tvrdě zasahovaly žebra a hlavu
soupeře. Včas po útocích uvolňoval a v každém kole zvyšoval svůj tlak na soupeře.
V posledním, čtvrtém kole Fin již rezignoval a Pepa kraloval v ringu. Zahradník zvítězil na
body a získal tak turnajové vítězství ve váze 64 kg. Plzeňští boxeři svým kvalitním výkonem
zaujali i vedoucí výprav ostatních účastníků turnaje. Trenér Pilc obdržel pozvání na další
turnaje v Lotyšsku, Finsku a Rusku.
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