Boxer Stach poráží mistra Bavorska
Dne 3. 6. 2007 se uskutečnil v Německu, ve městě Schwandorf, otevřený závod
boxerských družstev. Výběr z města Schwandorf bojoval v sedmi boxerských duelech
proti týmu města Amberg. K hostování za tým BC Amberg, byli pozváni i boxeři z
plzeňské Naramy Ondřej Stach a Pavel Mertl. Oba dva startovali ve váze do 75
kilogramů pod vedením trenéra Luboše Stacha
První k duelu nastoupil plzeňský boxer Ondřej Stach a soupeřem mu byl zkušený boxer, mistr
Bavorska, Paul Hirsch. V tomto duelu, od počátku, soupeřila brutální síla v podání
německého boxera proti chytrému a technickému boxu Ondřeje Stacha.
Hirsch v úvodu prvního kola takřka bezhlavě nastoupil do svého soupeře a pokoušel se
„válcovat“ Stacha tvrdými kombinacemi direktů a háků. Zřejmě chtěl zápas rozhodnout již
v prvním kole. Tvrdé rány však k údivu německého borce končily ve vzduchu a po skvělých
saistepech a uvolněních našeho borce, Němec propadával do provazů ringu. V závěru kola
Ondřej převzal iniciativu, útočil a tvrdě zasahoval žebra a hlavu soupeře. V druhém kole šel
Stach do bleskových výměn. Oba borci se zasypávali množstvím úderů, ale byl to Ondřej,
který prostřeloval soupeřův kryt, kombinacemi direkt, zvedák, hák. Pohybem po ringu pak
náš boxer eliminoval soupeřův útok, neboť Hirschovi těžké háky a capáky svištěly vzduchem,
ale nenacházeli cíl. Třetí kolo Němec vše vsadil na jednu kartu, prostě Stacha “sundat“ za
každou cenu. Doslova se na Ondru vrhal a při jednom takovém útoku nechtěným úderem
hlavou otevřel Stachovi levé obočí. Ten úder ustál, zrychlil práci rukou i pohyb tělem a závěr
třetího kola byl opět v jeho režii. Těžkým zápasem vyčerpaný německý boxer v posledním,
čtvrtém kole již neměl dost sil na zvrat v souboji. Boxoval již jen v ústupu, zabalený ve
dvojáku a již nestačil uhýbat útokům našeho borce. I přes krvácející obočí a otokem zalité
levé oko, fyzicky dobře připravený Ondřej Stach, zápas dovedl do vítězného konce.
„Takhle vyčerpávající a tvrdý zápas jsem už dlouho nezažil“, prohlásil po zápase šťastně se
usmívající Stach. „Ty první tři kola, to byla doslova rozjetá mašina, prohlásil s respektem
v hlase o soupeři. Vítězství mě pěkně bolí a na oko takřka nevidím, ale určitě to pro mě byla
dobrá zkušenost a získaný skalp Bavorského mistra mě moc těší“, hodnotil Stach zápas.
K druhému zápasu nastoupil Pavel Mertl. Soupeř, německý boxer Axim Fetoski měl na svém
kontě víc jak sedmdesát zápasů.
Od úvodního gongu boxoval Němec ve dvojitém krytu a stále se na Mertla doslova
„tlačil“. Náš boxer bojoval z ústupu. Tvrdě, rychlými „kontry“ zasahoval břicho a hlavu
soupeře. Stejný průběh mělo i celé druhé kolo. Fetoski pomalu postupoval ve dvojáku za
soupeřem a dobře uvolňující Mertl bodoval tvrdými kontraúdery mezi ruce soupeře. Bohužel
ve třetím kole Pavel nevydržel fyzicky, ztuhl na nohou, přestal uvolňovat a iniciativní Němec
začal prostřelovat Mertlův dvojitý kryt. Po tomto kole, o pauze, se náš boxer takřka zhroutil
na sedačku vyčerpáním. „Nemůžu dýchat“ prohlásil vyčerpaný Mertl. Projevila se tak menší
tréninková připravenost. Zakouřené prostředí a žhavý vzduch ve stanu, který byl rozpálený
sluníčkem, však borcům na svěžesti rozhodně nepřidal. Bylo tady poslední dvouminutové
kolo a Pavel Mertl dal do boje úplně poslední zbytek sil. Šel tvrdě do soupeře a dlouhými
direkty a zvedáky zatlačil několikrát svého soupeře do provazů. Ale přes tento nápor však
závěr čtvrtého kola vyzněl lépe, pro fyzicky lépe připraveného soupeře. Výsledek souboje byl
těsný, v poměru 2 : 1 zvítězil domácí borec Axim Fetoski.
„Jsem hodně zklamaný“, řekl po prohraném zápase Pavel Mertl. Dal jsem do boje všechny
síly, ale ty stačily tak na dvě kola. Musím víc trénovat.“ řekl Mertl sebekriticky.
Vítězství Ondřeje Stach tak dopomohlo hostujícímu týmu města Amberk k celkové výhře
v zápase v poměru 6 : 8 na body.
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