První liga boxu zavítala do Plzně
V neděli se na bývalém BACARDI uskutečnilo třetí kolo první ligy boxu mužů. Prvoligový
plzeňský tým boxující v této sezoně pod názvem Společenství Plzeň, pod vedením Pavla Šoura,
nastoupil proti favorizovanému týmu Děčínu a Prahy. Bojovalo se v bouřlivé atmosféře.
Domácí borci bojovali jako lvi, ale na vítězství to ani tentokrát nestačilo.Diváci viděli jen šest
zápasů místo osmi. Domácí neobsadili nejmenší váhu 56 kg a hosté supertěžkou + 91 kg.
Z našeho clubu za Plzeň bojovali : ve váze – 60 kg Jáchym Wiesner, - 69 kg Pepa Zahradník a
- 75 kg Jiří Štádler.
Jáchymovi Wiesnerovi zápas tentokrát vůbec nevyšel. Nezopakoval výkon s Jakubem Chvalem
z předchozího ligového duelu proti Mostu, kdy zaslouženě zvítězil. Tentokrát byl rozhozený a
prohrál s Pitrou z Prahy na body.
Pepa Zahradník se utkal ve váze do 69 kg se svým přemožitelem z loňského mistrovství republiky
Nečesánkem. Bohužel ani odveta nevyšla Pepovi dle jeho představ. Po vyrovnaném prvním kole,
kdy byl Zahradník mírně lepší, odešel náš borec fyzicky. Je vidět velký tréninkový výpadek. Škoda,
pokud by vydržel skvělý pohyb na nohou z prvního kola měl jasně na vítězství. Takto prohrál po
třech kolech 2:1 na body
Jediný z našeho clubu dokázal zvítězit Jiří Štádler. V souboji váhy do 75 kg dokázal s přehledem
prohánět celá tři kola svého soupeře v ringu a nic mu nedovolil. Zasahoval jej těžkými háky a
zvedáky na žebra a údery doplňoval rychlými direkty na hlavu soupeře. Jen gong zachránil ve
druhém kole soupeře Jirky od počítání. Ve třetím údery od Štádlera trochu ztratily na razanci, ale
duel Jirka bez větších problémů dotáhl do vítězného konce a zaslouženě vyhrál na body.
Další z plzeňských borců vyhrál ještě Lukáš Radič ve váze do 64 kg, ale to bylo také ze strany
domácích všechno. Sečteno, podtrženo, dvě váhy vyhrané a neobsazená váha +91 kg soupeřem.
Takže prohra a stav zápasu 6 : 10 z pohledu domácího týmu Společenství Plzeň. V tabulce Plzně je
na straně zisku bodů stále hrozivá nula. Snad v dalším zápase proti Kamenici 3. - 4. prosince 2011
budou plzeňští na horké půdě soupeře úspěšnější.
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