Boxeři oslavili osvobození Plzně
vysokou porážkou polského týmu
V rámci oslav osvobození města Plzně americkou armádou se uskutečnilo v sobotu 5. května
2012 v K. D. Šeříkovka v Plzni mezinárodní utkání ČESKO vs. POLSKO v boxu. Diváci měli
možnost vidět výběr nejlepších plzeňských boxerů a borců ze středočeské oblasti. Celkem bylo
vybojováno dvanáct duelů. Tři v kategorii kadetů, tři v juniorech, jeden duel žen a pět soubojů
mužů.
Ve váze do 45 kg porazil sokolovský René Hejda borce Kacpera Koczkodae. Od počátku zápasu měl Hejda
navrch, byl přesnější a důraznější. Soupeř bojoval nečistě, „držel“ a za to byl ringovým rozhodčím často
napomínán. Ve třetím kole polský trenér vhodil do ringu ručník. René Hejda tak zvítězil vzdáním soupeře ve
třetím kole.
Váhu do 60 kg vybojoval plzeňský boxer Jakub Korbel z BC Stár Plzeň. Soupeřem mu byl Krystian
Szponder. Jakub prokázal svůj přehled v ringu. Přesně trestal chyby soupeře v obraně. V prvním kole jen
gong zachránil Poláka od počítání. Druhé kolo bylo jasně v režii Korbela. Opět do ringu vlétl ručník a Jakub
Korbel vítězí zápas vzdáním soupeře ve druhém kole.
Velmi vyrovnané bylo následující utkání mezi budějovickým Filipem Papežíkem a Kamilem Boczkowskim
ve váze do 63 kg. Papežík bojoval, měl lepší začátky jednotlivých kol. V jejich závěru byl ale důraznější a
přesnější polský boxer. Nakonec ringový po zápase zvedl ruku oběma borcům – duel skončil nerozhodně.
Plzeňský boxer Jáchym Wiesner z BC Ondřeje Stacha ve váze do 60 kg porazil Krzysztofa Paszowkého ve
svém nejlepším zápase letošní sezony. Tentokrát k dobrý fyzičce přidal i kvalitní promyšlenou obranu, rychlé
a přesné protiútoky. Jáchym tak předvedl doslova „profesorský“ výkon a zaslouženě zvítězil na body.
Prvního vítězství se polský tým dočkal v následujícím zápase váhy do 64 kg. Tam nestačil domácí Vít
Matoušek z BC Ondřeje Stacha na zkušeného Macey Katuzniho. Vítek vybojoval svůj třetí zápas v kariéře a
souboj s polským reprezentantem pro něj byl cennou zkušeností.
Ve váze do 69 kg za český tým nastoupil Jiří Jelen ze Zavidova proti Jakubu Ciebierovi. Tento duel byl
oboustranně vyrovnaný. V prvním kole byl mírně lepší Jelen. Od úvodního gongu dobře unikal do saidstepů a
přesně kontroval útoky soupeře. Oba borci bojovali s maximálním nasazením. V závěru třetího kola Jirkovi
trochu došly síly. Také proto se borci rozešli smírně a zápas skončil nerozhodně.
Zajímavý a bojovný duel viděli diváci po přestávce. Utkaly se v něm ženy ve váze do 54 kg. Za českou
výpravu nastoupila Lenka Kardová a pro ti ní se v ringu postavila Izabela Miloszareková. Duel strhl diváky
svým nasazením a rychlostí kombinací. Diváci odměňovali obě soupeřky bouřlivým potleskem. V průběhu
zápasu polské soupeřce přece jen docházela „pára“. Lenka Kardová o to více útočila a přesně zasahovala
polskou závodnici. Nakonec zaslouženě v tomto duelu zvítězila a Česko po něm průběžně vedlo nad Polskem
10 : 3 na body.
Další zápas byl výjimečný tím, že cenu pro vítěze kategorie mužů do 69kg - krásný pohár, věnoval náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pan Jiří Struček. Cenu vítězi předával majitel clubu a pořadatel tohoto
mezinárodního utkání, šestinásobný mistr české republiky v boxu, pan Ondřej Stach. V tomto souboji diváci
viděli nádherný technický zápas v podání Patrika Jiráčka z Třeboně a Milosze Strugali z Polska. Patrik

bojoval v obráceném gardu a uměl toho patřičně využít. Celý zápas bodoval přesnými zadními kontraúdery,
nebo rychlými kombinacemi. Ve druhém kole, po tvrdém úderu ze zadní ruky,. se ocitl Strugala na zemi a byl
počítán. Nakonec polský boxer po několika ošetřování zápas dobojoval, ale suverénním vítězem tohoto duelu
byl třeboňský Patrik Jiráček.
Plzeňské publikum se u následujícího zápasu váhy do 75kg ani nestačilo rozkoukat a bylo po souboji. Michal
Vodárek z Českých Budějovic po necelých třiceti vteřinách prvního kola vyprovodil Damana Kudelku
z ringu. Tři kombinace stačily a Polák šel k zemi. Upadl tak nešťastně, že si poranil vazy v koleni. RSC tak
vítězí v prvním kole „bombarďák“ Michal Vodárek.
Diváci uviděli dalšího z plzeňských boxerů ve váze do 81 kg. V této váze se představil Tomáš Chmelík
z Chiméry Plzeň. Proti němu nastoupil Marcin Chmel z Polska. Tomáš postupně získával převahu. Bylo vidět,
že umí zúročit zkušenosti z první ligy, kterou boxuje za plzeňský prvoligový tým „ Společenství Plzeň“. Po
závěrečném gongu bylo jasno. Tomáš Chmelík vítězí a připisuje tak další body do průběžné tabulky.
Váhu do 91 kg vybojoval Adam Kolařík z Třeboně a proti němu nastoupil Wojciech Hucal. Po oboustranně
vyrovnaném výkonu se nakonec rozhodčí přiklonili na stranu Adama Kolaříka, který zvítězil na body.
Poslední zápas vybojovala plzeňská jednička v supertěžké váze (+ 91 kg) Pavel Šour. Ten je hybnou silou i
plzeňského prvoligového boxu, kde jako boxující „šéf“ týmu Společenství Plzeň bojuje se svými svěřenci o
umístění na stupních vítězů. V zápase s Janem Šmídem neměl velkou práci a po prvním kole Pavel Šour
zvítězil vzdáním soupeře.
Konečný stav utkání byl 20 : 4 pro domácí České borce. Naplněný sál kulturního domu „Šeříkovka“
borce obou týmů odměnil dlouhotrvajícím potleskem.
„Diváci viděli kvalitní zápasy a naši kluci ukázali, že v Čechách box umíme“, říká po skončení utkání
majitel pořádajícího clubu pan Ondřej Stach. „Jsem rád, že se nám podařilo navázat na první
poválečný zápas, který se uskutečnil v rámci oslav osvobození americkou armádou v Plzni, dne 19.
května 1946 v Pekle, mezi výběrem ČSR a Polska. Věřím, že vznikne nová tradice a toto mezinárodní
utkání budeme pořádat každoročně. Musím poděkovat Nadaci 700 let města Plzně, Plzeňskému kraji a
ÚMO 2, s jejichž podporou jsme toto utkání uspořádali“.
V Plzni 07.05.2012

Luboš Stach

