Boxeři bojovali v Dešenicích na Šumavě
V uplynulém víkendu se do Dešenic na Šumavě sjeli boxeři z celé Středočeské oblasti
ČBA. Ta zahrnuje Jihočeský, Západočeský, Středočeský a Východočeský kraj. Celkem se
bojů zúčastnilo 61 závodníků a bylo vybojováno šestadvacet duelů v kategoriích,
přípravka, kadeti, junioři, muži a ženy. Závody talentované mládeže se konali v Kulturním
domě, pod záštitou starosty městyse Dešenice, pana Jana Reifka. Ten pro ocenění
nejtechničtějších závodníků z jednotlivých věkových kategorií věnoval krásné poháry.
Z pořádajícího klubu BC Ondřeje Stacha Plzeň se těchto závodů zúčastnilo osm
borců. Ve váze do 36 kg, v přípravce Radek „Rádio“ Štádler, v juniorech ve váze do 64 kg
Vítězslav Matoušek, v kategorii muži to byli ve váze do 69 kg Jiří Štádler, do 75 kg Šimon
Kutač, do 81 kg Lukáš Návrátil, do 91 kg Jan Tůma, v supertěžké váze nad 91 kg Jan Šmíd.
První do závodů měl zasáhnout Radek Rádio Štádler, jenže soupeř zápas vzdal a do ringu
nenastoupil. Radek tak zvítězil vzdáním soupeře. Další nastoupil ke svému prvnímu zápasu
v kariéře Vítězslav Matoušek. Zabojoval, zápas byl vyrovnaný, nicméně přesnější ve výměnách
byl borec Jaroslav Bek z Chiméry Plzeň a tak Matoušek prohrál na body.
Další bojovník z box clubu Ondřeje Stacha, Lukáš Navrátil předvedl kvalitní, doslova
„profesorský“ box. Převyšoval svého soupeře, Tomáše Chmelíka z Chiméry Plzeň, jak po
technické, tak po taktické stránce. Lukáš Navrátil přesvědčivě zvítězil u všech bodových
rozhodčích a zaslouženě zvítězil.
Další vítězství vybojoval Jiří Štádler, proti kterému nastoupil úřadující mistr republiky
Patrik Jiráček z Třeboně. První kolo vyznělo pro Jirku, který si poradil s obráceným gardem
svého soupeře a přesně zasahoval jednotlivými direkty z přední i zadní ruky. Ve druhém kole si
Štádler naběhl na zadní kontraúder Jiráčka a byl počítán. Po počítání se ale Jiří rychle „oklepal“ a
opět převzal iniciativu. Ve třetím už svého soupeře k ničemu nepustil. Každý přední direkt končil
na hlavě soupeře a tak, rozhodčí po tomto bojovném zápase, poměrem 2 : 1 určily za vítěze Jirku
Štádlera z týmu Ondřeje Stach.
Ve váze do 91 kg měl box club Ondřeje Stacha dva zástupce, Jana Tůmu, který vybojoval
napínavý zápas plný těžkých výměn s Adamem Kolaříkem. Tento boxer je také třeboňským
úřadujícím mistrem republiky juniorů. Souboj byl velice vyrovnaný, nakonec skončil těsnou
výhrou Kolaříka 2 : 1 na body. V dalším duelu David Šafránek ve svém debutu nestačil na Jiřího
Chomáče u Chiméry Plzeň. Po tvrdém zásahu v prvním kole byl počítán a zápas prohrál výrokem
RSC.
Poslední do bojů zasáhl v supertěžké váze Jan Šmíd z Janovic, který startuje za box club
Ondřeje Stacha. Také pro něj to byl první zápas boxerské kariéry. Proti němu nastoupil Vladimír
Hájek ze strakonického FIGHTPRO. Duel doslova zvedal diváky ze sedadel. Zápas byl plný
těžkých výměn, oba si nedarovali ani metr ringu. Do poslední vteřiny zápasu, do posledního
gongu ve třetím kole chtěli strhnout vítězství na svoji stranu. Nakonec tento duel skončil
spravedlivou remízou. Rozhodčí se tak rozhodli pro jedinou remízu ze čtrnácti duelů, které byly
v této kategorii vybojovány.
Dvě stovky diváků viděli v Dešenicích krásné zápasy těchto gladiátorů boxerského
ringu. Bouřlivě povzbuzovali bojovníky ve všech duelech, ocenili jejich výkony potleskem a
skandováním. „Určitě jsem spokojený jak s průběhem celého turnaje, tak s podanými výkony
našich svěřenců,“ řekl po skončení turnaje Luboš Stach, prezident Box clubu Ondřeje Stacha
z Plzně.
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