Boxer Jiří Štádler
vybojoval zlatou medaili
V Sokolově se ve dnech 18. a 19. září 2010 uskutečnil mezinárodní turnaj
juniorů v boxu, pod názvem MT SOKOLOVSKÁ UHELNÁ. Plzeňský box
reprezentovali pod vedením trenéra Luboše Stacha tři borci z klubu BC
Ondřeje Stacha Plzeň. Ve váze do 54 kg Jáchym Wiesner, do 64 kg Jiří
Štádler a do 69 kg Václav Pytel.
Václav Pytel a Jáchym Wiesner měli v sobotu volný los. Ve finále Wiesner nestačil na
pražského reprezentanta Jana Pitru a prohrál těsně na body. Pytel po boji podlehl rovněž na
body polskému boxerovi, Tadeáši Wroclawskému.
Suverénní formu potvrdil Jiří Štádler, V sobotu si po obrovské bitvě poradil s německým
reprezentantem a mistrem Bavorska, Fridrichem Radorkem. Po prvním „oťukávacím“ kole vedl
Jirka 2 : 1 na body. Ve druhém kole hned v úvodu inkasoval Štádler přesný úder na kořen nosu
a po celý zbytek zápasu silně krvácel. Přesto byl po druhém kole stav 7 : 3 pro Jirku. Poslední
kolo již bylo naprosto v režii plzeňského boxera. Rychlými seidstepy eliminoval soupeřovi útoky
a přesnými direkty rozbíjel jeho obranu. Po závěrečném gongu byl konečný stav tohoto duelu
15 : 5 pro Štádlera a Jirka postoupil do nedělního finále.
Finálový souboj s polským reprezentantem Lechem Zmirkem zvládl Jirka Štádler ve vysokém
tempu. Nic neponechal náhodě a hned od prvního kola dostal Poláka pod velký tlak. Přesně
zasahoval v kombinacích úderů hlavu i trup soupeře. Lech Zmirko se snažil o zvrat, útočil , ale
Jiří si dokázal vždy poradit. Uvolňoval a rychle se vracel s kombinacemi zadní direkt a hák
z přední ruky. Bodové konto narůstalo jen na jedné straně - po kolech 3:0 a 8:0 bylo jasné, že
je Jirka na nejlepší cestě k vítězství. To také skvělým výkonem i ve třetím kole potvrdil a zvítězil
celkovým poměrem bodů 18 : 2. Získal pohár pro vítěze a prokázal dobrou formu hned na
začátku nové sezony. „Byly to opravdu tvrdé zápasy“, hodnotil duely Jirka Štádler. „Oba boxeři
byli mistři republiky ve svých zemích a jsem rád, že mě krvácení z nosu a potíže při dýchání
tolik nevadily. Doufám, že si mého výkonu všiml reprezentační trenér a já budu mít šanci dál
bojovat v naší boxerské reprezentaci.“

„Jiří Štádler prokázal, že je momentálně naším nejlepším juniorským
boxerem ve váze do 64 kg v naší republice,“ říká jeho trenér. „Určitě ale je
stále co zlepšovat. Jeho zadní direkt nemá potřebnou tvrdost a po přechodu
do mužské kategorie by s tím mohl mít problém. Máme na čem pracovat,
zhodnotil Luboš Stach výkon svého svěřence.
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