
Judista	  Jan	  Svoboda	  triumfoval	  v	  Holandsku	  

Šestičlenná	  skupina	  závodníků	  litoměřického	  oddílu	  Sport	  Judo	  zavítala	  uplynulý	  víkend	  na	  
mezinárodní	  turnaj	  do	  holandského	  města	  Venray.	  Co	  se	  konkurence	  týče,	  patří	  	  tento	  turnaj	  
mezi	  nejkvalitnější	  soutěže	  v	  Evropě	  pro	  kategorii	  žactva	  a	  mláďat	  a	  ani	  letos	  tomu	  nebylo	  
jinak.	  Celkem	  se	  do	  Venray	  sjelo	  poprat	  o	  nejvyšší	  příčky	  na	  1400	  judistů	  z	  27	  zemí.	  
Pro	  všechny	  litoměřické	  závodníky	  	  to	  byl	  vůbec	  první	  start	  na	  	  takto	  silně	  obsazeném	  	  
turnaji,	  a	  tak	  trenéři	  	  Ivan	  Tomko	  s	  Tomášem	  Vytlačilem	  s	  napětím	  očekávali,	  	  jak	  se	  s	  tím	  
vypořádají.	  	  
	  
Jako	  první	  přišla	  na	  řadu	  kategorie	  mláďat	  (roč.	  2003-‐2004)	  a	  s	  ní	  i	  první	  medailový	  	  úspěch.	  
V	  nejlehčí	  váhové	  kategorii	  do	  21kg	  se	  o	  ní	  postaral	  po	  výborném	  výkonu	  Lukáš	  Rúža,	  když	  se	  
bez	  zaváhání	  probojoval	  až	  do	  souboje	  o	  zlato,	  kde	  však	  podlehl	  domácímu	  borci	  a	  odvezl	  si	  
tak	  skvělou	  stříbrnou	  medaili.	  
Blízko	  medaile	  byl	  i	  další	  litoměřický	  judista	  	  Ivan	  Tomko	  ve	  váze	  do	  34kg,	  který	  se	  po	  prohře	  
v	  1.	  	  kole	  probojoval	  opravami	  až	  do	  souboje	  o	  bronz,	  kde	  bohužel	  svému	  soupeři	  podlehl	  
nejtěsnějším	  rozdílem	  a	  skončil	  tak	  na	  velmi	  pěkném	  pátém	  místě.	  Ve	  váze	  do	  27kg	  podal	  
bojovný	  výkon	  Patrik	  Gabštůr	  a	  celkové	  13.místo	  v	  silně	  obsazené	  kategorii	  není	  rozhodně	  
zklamáním.	  Poslední	  zástupce	  v	  kategorii	  mláďat	  Václav	  Nováček	  podlehl	  v	  1.	  kole	  po	  velkém	  
boji	  pozdějšímu	  finalistovi	  a	  do	  opravných	  bojů	  už	  bohužel	  nenastoupil,	  čímž	  se	  připravil	  o	  
šanci	  na	  medailové	  umístění.	  Nutno	  podotknout,	  že	  všichni	  čtyři	  závodníci	  doplatili	  i	  na	  
rozdílná	  pravidla,	  jelikož	  v	  Holandsku	  tolerují	  mnoho	  technik,	  které	  jsou	  v	  ČR	  zakázané.	  
	  
Po	  skončení	  kategorie	  mláďat	  se	  rozjela	  soutěž	  žactva	  vypsaná	  pro	  ročníky	  1998	  až	  2000.	  
Jediné	  zástupkyni	  něžného	  pohlaví	  v	  litoměřické	  výpravě	  Petře	  Hájkové	  se	  turnaj	  příliš	  
nevydařil	  a	  po	  dvou	  porážkách	  skončila	  v	  poli	  poražených.	  	  	  
Naopak	  excelentní	  výkon	  podal	  ve	  váze	  do	  34kg	  Jan	  Svoboda,	  který	  ač	  jako	  jeden	  
z	  nejmladších	  účastníků	  této	  kategorie,	  předváděl	  fantastické	  a	  technickotakticky	  vyspělé	  
judo.	  Hned	  v	  úvodním	  utkání	  vyřadil	  za	  5	  sekund	  závodníka	  z	  Anglie,	  poté	  vyřadil	  2	  
reprezentanty	  Ruska	  a	  v	  semifinále	  si	  poradil	  v	  prodloužení	  s	  vynikajícím	  borcem	  z	  Belgie.	  Ve	  
finále	  opět	  narazil	  na	  silného	  protivníka	  z	  Ruska,	  kde	  se	  mu	  v	  závěru	  podařilo	  otočit	  
nepříznivý	  stav	  a	  mohl	  se	  tak	  radovat	  z	  velmi	  cenného	  zlata.	  Nyní	  už	  jen	  můžeme	  doufat,	  že	  
úspěch	  na	  tomto	  turnaji	  odstartuje	  kariéru	  talentovaného	  Jana	  Svobody	  směrem	  ke	  skvělým	  
úspěchům	  v	  budoucích	  letech,	  podobně	  jako	  dlouholetému	  reprezentantu	  Jiřímu	  Pokornému	  
a	  i	  dalším	  reprezentantům	  z	  celé	  Evropy.	  	  	  
Svého	  zástupce	  měl	  na	  turnaji	  i	  druhý	  litoměřický	  oddíl	  Litokan,	  jehož	  barvy	  hájila	  Denisa	  
Beranová	  a	  po	  třech	  výhrách	  a	  dvou	  prohrách	  obsadila	  velmi	  slušné	  sedmé	  místo.	  
	  
	  


