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Od čtvrtku 8. do neděle 11. května se konalo v tureckém Izmiru Mistrovství světa juniorů v 
taekwondo. Česká republika zde měla tři želízka v ohni – Žanetu Rodovskou (5. místo na 
Mistrovství  Evropy kadetů  v  roce  2005,  účast  na  Mistrovství  světa  juniorů  v  roce  2006, 
bronzová medaile z Mistrovství Evropy juniorů v roce 2007), Kateřinu Nedvědovou (5. místo 
na Mistrovství Evropy kadetů v roce 2005, 5. místo na Mistrovství Evropy juniorů v roce 
2007)  a  Ivu  Pražákovou  (5.  místo  na  Mistrovství  Evropy  kadetů  v  roce  2005).  Trojici 
závodnic doprovázel trenér Petr Lacek a prezident svazu ing. Bohuslav Hybrant.
Jako  první  bojovala  v  pátek  Žaneta  Rodovská,  která  sice  první  dvě  kola  vedla,  ale  v 
posledním kole se situace otočila a po napomínání prohrála s německou závodnicí Fabienne 
Schneider těsně 1:2. 
Další přišla na řadu o den později Iva Pražáková, která s přehledem vyhrála první boj 3:1 s 
letošní  zlatou medailistkou z  Asijských her  Virudazo Christine Rose z  Filipín.  Bohužel  v 
dalším naprosto  vyrovnaném boji  s  řeckou závodnicí  Evangelií  Vetsiou  Iva  prohrála  2:3. 
Rozhodčí přiřkli Řekyni třetí bod deset vteřin před koncem zápasu a Iva tak neměla prakticky 
žádný prostor k odvetné akci.
Jako poslední z české výpravy nastoupila v neděli Kateřina Nedvědová. Při rozlosování bojů 
na ní jako první soupeřka z devatenácti závodnic v její kategorii vyšla právě pozdější vítězka 
a  nová mistryně světa  -  Hamza Khawla Ben z Tuniska.  Katka ze sebe vydala maximum, 
přesto to nestačilo. Jako jedna z mála v pavouku vyřazovacích bojů byla schopna uštědřit 
Tunisance tolik bodů. První kolo vypadalo velice nadějně - 1:1, druhé končilo za stavu 3:4 a 
konečný výsledek byl 2:6.
Všechny tři závodnice se opravdu snažily a předvedly nádherné výkony. Rozhodně si zaslouží 
poděkování  za  svou  dlouhodobou  práci  pro  reprezentaci  ČR.  Snad  se  bude  našim 
reprezentantům  na  dalších  šampionátech  dařit  víc  a  k  bronzovým  medailistkám  Žanetě 
Radovské a Simoně Hradilové přibudou další nositelé cenných kovů. 
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