V neděli 15. 4. 2018 hostila TJ Náchod z.s. - oddíl házené ve sportovní hale Na
Hamrech v Náchodě turnaj mladšího žactva SKSH. Účastnili se TJ Náchod - na soupisce 9
házenkářů, TJ Sokol Bělá p. Bezdězem - 7 házenkářů, HBC Jičín – 14 házenkářů, Házená
Mělník – 10 házenkářů a našich 12 házenkářů (TJ AŠ Mladá Boleslav).

1 Kovanda Filip, 2 Ratimec Dominik, 3 Košvancová Julie, 4 Velechovský Ondřej, 5 Horváth
Jiří, 6 Pekař Ivan, 7 Hanušová Magdalena, 9 Odnoha Václav, 10 Vitásková Aneta, 11
Bláhová Eliška, 13 Železný Matěj, 14 Jurčová Eliška, Petr Kulas - trenér, Bruno Kelava –
technický vedoucí družstva
Hrálo se na 2x 15 minut s 5 minutovou přestávkou, možností 1 time-outu v utkání.
Posledních 10 minut utkání osobní obrana s jednoúderovým driblinkem. Utkání byla
odehrávána bez ukazatele skóre.
Družstvo vyráželo v 7:00 od Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi. První utkání
s Bělou pod Bezdězem mělo začít v 9:45. Vzhledem k tomu, že obě družstva přijela včas a
pořadatelé z původního programu vyřadili shoot-outy, mohli soupeři k zápasu nastoupit již
v 9:30 a i počátek ostatních zápasů byl posunut na dřívější dobu, než bylo plánováno.
Naši sportovci se sotva stačili zahřát na schodech místní tribuny a již nastoupili na
palubovku. Ačkoli Bělá disponovala značně omezeným hráčským kádrem v minimálním
počtu 7 hráčů složeným z chlapců i dívek, bylo zřejmé, že boj bude těžký. Hráči Bělé byli bez
výjimky vyšší a mohutnější tělesné konstituce. Již od počátku zápasu pozorně četli naše spíše
vlažné přihrávky a dařilo se jim míče nám vypichovat a zakládat rychlé protiútoky. Chvílemi
to vypadalo, jako bychom my ani nevěděli, co dělat s míčem. V jiných okamžicích bylo
vidět, že si z tréninku naši hráči již přinášejí určitou rutinu, zejména při rozehrávce na

„devítce“, z níž se nám spíše dařilo proměňovat. V obraně jsme však byli vlažní, do soupeřů
jsme šli pouze odstrkováním rukama, žádné pořádné sevření. Naše hra byla statická a ze
střípků rodících se individuálních dovedností se nepodařilo složit pěkný obrázek ucelené hry.
Soupeř nám proto vsítil pěknou nadílku branek, kterých bylo za zády našeho brankáře více
než dvojnásobné množství než v síti Bělé. Zhodnocení a rady do dalších utkání hned po
zápase udělil našim hráčům trenér.
V 10:50 nastoupili naši proti domácímu pořadatelskému družstvu Náchodu. Úvodní
sestava, kromě pivota a brankáře, byla tvořena všemi našimi 5 dívkami. Družstvo Náchodu
bylo pouze chlapecké a i v něm se našlo několik fyzicky dobře vybavených hráčů. Zahájili
jsme jako v prvním utkání řadou ztrát z vypíchnutých míčů, slabou obranou a úspěchy
zejména z „postavených devítek“ pro naše dobré střelce, resp. střelkyně. Výrazného zlepšení
nebylo v prvním poločase dosaženo ani po vystřídání a zapojení chlapců do hry. Po přestávce
jsme se konečně vzpružili a začátek druhého poločasu přinesl na obou stranách vyrovnanou
hru. Bohužel v poslední desetiminutovce zápasu - osobní obraně branková ztráta na soupeře
opět narůstala. Jako i v prvním zápase jsme dostali pořádnou nakládačku, ale gólů jsme již
dokázali dát více. Po zápase trenér kladl na srdce zejména pivotům a křídlům, aby se rychle
vraceli a všem, aby při osobní obraně byli pozorní a při couvání pozorovali, kde je míč i jaké
je rozestavění spoluhráčů.
Ve 12:10, kdy by si jinak účastníci pochutnávali na nedělním obědě, nastoupili naši
proti dnes nejpočetnějšímu družstvu Jičína. Jičínští hoši na první pohled mohli působit jako
snadný soupeř, neboť většina mužstva byla drobné fyzické konstituce. Naši, kteří konečně
uposlechli rad trenéra, dokázali, proti naší hře zcela bezzubému Jičínu, hned na počátku
prvního poločasu utéct na rozdíl 5 branek. Ukázněnost však hráče začala brzy opouštět.
Naopak jičínští se probrali, začali umísťovat střely. Počítalo-li by se skóre, bylo by
z ukazatele jasné, že už v polovině prvního poločasu bylo po náskoku a první půle skončila
téměř vyrovnaně. I počátek druhého poločasu byl vyrovnaný, občas se našim střelcům
nedařilo trefit branku – střely létaly nad břevno, nebo míjely tyčky. Přesto na počátku osobní
obrany bylo naše družstvo lepší. Při osobce jsme však obratem ztráceli, na hřišti naši hráči
pobíhali doslova zmateně. Jičín byl zkrátka v této herní dovednosti lepší a tak ze závěru
utkání vyšel lépe. Přes závěrečné polevení boleslavských byl tento zápas dnes jejich nejlepší.
V plné míře se projevilo to, že poslouchat trenérovy pokyny se jednoznačně vyplácí a
výsledkem je mnohem častěji rozvlněná síť za zády soupeřova brankáře.
K poslednímu zápasu naše družstvo nastoupilo ve 14:00 proti soupeři z Mělníka.
S ním mají naši hráči nemilé zkušenosti, neboť mělničtí mají jak vysoké a silné hráče, tak i
běhavé diblíky. Jsou hladoví po gólech a tak byli všichni zvědaví, jak se dnes bude hra
vyvíjet. Soupeř nasadil obranu 2:4 a našim se nedařilo skrze ni pronikat. Ani soupeř však
zpočátku nenašel recept na obranu našich a tak prvních více než 5 minut hry bylo zcela bez
branek. Skóre otevřel Mělník a i dále sázel pouze on míče do naší branky. V první půli,
odehrané v závěru v režii mělnických, jsme dali jen jediný gól! Utkání však jako celek bylo
do svého konce na branky chudé. Na rozdíl od předešlého zápasu jsme se dokázali prosadit až
v poslední desetiminutovce – při osobní obraně. V tomto utkání naše dokázal několika
opravdu povedenými zásahy podržet brankář.
Z výsledku sportovního víkendu boleslavské žákovské házené 14. – 15. 4. 2018
můžeme být spokojeni. Již v sobotu odehráli mini žáci ( přípravka ) pod taktovkou Ladislava

Fišery velmi úspěšně turnaj v Mělníku. Konečně početně silné družstvo mladších žáků, kteří
jsou však v převážné většině věkem ještě v kategorii mini, zajelo do vzdáleného Náchoda.
Ačkoli své soupeře naši ještě nedokážou překonávat, je na jejich hru mnohem optimističtější
pohled, než když na podzim na turnaji v Jičíně začínali čtyři osamocení borci a družstvo
muselo být doplňováno z řad soupeřů.
Za 14 dnů zajíždíme do Bělé pod Bezdězem. Věříme, že naše mladé házenkáře a jejich
touhu vítězit přijdete podpořit z diváckých lavic.
Házené zdar!
Mgr. Markéta Pekařová

