Mladší žactvo

V sobotu 28. 4. 2018 družstvo mladších žáků zajíždělo do nedaleké Bělé pod
Bezdězem, kde v Městské sportovní hale hostila TJ Sokol Bělá p. B. turnaj mladšího žactva.
Účastnili se pořadatelská TJ Sokol Bělá p. Bezdězem, Házená Mělník, Sokol Úvaly B,
Spartak Kutná Hora, TJ Kolín a náš HC 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 Natálie Horváthová, 10 Vitásková Aneta, 13
Železný Matěj, 14 Jurčová Eliška, Petr Kulas - trenér, Bruno Kelava – technický vedoucí
družstva
Hrálo se na 2x 12 minut s 5 minutovou přestávkou. Posledních 10 minut utkání osobní
obrana s jednoúderovým driblinkem. Utkání byla odehrávána bez ukazatele skóre. Po
skončení zápasu měly být stříleny shoot outy.
Družstvo vyráželo v 7:30 od Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi. První utkání
s Bělou pod Bezdězem začínalo v 8:30.
Hráči Bělé byli v početnější sestavě než minule v Náchodě. Našim se s bělskými
v prvním poločase dařilo hrát mnohem vyrovnanější hru než na posledním turnaji. Začali jsme
být odvážní a zesílil tah na branku, který nám dosud spíše chyběl. Obrana byla dobrá. Brankář
předvedl několik pěkných zásahů. Přesto je soupeř stále lepší. V druhém poločase, jakmile
začala osobní obrana, skórovali jsme, ale hned poté jsme se vrátili k nedůrazné hře plné
technických chyb. Nahrávali jsme do rukou soupeře přímo, nebo nám bělští hráči míče
vypichovali. I když se tak stalo, příště jsme stereotypně opakovali chybné nahrávky. Ani
v obraně jsme nenavázali na výkon z prvního poločasu.

V 10:50 jsme nastoupili proti TJ Kolín. Při pohledu na dresy soupeře bylo zřejmé, že
kolínský oddíl má dobré finanční zázemí. I mladší žáci mají na svých dresech jména. O tom
se naší TJ, v níž dresy dědí generace mladších žáků, může jen zdát. Ovšem zpět ke hře.
Přestože mužstvo Kolína bylo složeno v podstatě z mohutných kluků, nezalekli jsme se. Spíše
naopak, fyzická síla soupeře nás vybudila k větším výkonům. V obraně se důrazem a
spoluprací dařilo často ubránit i o hlavu vyšší a pravděpodobně o desítky kilo těžší hráče.
V útoku se nám díky uplatňování kličky dařilo i vysoké kluky obcházet a chystat si střelecké
příležitosti, přestože razance našich střel ještě není taková. I v osobní obraně se nám poměrně
dobře dařilo uvolňovat se. I když gólově by to v součtu stále byl klepec, tento zápas byl
velkým příslibem do budoucna. Byl to dnes náš jednoznačně nejlepší zápas.
V 11:55 byl hvizdem mladých bělských rozhodčích zahájen zápas proti úvalským,
kteří nebyli zdaleka tak vysocí, jako hráči Kolína. Úvaly se tak zdály být snadnějším
soupeřem. Jako by nás to ukolébalo a od počátku jsme nebyli ani maličko aktivní. Nedokázali
jsme se vůbec prosazovat. V tomto zápase jsme se pohybovali po hřišti téměř zmateně.
Zpestřením zápasu byl trik našeho hráče v útoku. Ocitnul se při boji o míč na zemi a nad ním
v obranném postoji pevně rozkročen úvalský borec. Náš útočník neváhal a k brankové čáře se
protáhnul k pobavení všech přítomných mezi soupeřovýma nohama.

Turnaj se i přes vypuštění nájezdů, které měli hráči střílet po každém ze zápasů,
zpožďoval.
S ohledem na to, že se v Mladé Boleslavi hrál od 15:00 zápas druhé ligy mužů,
požádal náš oddíl, abychom mohli odehrát dříve, než bylo nalosováno. A tak jsme hráli
v 13:55 proti Mělníku a nešlo nám to. Když už jsme stříleli, soupeřův brankář naše nedůrazné
střely likvidoval. Mělnickým se naopak dařilo skórovat z rychlých protiútoků. Ihned po
skončení tohoto zápasu jsme nastoupili proti dobře rostlým hráčům Spartaku Kutná Hora.

Jestliže v zápase s Mělníkem to vypadalo, že nám docházejí síly, v tomto zápase nám
skutečně došly. Neměli jsme v podstatě sílu na nic. Trenéři se zkoušeli vyměnit hráče na
jednotlivých postech. Například pivot však nebyl s to se na pozici spojky vůbec zorientovat,
bylo vidět, že je zvyklý uplatňovat z tréninku zažité návyky z jeho postu.

Každým turnajem je však vidět, jak se sehráváme, získáváme odvahu střílet, důrazněji
bráníme, lépe se orientujeme na hřišti a hlavně se snažíme dávat góly a o tom házená je.
Házené zdar!
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