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Neděle na Kraví Hoře
Tentokrát sice s „trošku“ zpožděním, ale přece přinášíme info ze zápasů.
V neděli 21. října 2018 jsme měli ukončit naši „dlouhou“ pouť dvěma zápasy starších žáků a jedním
dorosteneckým. Proč píši dlouhou v uvozovkách, protože pro starší žáky to bylo druhé kolo a pro
dorostence třetí kolo za celý podzim – bohužel moc zápasů nás nepotkalo a to jsme ještě byli
okolnostmi donuceni odložit i zápas s drakenským B družstvem starších žáků, protože nám na něj
bohužel nezbylo dostatečný počet hráčů. Ale po pořádku.
V 9 hodin jsme začali zápasem starších žáků s drakenským Ačkem, bohužel bez Beryse, který má
nohu v sádře. Do brány se obětoval dříve v mladších žácích chytající Kačík, který se k nám vrátil a
postavil se k tomu neohroženě a začátek zápasu se nám tak vcelku podařil, aspoň v zadních řadách,
kdy jsme za první půli dostali pouze 5 branek, v útočné hře sice přes veliké úsilí, které jsme museli
vynaložit pro úspěšné dostání míče do soupeřovi brány, jsme úspěšně zakončili střelbu 8-krát. Do
obrany nám vypomohl Kuba, který v tento den neměl žádný zápas v handbale a ochotně, za což mu
patří velké díky, vyslyšel naši potřebu posílit oslabené družstvo. Kuba ale určitě nečekal, když mi
před zápasem řekl, že bude hrát tam, kde ho postavíme, že nakonec skončí v bráně. Kačíka totiž po
jednom z krásných zákroků, které se mu dařily předvádět, píchlo v boku a museli jsme ho ze
zápasu na konci prvního poločasu stáhnout a poslat s tatínkem do nemocnice (večer jsme moc
dobrou zprávu neobdrželi, ale věříme, že Honza bude brzo fit a opět doplní naše chlapecká
družstva) a jediné řešení se nám zdálo jako nejlepší postavit největšího hráče do brány. Kuba se
výzvy nebál a ikdyž toho moc nechytil, i přes to jsme zápas dotáhli se ctí k pěknému výsledku.
Jedinou výhodou našeho soupeře bylo využitých šancí jeho největšího útočníka, který přes Filipa,
kterého jsme z útoku stáhli do obrany a který měl bohužel velikou váhovou a i výškovou
nevýhodu. Jedinou naší slabinou v obranné hře byla věková nevýhoda prvním rokem hrajícího za
starší Míši a mladšího útočníka Filipa. (Míša nutno podotknout hrál za naše starší žáky už loni a
díky jeho rychlým nohám aspoň trošičku dorovná váhovou nevýhodu vůči našim soupeřům).
V útoku celý zápas odehrála trojice Dádyn, Dan a Adam, Filip jak jsem již psal, musel nastoupit do
obrany. Hlavně v druhé půli se nám téměř nedařilo vstřelit bránu, pouze čtyřikrát jsme úspěšně
dostali míč za brány drakenského brankáře.
Pevně věříme, že nebýt již druhého našeho hráče, který nemohl hrát, mohli jsme Draken připravit o
body. A tak tento zápas skončil lépe pro domácí Draken 14:12, po poločase 5:8.
Tímto jsme ukončili podzimní část soutěže s odehranými pouze 2 zápasy bez zisku bodu. Pevně
věříme, že v jarní části toto napravíme.
Sestava
- v bráně Honza Kačeriak, vystřídán Kubou Šmídkem, v obraně Lukáš Lebeda, Kuba Šmídek,
Michal Petráš a útočník mladších žáků Filip Dejl, v útoku trojice David Polcar (6), Dan Říčánek (6) a
Adam Pražák (tentokrát s 0)
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- z lavičky podporovali družstvo trenérská dvojice Krk a Méďa a z tribuny ne málo fandících
ostopovičáků
Před druhým zápasem našich kluků, tentokrát s dorosteneckým družstvem, jsme museli vyřešit 2
problémy, kdo nastoupí do brány za dorost a jakým způsobem nastoupit proti starším žákům B,
Druhý problém jsme naštěstí vyřešili odložením na jarní část soutěže, kdy nám soupeř vyšel vstříc.
Tento zápas odehrajeme nějaký dubnový pátek, vše podle počasí. Budeme vás všechny včas
informovat o domluveném termínu.
Ale teď k zápasu dorostenců, nejprve problém s brankářem, Kubovi se už moc do brány nechtělo,
ale za to nám nabídl pomoc v útočných řadách a do brány si kluci společně nominovali Adama. Ten
se k tomu postavil neohroženě a podpořen vcelku slušnou hrou naší obrany v podání Sida, Opíka,
Tomáše a Lukáše, kteří se všichni mezi sebou vystřídali, se nám podařilo v první půlce obdržet
pouze 4 branky. Útok začal ve složení Martin, Kuba a Dádyn a vcelku se mu dařilo úspěšně
zakončovat útoky vstřelením branky, ikdyž na tu branku v rámci jednoho útoku někdy potřebovali
i více střel. Díky postupnému budování slušného náskoku, a protože Dan s Dádynem měli za sebou
náročný zápas, se tito dva hráči střídali už během prvního poločasu. Poločasový výsledek 4:14 pro
naše dorostence mluvil za vše. Druhá půle pokračovala v podobném duchu a tak zhruba v půlce
druhého poločasu jsme pustili do hry i naše nejmladší hráče, v letošní sezóně čerství starší žáci
Adam a Míša. Umožnili jsme tím sice soupeři lehce korigovat výsledek, ale i tak jsme předváděli
vcelku pěknou házenou. Druhá polovina druhého poločasu sice vyzněla lépe pro soupeře (a to 9:3),
ale náš velký náskok s předchozích minut zápasu nás pomalu vedl k jistému vítězství 17:25. Jediné
co bych si dovolil vytknout našim dorostencům, je že za celý zápas udělali 10 technických chyb. Být
to zápas vyrovnaný, mohlo nás to stát body. Ani v tomto zápase nás neminula smůla, kdy po
špatném chycení míče musel střídat Dan. Zápas nedohrál a i od něj nepřišla večer dobrá zpráva,
zlomený prst a ruka v sádře.
Dorostenci jsou na tom o jeden zápas lépe, než starší žáci a tak nás po třech výhrách ze tří zápasů
hřeje po podzimní části bez ztráty bodu krásné první místo. Druhá MS Brno má stejný počet bodů
jako my, ale o jeden odehraný zápas více.
Sestava
- v bráně Adam Tuška, v obraně Honza Fiala, Kuba Opršál, Tomáš Šmídek, Lukáš Lebeda a Michal
Petrášl, v útoku Martin Živěla (9), Kuba Šmídek (8), David Polcar (6), Dan Říčánek (1) a Adam
Pražák (1)
- z lavičky i v tomto zápase podporovali družstvo trenérská dvojice Krk a Méďa a z tribuny ne málo
fandících ostopovičáků
Všem fanouškům děkujeme, že s námi absolvovali cestu na soupeřovo hřiště, za podporu a bouřlivé
fandění, hráčům za předvedené výkony, zraněným přejeme brzké uzdravení a těšíme se na zimní
přípravu, kdy se žáky budeme bojovat o postup na celorepublikovou soutěž.
Dorostenci bohužel pouze odehrají základní kolo, svaz bohužel z nepochopitelných důvodů tak
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jako po celou dobu existence Zimní ligy i letos přiřadil termín čtvrtfinále na jarní prázdniny
brněnska a protože několik našich hráčů bude na horách, nemáme s kým se zúčastnit. Je to škoda,
protože jsme se těšili na obhajobu loňského vítězství.
Za trenérskou dvojici Pavla Krejčíka a M.n.h. Honzy Musila
Méďa

