Zimní Liga Mládeže Dorostenců
Dorostenci zahájili svou zimní přípravu jediným oblastním kolem Zimní ligy, které uspořádalo
družstvo Moravské Slávie v Bohunické hale v sobotu 13. ledna 2018. Jelikož se tohoto kola zúčastnila
pouze 3 družstva a do čtvrtfinále postupovali 3 účastníci, byl tento turnaj pouze přípravný, jelikož
postupovali všichni. Druhé kolo, které se mělo konat v Jihlavské sportovní hale, musela naše oblast
zrušit, protože od svazu nebyly známy termíny čtvrtfinálových utkání.
K turnaji tak přistoupili hráči velmi zdrženlivým způsobem a ani jeden zápas nedotáhli do vítězného
konce. Jak obranné řady, tak útočné dělali spoustu chyb a do čtvrtfinále jsme tak postupovali ze
třetího místa. Turnaje jsme se zúčastnili v nejvyšší možné sestavě, ale bez hrajícího Honzy Polcara,
který nastupoval jen na několik trestných hodů kvůli zranění z turnaje mužské složky.
Turnaj odpískal jeden z nejlepších rozhodčích naší oblasti Kamil Oweis z Drakenu Brno. Stačil na
tento turnaj sám, jelikož byla pouze 3 utkání.
Sestava oblastního kola ZLM D:
brankáři Karel Přikryl a David Berka
obranné pole hájili Honza Fiala, Kuba Opršál, Tomáš Šmídek, Petr Kolouch, Kuba Šmídek a Lukáš
Lebeda
branky občas vstřelili David Tuška (8), Martin Živěla (9), Daniel Říčánek (2), David Polcar (3), Adam
Tuška (7), Kuba Šmídek (3) a Honza Polcar (5)
Výsledky:
1.NH BRNO – TJ Sokol Ostopovice
KNH MS Brno – TJ Sokol Ostopovice

17:16 (10:6)
23:21 (14:8)

Tabulka oblastního kola ZLM:
1. 1.NH BRNO

2

2

0

0

42 : 37

4

2. KNH Moravská Slávia Brno

2

1

0

1

44 : 46

2

3. TJ Sokol Ostopovice

2

0

0

2

37 : 40

0

Mohli jsme tedy vyrazit na čtvrtfinále, které pořádala SK Studénka v krásné sportovní hale
v Pustějově. Rozlosování nám přálo a turnaj jsme zahajovali až třetím utkání.
Do čtvrtfinále se probojovala krom nás i družstva SK Studénka (SM), 1.NH Brno (JM), KNH
Moravská Slavia Brno (JM), TJ Stará Ves n/O. (SM) a Sokol Svinov (SM).
Celý turnaj byl velice vyrovnaný, krom suverénně hrající Studénky do posledního zápasu
nebyly známy postupová místa.
Naši kluci předvedli velikou bojovnost, ale i odevzdanost. V brance se střídali úžasné
zákroky, ale i začátečnické chyby Karla, obrana ve svém nejsilnějším složení někdy našeho
Káju v brance podpořila, někdy ho ale nechala napospas útočníkům soupeře úplně
opuštěného. Přední řada se musela poprat celý turnaj pouze ve 3 hráčích a pod velením
Žanka se střelecky úplně nedařilo.
Velikou škodou bylo, že na čtvrtfinále jsme museli odjet pouze v 8 hráčích, což se podepsalo
na našich výsledcích a z 5 zápasů jsme pouze 3 vyhráli a o postupu rozhodovala
minitabulka, ve které jsme nakonec skončili nejlepší a dokázali tak naší bojovností postoupit
z druhého místa do semifinále. Těmto klukům patří veliké díky.
Sestava čtvrtfinále ZLM D:

V brance Karla Přikryla podpořili obrannou hrou Honza Fiala, Kuba Opršál, Tomáš Šmídek
a Lukáš Lebeda a s jedinou útočnou lajnou Honzou (31) a Davidem (9) Polcarovými
s Martinem Živělou (15)
Výsledky:
3. TJ Sokol Ostopovice – KNH MS Brno
5. TJ Sokol Ostopovice – TJ Stará Ves

9:11 (4:6)
11:8 (4:4)

7. SK Studénka - TJ Sokol Ostopovice
11. TJ Sokol Ostopovice – 1.NH BRNO
15. Sokol Svinov - TJ Sokol Ostopovice

13:9 (8:5)
10:5 (4:3)
8:16 (6:7)

Tabulka čtvrtfinále ZLM:
1. SK Studénka

5

5

0

0

65 : 39

10

2. TJ Sokol Ostopovice

5

3

0

2

55 : 45

6

3. 1.NH BRNO

5

3

0

2

45 : 39

6

4. KNH Moravská Slávia Brno

5

3

0

2

52 : 60

6

5. TJ Stará Ves n./O.

5

1

0

4

37 : 47

2

6. Sokol Svinov

5

0

0

5

37 : 40

0

A čekalo nás semifinále, které pořádala opět SK Studénka na stejném místě, rozlosování pro
nás vyšlo také stejně, postoupili jsme také z druhého místa, jen tedy nás jelo trošku více a
jediná prohra nás potkala s první Studénkou. Styl hry, chyby, úspěchy, jen teda ve větším
počtu hráčů, díky čemuž jsme mohli více střídat, provázel celý turnaj podobně tomu
prvnímu. Poprvé v letošní zimní lize jsme porazili družstvo Morendy, podruhé za letošní
zimní ligu družstvo 1.NH Brna, byť tentokrát rozdílem jediné branky, a to díky skvělému
zákroku skvěle chytajícího Karla při trestném hodu našeho soupeře po čase.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev z našeho čtvrtfinále, jelikož ze středočeského čtvrtfinále
přijalo roli postupujícího pouze družstvo Krčína.
Do finálových bojů se probojovala Studénka, která chybovala pouze s třetím postupujícím
1.NH BRNO a naše družstvo, které skončilo druhé na vzájemný zápas s první Studénkou.
Větší počet hráčů, kteří jeli naše družstvo reprezentovat pomohl trochu lepší hře jak
v obranné tak útočné části a mohli jsme se tak všichni těšit na řekl bych zaslouženou účast ve
finále.
Turnaj odpískala trojice severomoravských rozhodčích Jiří Cedidlo, Pavel Paško a Martin
Gřes
Sestava semifinále ZLM D:

Brána: Karel Přikryl podpořen ze střídačky Davidem Berkou
Obrana: čtvrtfinálového složení Honza Fiala, Kuba Opršál, Tomáš Šmídek a Lukáš Lebeda,
rozšířil Petr Kolouch
Útok: Honza (40) a David (1) Polcarovi s Martinem Živělou (7), Adamem (1) a Davidem
Tuškovými (12)
Výsledky:
3. TJ Sokol Ostopovice – Sokol Krčín
5. TJ Sokol Ostopovice – TJ Stará Ves
7. SK Studénka - TJ Sokol Ostopovice
11. TJ Sokol Ostopovice – KNH MS Brno
15. 1.NH BRNO - TJ Sokol Ostopovice

13:7 (6:3)
13:9 (5:4)
14:10 (8:6)
13:12 (8:8)
11:12 (8:6)

Tabulka semifinále ZLM:
1. SK Studénka

5

4

0

1

61 : 52

8

2. TJ Sokol Ostopovice

5

4

0

1

61 : 53

8

3. 1.NH BRNO

5

3

0

2

56 : 51

6

4. Sokol Krčín

5

2

1

3

63 : 66

3

5. KNH Moravská Slávia Brno

5

2

1

3

57 : 65

3

6. TJ Stará Ves n./O.

5

1

0

4

54 : 65

2

A hurá na finále, které uspořádalo družstvo KNH Chomutov v úžasné Chomutovské hale,
kde jsme měli zajištěné jak spaní na pokojích v posteli, tak i stravu po celou dobu turnaje.
Nemuseli jsme tedy vytáhnout paty z haly a mohli se plně věnovat pouze a jen finále zimní
ligy mládeže v národní házené.
A tak jsme se vydali ve velikonoční čtvrtek vlakem směr Chomutov. Cesta byla nečekaně
náročnější, kdy jsme uvízli 2 a půl hodiny ve vlaku českých drah z důvodů poruchy vedení
na trati za Kolínem, ale i přes toto úskalí jsme stihli poslední vlak do Chomutova dorazili
ještě tento den.
V Chomutově nás čekal autobus, který nás v noci odvezl do sportovní haly Spořice.
Krom našeho družstva se do finále probojovala družstva SK Studénka (SM), 1.NH BRNO
(JM), Baník Most NH (SČ), Sokol Dobruška (VČ) a TJ Žatec (SČ).
První den nás čekali 3 zápasy, jeden hned ráno se skoro domácím Žatcem. Zápas to byl
vyrovnaný, kluci se rozehrávali po náročné cestě a krátkém spánku, ale bojovností jsme
nakonec urvali první 2 body. A tak natěšeni prvním úspěchem jsme vstoupily do druhého
zápasu s Mostem, těsně před obědem. Po, řekli bychom, hladké první půlce jsme nevstoupili
úplně šťastně do druhého poločasu a spoustou chybných zakončení hlavně Honzy jsme
nechali Most dotáhnout na rozdíl 3 branek. Ani prostřídání útočníků moc nepomohlo a do
hry se vrátil zklidněný Honza s naší první lajnou. Zápas se nám naštěstí trochu zlepšenou,
trpělivou hrou podařil dovést do vítězného konce. Do třetího zápasu dne s 1. NH jsme tak
vstoupili s maximálním možným počtem bodů. Kluci byli již značně unaveni, protože
odehráli většinu předcházejících zápasů v sedmi lidech. První půli jsme nezačali útočnou hru
moc úspěšně, a i přes skvěle hrající obranu s vynikajícím Karlem v bráně jsme po prvním
poločase ztráceli 2 branky a ani druhá půle nezačala o moc lépe, kdy se vedení soupeře
nepatrně navýšilo. Tento poslední zápas prvního dne jsme nakonec zakončili zaslouženou
remízou, kdy jsme dokonce byli na konci utkání i v jednogólovém vedení, leč proměněným
trestem po čase, kanonýrem 1.NH BRNO Kiliánem, náš soupeř vyrovnal. I přes to jsme měli
krásných 5 bodů po prvním hracím dni a průběžné druhé místo.
Do druhého hracího dne jsme vstoupili zápasem se Studénkou, se kterou jsme měli v letošní
zimní lize prozatím záporné skóre dvou prohraných zápasů. A tak jsme očekávali
dramatický boj. Naši kluci, ale úžasně překvapili, kdy v zadních řadách soupeři nic
nedovolili a vepředu si se soupeřem dělali téměř, co chtěli a první půlku jsme Studénku
jednoznačně přehráli. V druhé půlce se hra soupeře nepatrně zlepšila, ale velká bojovnost
kluků, a i s trochou štěstíčka se žádné velké drama v druhé polovině neodehrálo a ke konci
jsme mohli prostřídat všechny hráče ze střídačky. Do posledního zápasu jsme tak vstoupili
s jistotou medailové příčky a mohli tak bojovat o mistrovský titul zimní ligy. S naším
soupeřem nám stačila remíza, abychom turnaj vyhráli. Nevstoupili jsme bohužel do zápasu
moc dobře, soupeř si na začátku výbornou, ale bohužel i velice tvrdou hrou, kterou rozhodčí
Barabáš nijak netrestal, vytvořil tříbrankové vedení. Toto se nám ke konci poločasu výborně
chytajícím Karlem s podporou skvěle hrající obrany povedlo stáhnout a poločas tak skončil
remízou. Druhý poločas v zadních řadách nezačal dobře, kdy z každého útoku jsme
dostávali, naštěstí jsme, ale soupeři opláceli stejnou mincí a tak v deváté minutě za Tomáše
nastoupil do obrany Dádyn, který měl vůči soupeři jak velkou výškovou, tak i váhovou
ztrátu. Tah, jak se ukázalo, to byl sice riskantní, ale dobrý, protože hned v úvodu svého
působení na hřišti sebral soupeři balón a útoku se povedlo krásnou střelou o tyč Adama
vyrovnat. Zbytek zápasu naše obrana hlavně díky posile Dádyna již soupeři téměř nic
nedovolila a v útočné hře nám tam ještě něco málo spadlo do soupeřovi brány a tak jsme
zakončili náš poslední zápas opět výhrou a mohli se radovat z titulu MISTRA ZIMNÍ LIGY
MLÁDEŽE.
Na závěr turnaje byli také vyhodnoceni nejlepší hráči. Z našich hráčů byli vybráni: Honza
Polcar, nejlepší útočník a nejlepší střelec (49 branek) a Karel Přikryl, nejužitečnější hráč.

Veliké díky patří Pavlovi, který se s námi do Chomutova vydal a byl velmi důležitou
morální i taktickou podporou našich kluků.
Sestava finále ZLM D:

Brána: Karel Přikryl
Obrana: Honza Fiala, Kuba Opršál, Tomáš Šmídek a David Berka
Útok: Honza (49) a David (1) Polcarovi s Adamem (12) a Davidem Tuškovými (14), Dan
Říčánek (2)
Trenérskou dvojici Petr Pazourek a Honza Musil doplnil pro finálové boje dlouholetý trenér
kluků Pavel Krejčík
Foto:

Výsledky:
Pátek 30. března 2018
1. TJ Sokol Ostopovice – TJ Žatec
5. Baník Most NH - TJ Sokol Ostopovice
9. TJ Sokol Ostopovice – 1.NH BRNO
Sobota 31. března 2018
12. SK Studénka - TJ Sokol Ostopovice
14. TJ Sokol Ostopovice – Sokol Dobruška

14:12 (7:7)
15:17 (4:10)
14:14 (5:7)
13:19 (4:10)
14:13 (7:7)

Tabulka finále ZLM:
1. TJ Sokol Ostopovice

5

4

1

0

78 : 67

9

2. Baník Most NH

5

3

1

1

68 : 59

7

3. SK Studénka

5

3

0

2

66 : 66

6

4. TJ Sokol Dobruška

5

2

1

2

56 : 50

5

5. TJ Žatec

5

1

0

4

63 : 76

2

6. 1.NH BRNO

5

0

1

4

58 : 71

1

Reprezentantům dorosteneckého družstva TJ Sokol Ostopovice gratulujeme a Martinu
Živělovi, který z důvodů nemoci nemohl s námi u toho být, přejeme brzké uzdravení a
návrat na hrací plochu.
Foto:

Horní řada zleva: Petr Pazourek (Pazi), Tom Šmídek (Paci), Honza Polcar (Velký Káně),
David Tuška (Velké Tuškyn), Honza Fiala (Sid), Kuba Opršál (Opik), Honza Musil (Méďa)
Spodní řada: David Polcar (Dáda, Malý Káně), Dan Říčánek (Dan), Karel Přikryl (Kódl),
David Berka (Berys), Adam Tuška (Malé Tuškyn) a náš maskot týmu Kubík Musil (Malé
Méďa), na fotce chybí ještě Pavel Krejčík (Krk) – ze skromnosti se schoval na tribuně.

