
 

 

  

  
 

STARŠÍ ŽÁCI SOKOLA KRČÍN NA MČR TŘETÍ 
 
Ve dnech 16. – 18. 6. 2017 jsme v Krčíně pořádali MČR starších žáků v národní 
házené. Díky, pro nás nepříznivému rozpisu zápasů, jsme věděli, že klíčové zápasy 
nás čekají již první hrací den. 
V prvním zápase celého mistrovství jsme nastoupili proti týmu ze Studénky. Od 
Začátku se hrála rychlá, pohledná házená na obě strany. Nám se dařilo částečně 
eliminovat útočnou hru soupeře a v poločase jsme vedli 13:10. Do druhého poločasu 
vysunul soupeř obranu k našim útočníkům, kteří se začali těžko prosazovat. Soupeř 
začal pomalu umazávat náš náskok. Bohužel jsme se nedokázali s aktivní hrou 
soupeře vyrovnat a nakonec po boji prohráli 22:24. Ve druhém zápase nás čekal 
soupeř z Nezvěstic. I v tomto zápase se hrála rychlá, oku lahodící házená. Nám opět 
vyšel první poločas, který jsme vyhráli 13:11. Ve druhé půli pokračovala útočná 
házená, kdy se nám bohužel v obraně už tolik nedařilo a v útoku přišel také malý 
výpadek, který hosté potrestali, a proto jsme zápas prohráli 16:31. Po pátku bylo 
jasné, že pokud chceme ještě pomýšlet na medaile, musíme zbývající zápasy vyhrát. 
V dalším utkání náš čekal Litvínov. Do zápasu jsme vlétli velkým stylem a brzy si 
vybudovali náskok (v poločase 16:4). Do druhé půle jsme sestavu prostřídali  
a nastoupili hráči z lavičky. Nakonec jsme v pohodě dokráčeli k vítězství 31:16. 
V dalším zápase nás čekal tým z Brna. I v tomto utkání nám úvod opět vyšel. 
Obrana s brankářem spolehlivě fungovala a útok trestal chyby soupeře (poločas 
14:6). Do druhé části jsme opět mohli dát šanci hráčům z lavičky a zápas dotáhli do 
vítězného konce 22:16. V neděli nás čekal nejslabší tým mistrovství Bakov. Do 
utkání jsme vstoupili lehkovážně a nesoustředěně. Soupeř toho využil a šel do 
vedení. V 10. minutě jsme si vzali time a došlo k důrazné domluvě a k prostřídání 
hráčů. Od té doby byl na hřišti jiný tým. Začalo se dařit v obraně i v útoku a poločas 
jsme v klidu vyhráli 20:9. Ve druhé půli hrála celá střídačka a soupeř pořídil jen 
korigovat výsledek na 31:22. Tímto vítězstvím jsme získali bronzové medaile ! Celý 
tým je nutno pochválit za bojovnost. Bohužel se projevila malá zkušenost s těžkými 
zápasy (když v oblasti nás nikdo nedokázal řádně prověřit), které jsme na tomto 
turnaji nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Získali jsme také individuální 
ocenění: Jan Viesner byl vyhlášen 3. nejlepší brankář, Jiří Fišer nejlepším střelcem 
celého MČR se 72 vsítěnými brankami a Vojtěch Červinka nejužitečnějším hráčem 
svého družstva. 
Celý turnaj byl uspořádán za podpory Královéhradeckého kraje a města Nové Město 
nad Metují, za což jim patří velké poděkování !!! 
 
 

 



 

 

Sestava: 
Viesner J. – Hauck L. 
Červinka V. – Hejkal D. – Bittner M. – Němeček J. – Jakl. T. – Vondra D. 
Fišer J (72) – Pavlík J. (34) – Havel D. (10) – Pavlíček I. (12) – Brož M. (5) – Geťko 
A. 
 
Trenéři: Červinka M., Valtera J.  
 
Konečná tabulka: 
 

1. TJ S. Nezvěstice  139 : 84  10 
2. SK Studénka     93 : 80    8 
3. Sokol Krčín   132 : 106    6 
4. Draken Brno     77 : 86    4 
5. KNH Litvínov     99 : 115    2 
6. Sokol Bakov     67 : 136    0 

 
 
 
 


