
 

 

MUŽI SOKOLA KRČÍN VYHRÁLI PŘÍPRAVNÝ TURNAJ 
V LÁZNÍCH BĚLOHRAD 

 

 

V sobotu 22. února se naši muži zúčastnili 21. ročníku Memoriálu Miloše Petřivého, 
pořádaného oddílem TJ Lázně Bělohrad. Našimi soupeři byly tyto celky Draken Brno, TJ 
Sokol Podhorní Újezd, TJ Lázně Bělohrad a Sokol Bakov nad Jizerou. 
 
 
Draken Brno – Sokol Krčín 10:10 (5:4) 
 
V prvním utkání jsme se střetli s tradičním soupeřem, a to celkem Draken Brno. Tak jako 
každý turnaj jsme první utkání „zaspali“ a až do 15. minuty druhé půle jsem pořád 
minimálně o gól prohrávali. Zlepšenou hrou v obranné fázi se nám na konci zápasu 
podařilo získat několik důležitých míčů a utkání dovést alespoň do remízového stavu. 
 
Sokol Krčín – TJ Sokol Podhorní Újezd 18:6 (10:4) 
 
Do druhého zápasu jsme již vstoupili daleko lépe a ve 14. minutě jsme již vedli 8:3, a to 
především zásluhou dobře hrající obrany v čele s brankářem Chmelíkem. Poloosobní 
obranou na (později vyhlášeného) nejlepšího útočníka turnaje Patrika Bajera se nám 
podařilo zcela eliminovat dobrou útočnou hru soupeře. Jelikož se v tomto utkání dařilo i 
našim útočníkům, zaslouženě a přesvědčivě jsme vyhráli. 
 
TJ Lázně Bělohrad – Sokol Krčín 9:16 (4:8) 
 
Ve třetím zápase jsme nastoupili proti domácímu celku, který měl družstvo poskládané 
převážně z dorostenců. Rychlí hráči domácího útoku dělali ze začátku naší obraně 
problémy, ale zpřesněnou hrou jsme si postupně vybudovali 3-4 brankový náskok, který 
jsme v průběhu zápasu postupně navyšovali. 
 
Sokol Krčín – Sokol Bakov nad Jizerou 20:8 (9:2) 
 
S nejslabším celkem turnaje jsme od začátku neměli sebemenší problém, dobrou a 
zodpovědnou hrou celého družstva jsme o svém jasném vítězství rozhodli v podstatě ji 
v prvních deseti minutách (6:1). 
 
 
 
Sestava a branky: 
 
brankáři: Martin Chmelík 
 
obránci: Šefc Robert – Leugner Martin – Marek Roman – Verner Josef 
 
útočníci: Marek Lukáš (9) – Valtera Jan (12) – Samek Pavel (18) – Fišer Michal (18) 

– Čtvrtečka Michal (7)  
 

trenér: Tomáš Pavlík 
vedoucí: Romana Pavlíková 


