
 

 

  

  

DOROSTENCI 
Lázně Bělohrad - Sokol Krčín  18 : 23 (5 : 12) 
 
Sestava:  
brankář: Filip Rýdl 
obrana:  Tomáš Marek, Roman Marek, Martin Čtvrtečka, Josef Verner, Radek Samek 
útok:  Michal Čtvrtečka (6), Michal Fišer (7), Jan Linhart (3), Martin Marek (4), 

Miroslav Fišer (3) 
trenéři: Tomáš Pavlík, Martin Leugner 
 
Poslední podzimní utkání na hřišti soupeře jsme začali velmi dobře, když jsme po osmi 
minutách vedli 4:1, ve 22. minutě již 10:2 a po konci prvního poločasu 12:5. Celý první 
poločas se nám celkem dařilo v útoku, kdy jsem rychlou a pěknou kombinační hrou jasně 
přehrávali obranu domácích. V brance se dařilo Filipovi, který několika pěknými zákroky 
podržel náš tým. Ve druhém poločase jsme však úplně rezignovali na hru předváděnou 
v první půli, když náš útok především díky nekoncentrovanosti zahodil množství vyložených 
šancí a vyrobil až příliš mnoho technických chyb. Ani obrana s brankářem nehrála jako 
v prvním poločase, což vedlo k tomu, že jsme druhý poločas prohráli 13:11. 
Do dalších utkání si hráči musí uvědomit, že ne vždy jim bude stačit odehrát jeden poločas. 
 
MUŽI 
Lázně Bělohrad - Sokol Krčín „B“ 17 : 17 (12 : 8) 
 
Sestava:  
brankář: Filip Rýdl 
obrana:  Pavel Prouza, Roman Marek, Martin Čtvrtečka, Milan Bittner 
útok:  Michal Čtvrtečka (4), Michal Fišer (7), Jan Linhart (3), Martin Marek (2), 

Miroslav Fišer (1) 
trenéři: Tomáš Pavlík, Martin Leugner 
 
Ve stejné sestavě jako za dorost, jen v obraně posíleni o Pavla Prouzu a Milana Bittnera, jsme 
nastoupili proti domácím nebojácně a až do 20. minuty jsme s nimi dokázali držet krok  
(10. min. 4:3; 15. min. 7:5 a 19. min. 8:7). V poslední desetiminutovce prvního poločasu se 
nám podařilo vstřelit pouze jednu branku oproti čtyřem gólům domácích, a tak skončil první 
poločas poměrem 12:8. 
Do druhého poločasu jsme vstoupili s jasným cílem utkání zdramatizovat a pokusit se získat 
alespoň nějaký bod. Do desáté minuty si domácí stále udržovali 3 – 4 brankový náskok, ale 
zlepšenou hrou v obraně se nám podařilo mezi 11. – 20. minutou otočit nepříznivý vývoj 
utkání na 15:17. Bohužel jsme se nepoučili závěrem 1. poločasu a posledních 10 minut jsme 
nevstřelili ani jednu branku, i když příležitosti jsme měli. Obrana s brankářem však 
pokračovali v dobrém výkonu, což stačilo na konečnou remízu a dělbu bodů. 
Pochvala za bojovnost a nasazení patří celému týmu. 


