
 

   

KRČÍNŠTÍ DOROSTENCI ZÍSKALI STŘÍBRNÉ MEDAILE 
na Mistrovství ČR v národní házené dorostenců v Krčíně  

20. - 22. 6. 2014 
 

Sokol Krčín – SK Studénka 24 : 17 (12:10) 
První utkání Mistrovství ČR dorostenců, které jsme rozhodli až v rozmezí 8. - 20. minuty druhého 
poločasu, kdy jsme získali rozhodující 5-ti brankový náskok a ten jsme již do konce utkání udrželi 
a i dokázali navýšit na konečnou podobu výsledku. Vytvořili jsme si dobrou výchozí pozici pro celý 
turnaj. 
 

TJ Řevnice - Sokol Krčín 22 : 25 (14:11) 
Velmi těžké utkání, kde soupeř byl velmi fyzicky zdatný. I když naše obrana hrála velmi dobře, 
bohužel se v celém prvním poločase nedařilo našim brankářům, kteří pouštěli jednoduché 
branky. Až do 25. minuty druhého poločasu jsme stále prohrávali a teprve tehdy se nám podařilo 
zlikvidovat několik střel a následně tyto zisky proměnit v rozdílové branky. Velmi cenné vítězství, 
které nás začalo přibližovat k vytoužené medaili. 
 

Sokol Krčín – Baník Most 36 : 25 (16:13) 
Relativně nejsnazší utkání turnaje, kde jsme měli utkání pod kontrolou a v závěru jej přeměnili 
v exhibici. Zahrála si všichni hráči z lavičky, takže z tohoto pohledu se jednalo o dobrou prověrku 
celého našeho družstva. Střelecky se v tomto utkání dařilo všem útočníkům, což se nakonec 
projevilo i ve vysokém skóre. 
 

1.NH Brno - Sokol Krčín 14 : 17 (7:10) 
Utkání, ve kterém se nám oproti dopolednímu zápasu mnoho nedařilo střelecky a krátký výpadek 
v prvním poločase (od 20. - 26. minuty), znamenal možnost soupeři vyrovnat skóre, což se mu i 
povedlo (7:7). Zlepšenou hrou před koncem poločasu se nám podařilo v obranné fázi získat 
několik důležitých míčů a odskočili jsme na potřebný rozdíl, který jsme udrželi až do konce utkání. 
Tímto výsledkem bylo rozhodnuto o naší minimálně stříbrné medaili. 

 
Sokol Krčín – TJ Příchovice 24 : 28 (9:12) 

Rozhodující utkání o mistrovský titul a jednoznačně také nejhezčí utkání turnaje. Bohužel 
rozhodující náskok si soupeř vybudoval na konci první poloviny, kde nám odskočil z 9:9 na 9:12. 
Výborně zahrála celá obrana, když dokázala eliminovat dvě největší zbraně našeho soupeře 
(rychlé protiútoky a nejlepšího střelce Andrlíka), bohužel se k nim nepřidali brankáři, kteří většinu 
gólu dostávali z velkých úhlů. Ve druhé části jsme se přiblížili na rozdíl dvou branek, ale více jsme 
nedokázali. I tak jsme odehráli výborný turnaj, kde jsme získali cennou stříbrnou medaili a potřetí 
v řadě se umístili na medailových pozicích. 
 
 
Trenéři našeho družstva Tomáš Pavlík a Martin Leugner by na závěr chtěli poděkovat celému 
týmu, který velmi zodpovědně a bojovně přistoupil k celému turnaji. V individuálních cenách se 
podařilo zaslouženě Michalovi Fišerovi získat ocenění pro nejlepšího útočníka. Obránce Tomáš 
Marek se umístil na druhém místě a Filip Rýdl obsadil třetí místo v brankářích. Michal Čtvrtečka 
si pak odnesl speciální cenu hlavního partnera Sokola Krčín pro nejsympatičtějšího hráče. 
 
Sestava stříbrných medailistů Sokola Krčín: 
Brankáři: Filip Rýdl a Radek Cvejn 
Obránci: Tomáš Marek, Roman Marek, Josef Verner, Martin Čtvrtečka, Kryštof Rydlo a Radek 

Samek 
Útočníci: Michal Čtvrtečka, Michal Fišer, Jan Linhart, Martin Marek a Miroslav Fišer 


