TJ Sokol Opatovice nad Labem
oddíl národní házené v Pohřebačce
www.nhopatovice.cz

logo TJ So

ZPRAVODAJ
1. liga mužů - sezóna 2011/2012
neděle 28. srpna v 10,30

TJ Sokol Opatovice n. L. – TJ Přeštice
soupisky družstev:
TJ Sokol Opatovice n. L.
brankáři: 23 Vladimír Pospíšil

1 Jiří Hrubý
obránci: 6 Pavel Živčák

8 Jindřich Hruška
13 Jiří Křovák
5 Jakub Hruška
3 Martin Straník
2 Vítězslav Hájek
útočníci: 4 Zdeněk Hruška „K“

9 Vojtěch Práchenský
99 Václav Bittner
11 Branislav Štefanča
10 Roman Staněk
trenér: Libor Bittner a Jindřich Hruška
vedoucí: Miloš Hrubý

TJ Přeštice
21 Tomáš Chmelík
16 Pavel Touš
8 Karel Zeman
7 Ondřej Šik
2 Tomáš Hajžman
12 Jan Kraus
13 Tomáš Mrskoš
6 Rudolf Lang „K“
5 Tomáš Urban
11 Jaroslav Hájek
10 Kamil Šelep
9 Radek Ausberger
Václav Hajžman
Martin Chmelík

m.n.h. – Mistr národní házené….čestný titul, který uděluje výkonný výbor SNH, dle
konkrétně stanovených kritérií např. za umístění v Házenkáři roku, počtu nominací
v repre utkání Čechy-Morava, zisk mistrovského titulu ČR, apod.

Představení našeho soupeře:
Oddíl házené TJ Přeštice / okres Plzeň – Jih / byl založen v roce 1928, v roce 1972 získal
první titul Mistra ČR, do roku 1986 již byl Mistrem republiky celkem 9x !!!
Až do roku 1991 působil v nejvyšší soutěži mužů nepřetržitě 20 let. Poté nastal generační
útlum a do 1. ligy Přeštičtí postoupili opět až v roce 2008 / v loňské sezóně skončili
na 7. místě. V první lize působí úspěšně i družstvo žen, loni obsadilo 5. místo.
TJ Přeštice patří dlouhodobě mezi nejlepší oddíly ve výchově mládeže, v Západočeské
oblasti pravidelně obsazují všechny věkové kategorie. Družstvům mládeže se věnují
bývalý i současný prvoligoví hráči. Za všechny můžeme například jmenovat pány Karla
Tuška a Stanislava Zadražila či současného kapitána „A“ týmu mužů Rudolfa Langa.
Mezi nejlepšími házenkáři roku bylo v historii této ankety vyhodnoceno i šest Přeštických
osobností / někteří i vícekrát /. Naposledy se této pocty dostalo Pavlu Ausbergerovi – rok
1999.
Vzájemná utkání z minulé sezóny:
11.9.2010
Opatovice – Přeštice
23.4.2011
Přeštice – Opatovice

23:24 / 10:9 /
19:19 /9:11/

Pozvánky na další domácí utkání:
V sobotu 10. září od 16,00 přivítáme staronového účastníka 1. ligy mužů tým
SK Studénka. O den později v neděli 11. září v tradičním dopoledním čase od 10,30
družstvo z Ostravy - Sokol Svinov.
Nezapomeňte přijít podpořit náš tým v zápasech proti silným soupeřům.
Předem za Vaši návštěvu děkujeme.
Letní příprava:
V srpnu se naši muži zúčastnili dvou turnajů. Nejprve v Severočeské Raspenavě
obsadilo kombinované družstvo čtvrté místo mezi šesti účastníky. Na domácím
turnaji, již 29. ročníku Memoriálu Jaroslava Dostála a Karla Dvořáka, získal „A“ tým
druhé místo za vítězem z Krčína. Záložní „B“ tým mužů skončil na šestém místě.
Mezi nejlepšími hráči turnaje byl vyhodnocen jako nejlepší střelec s 20 brankami
Opatovický Vojta Práchenský.
Pořadí turnaje:
1. Sokol Krčín
2. TJ Sokol Opatovice „A“
3. Draken Brno
4. SK Autonot Jihlava
5. TJ Sokol Podlázky
6. TJ Sokol Opatovice “B“

Mistrovství ČR a Poháry ČR 2011
Výrazné zastoupení měl náš oddíl v červnu ve finálových turnajích nejlepších
republikových družstev mládeže. Na domácím Mistrovství ČR starších žákyň kralovala
naše děvčata, když dokázala porazit všechny soupeře včetně největšího favorita
z Příchovic. Získala tak titul Mistra ČR, což je historicky první Opatovický titul v ženské
kategorii! Nejlepší brankařkou byla vyhodnocena naše Karolína Hanovcová. O týden
později tento mimořádný úspěch zopakovali i naši dorostenci na Mistrovství ČR
v Ostopovicích u Brna. Nejlepším střelcem turnaje se stal Opatovický Roman Staněk.
Nesmíme zapomenout také na umístění našich mladších žáků na Mistrovství ČR
ve Studénce, kde vybojovali 5. místo a mladších žákyň na Poháru ČR v Plzni – Újezdu,
které obsadily bronzový stupínek. Všem zúčastněným hráčům, trenérům a vedoucím
družstev ještě jednou gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho oddílu.
Oddílové soustředění žactva – Stupno u Rokycan 2011
V pořadí již 8. oddílového soustředění žactva se v Západočeském Stupně zúčastnil
rekordní počet 40 dětí. Mohli jsme využít nejen moderní sportovní areál místního oddílu,
národní házené, ale i další školní hřiště s umělým povrchem. Přesto, že nás několikrát
potrápilo deštivé počasí, zvládli jsme absolvovat celý naplánovaný program včetně
závěrečného házenkářského sedmiboje.
Přebor Východočeské oblasti v sezóně 2011/2012
Do nového ročníku mistrovských soutěží v oblasti máme přihlášeno 6 družstev mládeže
a 2 týmy dospělých. Po dlouhých letech obsazujeme i kategorii dorostenek a máme tak
zastoupeny všechny mládežnické soutěže!

Nábor dětí do oddílu národní házené

TJ Sokol Opatovice nad Labem
Mistr České republiky pro rok 2011 v kategorii starších žákyň a dorostenců

Pořádá nábor chlapců a děvčat ve věku od 7 do 12 let
Zájemci se mohou hlásit trenérům mládeže každé úterý a pátek od 16,30 do 18,00
hodin ve sportovním areálu v Pohřebačce. Všechny zájemce o tento zajímavý míčový
kolektivní sport s více než 100letou historií srdečně zvou trenéři žáků a žákyň.
trenéři žáků: Libor Bittner, Jindřich Hruška a Jarda Buřval
trenérky žákyň: Jana Lupoměská a Věra Benková
další informace získáte na tel. čísle 603 532 073

Hlavní partner TJ Sokol
Obec Opatovice nad Labem

Sponzoři TJ Sokol

Mediální partneři TJ Sokol

