
Opět na stupních vítězů 
 

V 10. ročníku házenkářského turnaje O pohár starosty obce Prosenice 2017 v házené, 

který pořádala ZŠ a MŠ Prosenice pro ZŠ a sportovní oddíly na Moravě v kategoriích 

nejmladších žáků a žaček od MŠ po 5. ročník, hráli i členové kroužku míčových her naší školy. 

Akce se konala v pátek 19. 5. 2017 v areálu školního hřiště místní školy. Soutěže se za 

příznivého počasí účastnilo celkem 12 moravských družstev ve dvou kategoriích a v nich 105 

hráčů a hráček. 

V nejstarší kategorii „B“ bojovali i naši čtvrťáci a páťáci. Pět družstev se utkalo 

systémem každý s každým o konečné umístění. Naši hoši zahajovali turnaj se ZŠ Bystrovany. 

Utkání neslo všechny známky prvního utkání – nervozitu, školácké chyby, zahazování 

vyložených příležitostí atd. Po vyrovnaném poločase 4 : 4 se naši hráči přece jen uklidnili a 

hlavně zásluhou nejlepšího střelce turnaje Vodičky a dobře chytajících brankářů Botose  a 

Blahy jsme zvítězili 9 : 7. 

Druhým soupeřem našich hráčů bylo družstvo ZŠ Olomouc, Nedvědova“. Od začátku 

utkání bylo družstvo soupeře o krok napřed a přes zlepšený výkon jsme prohráli o jednu jedinou 

branku. Jak se později ukázalo, tato jediná a těsná porážka nás odsunula z prvního místa. 

 Dalším soupeřem bylo družstvo domácích ZŠ a MŠ  Prosenice. Tentokrát nám zahrála 

dobře obrana, za kterou opět zachytali oba brankáři a dařilo se i Vodičkovi v poli. Rozdíl 8 

branek po závěrečném hvizdu rozhodčích byl zcela spravedlivý. 

Posledním protivníkem byli ZŠ Babice. Naši hráči začali od počátku utkání plnit pokyny 

trenéra, Karas téměř bezchybně osobně bránil nejlepšího střelce soupeře a jasné vítězství nám 

zaručilo konečné 2. místo v turnaji. 

Pochvalu za dobrý výkon si zaslouží především nejlepší střelec našeho družstva 

Vodička, spolehlivě hráli i Čechák, Karas. Ostatní střídali dobré okamžiky s chybami, ale snaha 

jim nechyběla. Oba brankáři podali solidní výkon, několika výbornými zákroky se blýskl i o 

rok mladší Blaha. Celkové 2. místo v turnaji můžeme považovat za úspěšné a je jen škoda jediné 

těsné porážky, která nám sebrala celkové vítězství. 

Naše výsledky:  

   

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Bystrovany  9 : 7 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Olomouc, Nedvědova 7 : 8 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Prosenice  14 : 6  

  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Babice  17 : 8 

 

 

Sestava a střelci našeho družstva: 

 

Brankáři: Botos 27 obdržených branek, Blaha 2 obdržené branky. 

Hráči v poli:   Vodička 38, Čechák 5, Karas 4, Klvač, , Barbořík. 

 

 

 

Ředitelství školy děkuje všem žákům za dobré výsledky a vzorné chování po celou dobu 

turnaje. 

 

 


