
Naši mladí házenkáři se neztratili 
 

V 9. ročníku házenkářského turnaje O pohár starosty obce Prosenice 2016 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 13. 5. 2016 v areálu školního hřiště místní školy. Soutěže se za 

příznivého počasí účastnilo celkem 17 moravských družstev ve třech kategoriích a v nich 126 

hráčů a hráček. 

V nejstarší kategorii „C“ bojovali i naši čtvrťáci. Sedm družstev se utkala nejprve ve 

dvou skupinách systémem každý s každým a následovaly souboje o konečné umístění. 

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

utkání bylo družstvo soupeře jednoznačně lepší a jasně nás přehrálo. Dalším soupeřem bylo 

družstvo ZŠ Bystrovany. Jak se později ukázalo, toto utkání rozhodovalo o 2. místě ve skupině. 

V průběhu celého zápasu se obě družstva střídala ve vedení, šťastnější byl nakonec soupeř, 

když zvítězil o jedinou branku.  

Posledním protivníkem ve skupině byli domácí ZŠ a MŠ Prosenice „B“. Naši hráči 

nezačali nejlépe a po chybách v obraně a nepřesné střelbě byla první půle poměrně vyrovnaná. 

V druhé části hry jsme se  zlepšili, střelecky se probudili Vodička a Karas a soupeře jsme jasně 

přehráli.  

V utkání o celkové umístění jsme nastoupili proti třetímu týmu skupiny A  ZŠ Babice. 

Od začátku jsme svého soupeře jasně přehrávali, k Vodičkovi se s dobrou střelbou přidal i 

Čechák a výsledek 19 : 4 v náš prospěch ukázal, že jsme se mohli měřit i s o rok staršími a 

fyzicky zdatnějšími soupeři. Celkové umístění potom ukázalo, že družstva naší skupiny byla 

silnější a obsadila 2.,3. a 5. místo.  

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 

Blaha, nejmladší hráč této kategorie. Celkové 5. místo vzhledem k věku našich hráčů můžeme 

považovat za úspěšné a je dobrým předpokladem pro příští rok. 

 

Naše výsledky:  

  

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Olomouc, Nedvědova 7 : 23 

  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Bystrovany  12 : 13 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Prosenice B  22 : 9  

  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Babice  19 : 4 

 

 

Sestava a střelci našeho družstva: 

 

Brankáři: Botos 30 obdržených branek, Blaha 19 obdržených branek. 

Hráči v poli:   Vodička 39, Čechák 7, Karas 7, Klvač 3, Havránek 3, Barbořík 1. 

 

 

 

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

turnaje. 

 

 


