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Šárka Štrobachová 
trenérka

Aneb nový pokřik naších nej-
menších házenkářů, který si 

zvolili během soustředění v  po-
sledním srpnovém týdnu. Malí 
sportovci se celých 5 dní prali s vý-
zvami, které jim připravili jejich 
trenéři Šárka Štrobachová a  Jan 
Sedláček. Pohybové hry, olympi-
áda, kruhové tréninky s  míčem 
i  bez míče, fotbal, basketbal, atle-
tika, plavání, cesta za  pokladem, 
nácvik odrazové a pádové techni-
ky a mnoho dalšího májí úspěšně 
za sebou.

Celé soustředění byli sportovci 
hodnoceni za  kázeň, aktivitu, po-
hybové schopnosti a  dovednosti 

a týmovou spolupráci. Boj o body 
byl vyrovnaný, ale každý závod 
má své vítěze. A tak jsme poslední 

den udělili cenu trenérů za nejuži-
tečnější hráče týmu, kterou získali 
Šimon Bláha, Bořivoj Samec a De-

nis Veselý. Velká chvála od trenérů, 
i šé�renéra Miloše Vojty, patří ale 
určitě všem. 

Děkujeme rodičům za podporu 
a za motivaci dětí, městu Sezimovo 
Ústí za pronájem haly a sportovní-
ho hřiště u 2. ZŠ, celému kolektivu 
jídelny 1. ZŠ za  zajištění výborné 
stravy, prodejně potravin COOP  
9. května za ceny pro vítěze a tre-
néru JUMP arény Jirkovi za  ná-
cvik odrazové a  pádové techniky. 
Největší dík patří ale dětem, které 
opravdu tvrdě pracovaly, učily se 
a zlepšovaly každým dnem. 

Od září pokračujeme v pravidel-
ných trénincích v hale Na Házené 
v  Sezimově Ústí 2 každé pondělí 
a čtvrtek od 16.00 hod. Všem ma-
lým házenkářům přejeme mnoho 
úspěchů v jejich cestě vzhůru.       

Alena Kalinová
trenérka

Muži, junioři, kadeti a  žáci. 
To byl program uplynulých 

dvou víkendů. Všem týmům se 
poměrně dařilo, a  proto panuje 
v oddíle velká spokojenost.

Muži
Hladoví Hroši – Spectrum Pra-

ha 12:8, 1:6
Hladoví Hroši – Joudrs Praha 

3:4, 15:0

Muži před soubojem o udržení 
v extralize zahráli velice dobré zá-
pasy. Škoda snad jen neudržené-
ho vedení v  prvním zápase proti 
Joudrs, kdy jsme do poslední smě-
ny vedli 3:1.

Junioři
Na  čtvrtém kole v  Trho-

vých Svinech skončili junioři 
na  druhém místě. O  možnost 
vítězství v turnaji je připravilo 
počasí, protože neměli mož-
nost nastoupit ve  finále proti 
Chomutovu a  odčinit prohru 
ze skupiny. Nejdůležitější je, 
že si zajistili postup do  Final 
Four.

Kadeti
Na turnaji v Sedlčanech a v Par-

dubicích jsou kadeti 3. a ujímají se 
vedení v divizi jih. Na turnaji v Pří-
brami berou vítězství, když ve finá-
le porazili Plzeň 15:6. Především 
pálkařsky velice dobrý turnaj pro 
naše mladé. V pěti zápasech napá-
lili soupeřům 72 bodů. Upevnili si 
tak vedoucí pozici v divizi.

Žáci
Mají za sebou dva turnaje a za-

tím střeží třetí příčku v  divizi 

jih. Po  finále v  domácím turnaji 
na turnaji v Hluboké nad Vltavou 
skončili na  čtvrtém místě. Nutno 
ale podotknout, že tohle je stále 
kategorie, kde se ještě učíme ;) 

Co se odehrálo o minulých ví-
kendech? 

Muži
Baráž o  udržení v  extralize se 

hraje na  tři vítězství, každý den se 
hraje jeden zápas a střídá se pořada-
tel. Soupeřem našich hráčů byli Tu-
nnellers z  Radotína. Začínali jsme 
19. 9. v  domácím prostředí, druhý 
den v  Praze a  další víkend ve  stej-
ném formátu, o sestupujícím se roz-
hodlo nejpozději na sv. Václava, 28. 
9. Hroši mají navíc pro tuto příleži-
tost dva trumfy, kterými by měli být 
holandští reprezentanti Jeffry Visser 
a  Anthony Beaumont. Výsledek 
soupeření nebyl do uzávěrky znám.

Junioři
Final Four 2. ligy. měl termín 

27.–28. 9. v  domácím prostředí. 
I zde rozhodoval o průběhu výsle-
dek baráže mužů. Většina našeho 
mužského kádru jsou totiž ještě 
stále hráči juniorského věku.

Kadeti a žáci
V září odehráli naše naděje své 

předposlední turnaje. Vzhledem 
k  postavení v  tabulce se dá před-
pokládat, že minimálně kadeti 
postoupí do  finálového turnaje 
své soutěže a jako jediná kategorie 
nemá dosud ukončenou soutěž. 
Mají před sebou turnaj v  Plzni  
3.–4. 10. a finále v Praze na Tempu 
17.–18. 10.

Coachball
Nejmladší soutěž, kterou hraje-

me jako oddíl. Svoji letošní premi-
éru absolvovali 20. 9. doma.

Výsledky a  zhodnocení sezóny 
vám přineseme v  dalších Novin-
kách.

Nábor a tréninky
Každé úterý a čtvrtek na so.-

balovém hřišti od 17.00 do 19.00 
hod. Přijďte rozšířit naše řady.

„Sezimácký“  borci – nový pokřik házenkářů

Dva víkendy Hladových Hrochů 
aneb výkonnost ke konci sezony stoupá


