P O D Z I M NH V LITOHLAVECH S E Z O N A 2008 – 2009:

Národní házená slaví 100 let od svého založení

„B“ mužstvo:
Naše „B“-éčko začalo tuto sezonu úspěšně, když 24.8. na domácím hřišti porazilo kvalitní mužstvo
Božkova z Plzně. Jako nováček oblastní soutěže projevil snahu po dobrém výkonu. Naše mužstvo
mělo dobrý nástup a v začátku utkání vedlo o 3 branky. Božkovu se s přibývajícím časem dařilo
náskok snižovat a zbytek poločasu probíhal v přetahování se o vedení. Poločas skončil smírně 10:10.
V počátku druhého poločasu se víc dařilo Božkovu a vedli o 3 branky. Litohlavští zvýšili důraz a
snahu, zlepšili střelbu a otočili zápas ve svůj prospěch. Závěr zápasu skončil výsledkem 18:16 ve
prospěch našeho mužstva. Negativum v našem mužstvu byla unáhlenost střelby bez řádné
rozehrávky a neúčast mladších hráčů mužstva. Branky: Záhorec :7, Hubka :6, Filip :4 a Herejk : 1.
Druhý zápas hrálo naše „B“-éčko 31.8. na hřišti soupeře s mužstvem Nýřany B. Tento zápas měl
zcela opačný průběh, než předešlý. Do 10-té minuty naše mužstvo ještě drželo krok a skóre
vyrovnané v poměru 6:6. V této minutě hráč Hubka neproměnil 6-ti metrový hod. Od tohoto okamžiku
se našemu mužstvu přestalo střelecky dařit. Většina střel končila na tyči nebo mimo branky. Soupeř
využíval dobře naše ztráty míčů a proměňoval tyto v branky. 1. poločas jsme prohráli 6:12. konečný
výsledek 27:15 ukazuje na skutečnost, že jako nováček poznáváme soupeře a způsob hry ve vyšší
třídě NH a nutnost tréninků. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Petr Filip : 7x.

„A“ mužstvo :
Začátek nové sezony hrálo naše „A“-čko na vlastním hřišti 31.8. se Sokolem Tymákov, s nímž jsme
v uplynulé sezoně nezískali ani bod a skončil na 4.místě, tedy soupeř nadmíru nepříjemný. V 1.
poločase jsme v začátku zápasu vedli o 3 branky. Slabou střelbou a neproměňováním šancí z trestních
bodů jsme náskok ztratili. Tymákov taktickou hrou náskok dotáhl a změnil stav ve svůj prospěch. Hra
se vyznačovala nervozitou. Poločas skončil 7:9 v náš neprospěch. V počátku 2.poločasu do útoku
nastoupil Martínek místo Vágnera. Nervy pracovaly dál, k čemuž přispíval nepřesnostmi i rozhodčí
Adámek. Přesto naše mužstvo ztrátu vyrovnalo a opět vedlo o 3 branky. Znovu se přestala dařit
střelba jako výsledek nervozity. Před koncem utkání byl zraněn obránce Kroc a místo něj nastoupil
Čihák. 8.minut před koncem zápasu se opět do útoku vrátil místo Martínka Vágner. Tymákovu se
podařilo v závěrečných minutách především taktickou hrou poměr utkání vyrovnat a zápas skončil
výsledkem 13:13. Branky: Tycar = 6, Šnajdr = 5, Vágner = 2.

V pádu P. Šnajdr, v pozadí Vágner, obrana Tymákova a rozhodčí Adámek

Obrana Litohlav: brankář Chodora, zleva Hrubec, K. Nekut jako kapitán, vedle brankáře Kroc – zakryt
hráčem soupeře, zády útočník Vágner, dále žluté dresy- útočníci Tymákova.

Neděle 7.9.2008:

„A“ mužstvo:
V neděli naše „A“-čko v II lize NH hrálo první zápas v podzimní části nového ročníku na hřišti
soupeře v Ejpovicích. Začátek zápasu našim nevyšel. V úvodu prohrávali o 3 branky. Útočníkům to na
vlhkém povrchu klouzalo. Po částečném vyschnutí hřiště se rozehráli a od 14-té minuty hráli
vyrovnaný zápas. Rozhodující čas nastal v 18-té minutě kdy naše mužstvo zlepšilo hru jak v útoku,
tak i v obraně a do 28-mé minuty získalo pěti bodový náskok. První poločas skončil poměrem 12:7
v náš prospěch. Do druhého poločasu mužstvo nastoupilo již v podstatně lepší psychické pohodě a
opět druhý poločas vyhrálo o pět branek.. Snaha Ejpovic o zkorigování výsledku vyzněla naprázdno.
Většina jejich střel byla zachycena dobře hrající obranou Litohlavy včele s brankářem Chodovou.
Konečný výsledek 21:11 potvrzuje úroveň hry jednotlivých mužstev

