
Vršovické děti judisti z T.J. Sokol Praha Vršovice nezahálejí a závodí
Během uplynulého měsíce proběhly dvoje závody dětí, a to 21. března v Benešově a 11. dubna
v Nera-tovicích. Nejmladší judisté se vydali pod vedením Dáši a Jardy na turnaj do Benešova. Bojovalo
zde celkem 262 judistů z 33 oddílů. Vršovičtí se ve velké konkurenci neztratili a vybojovali několik
cenných úspěchů. V Kategorii U9 získali 1. místo Karolína Kadlecová (3 vítězství/0 porážek) a
Jakub Žižka, (2/1). V kategorii U11 získali 1. místo Jakub Svoboda (3/0) a Oldřich Cejpek (3/1),
2. místo Přemysl Šefrhanz (2/2), 3. místo Karina Tůmová (2/2), Matyáš Kněžourek (2/2) a Petr
Boček (1/2), 4. místo Martin Sedlák (2/3) a Kristýna Hodková (0/3), 6. místo Matyáš Zeman (0/
5). Mladší žáci se umístili s tímto výsledkem: 2. místo Martin Vojta (3/1), 3. místo Miroslav
Karolín (3/1), 5. místo Dominik Drhlík (2/2). Starší žáci měli tento výsledek: 2. místo Arťom
Tamarov (2/1) a Semaj Mangual (0/2).
     O tři týdny později závodníci bojovali na tradičním turnaji v Neratovicích za účasti 221 závodníků
z 22 oddílů. Náš oddíl reprezentovalo 16 závodníků. V kategorii U9 získali 1. místo Petr Janča (2
vítězství/0 porážek) (U9 + U11), 2. místo Karolína Kadlecová (3/1) a 3. místo Vít Cibulka (3/2).
V Kategorii U11 získali 1. místo Oldřich Cejpek (4/0), René Kůst (3/0) a Daniel Borecký (3/0), 2.
místo Karina Tůmová (4/1) a Tomáš Kraus (3/1), 3. místo Jan Rais (2/2), Marek Vajglík (2/2),
Vojtěch Zlatník (1/2) a Patrik Nerad (1/2), 4. místo Kristýna Hodková (2/3). V mladších žákyních
získala 1. místo Jana Krausová (1/1) (U13 + U15).

Převzato z: http://www.judovrsovice.cz/clanky/vrsovicke_deti_nezahaleji_a_zavodi.html

Muži házenkáři A z T.J. Sokol Praha Vršovice opět na vítězné vlně
V neděli 19.4. zavítal tým mužů Vršovice „A“, pod vedením trenérské dvojice František Štika a Petr
Pína, k malému pražskému derby na půdu tabulkově devátého týmu TJ Chodov.
     Devátý zápas jarní části soutěže zvládli vršovičtí muži opět parádně, “Pro nás bylo důležité ten-
to zápas vyhrát, chtěli jsme udržet kontakt s čelem tabulky a to se povedlo,“ říká k zápasu spokojený
trenér Štika a dodává, „Na podzim nám ani jedno pražské derby nevyšlo, s Chodovem i Bohemians
jsme prohráli o branku, takže teď máme reputaci s oběma týmy napravenou.“
     Až na Filipa Bradáče nastoupili Sokolové v obvyklé základní sestavě: Rajdl – Holas, Halašta, Met-
lička, Hanzl, Pína, Chytka, (Nováček). Tato sestava během 8 – 9 minut získala bez velkých problémů
vedení 7:1. Nebyli by to Vršovice, aby nenastalo tradiční hluché místo, kdy po několika technických
chybách dovolili soupeři vrátit se zpět do hry. Tento stav však netrval dlouho. Díky dobré obraně,
kde se dá vypíchnout především práce Michala Nováčka, Sokol vytvořil sérii rychlých protiútoků a
do konce poločasu znovu získal pětibrankový náskok (17:12). Po nástupu do druhé půle zápas
pokračoval na průměrné úrovni po obou stranách. Utkání dvacátého kola třetí nejvyšší soutěže
plně rozhodlo posledních 10. minut druhého poločasu, kdy vršovičtí Faltejsek s Hanzlem zakončovali
z rychlých protiútoků jednu akci za druhou až na konečný dvanáctibrankový rozdíl (36:24). „Z
vítězství mám radost, z dvanácti technických chyb už méně, ale jak jsem říkal po zápase s Košutkou,
extraligový výkon už nezopakujeme (smích). Tady je také potřeba říci, že na všech hráčích už je
vidět jistá únava, přesto doufám, že poslední dva ligové zápasy odehrajeme na patřičné úrovni,“
končí hodnocení nedělního zápasu trenér Štika. V tabulce je zatím Sokol Vršovice s 32 body na
3. místě.

Převzato z: http://www.hazenasokolvrsovice.eu/2015/04/muzi-a-opet-na-
vitezne-vlne/


