T.J. Sokol Chrudim – oddíl házené chlapců
Zpráva o činnosti za rok 2015
Oddíl házené má v letošním roce 59 registrovaných členů, z toho 50 hráčů, 3 trenéry,
3 rozhodčí a 3 funkcionáře.
Do soutěžního ročníku 2014/15 jsme přihlásili do druholigové soutěže pouze družstvo
mladších dorostenců, doplněné o některé hráče z družstva starších žáků. Po
podzimních prohrách ani začátek jarní sezony nezačal příznivě, když družstvo nemělo
dostatek zkušených hráčů a bylo v soutěži věkově nejmladší. Přes dlouhodobé zranění
klíčového hráče Filipa Nováka, družstvo dohrálo sezónu s dvoubodovým ziskem a
skončilo na posledním místě v tabulce. Vize trenéra Milana Lédla hrát i nadále
v Chrudimi druholigovou házenou a spojit naše družstvo s Pardubicemi nebyla pro
nezájem spolupráce naplněna. Přesto jsme některým hráčům v sezoně 2015/16 povolili
za 1. HC Pardubice hrát, 2 hráči startují za T.J. Sokol Úvaly.
Družstvo mladších žáků hrálo turnajově v soutěži Ligy Vysočiny a skončilo na
posledním místě, když dohrávalo jarní sezónu s nekompletním obsazením. Stávající
trenér a předseda oddílu Zdeněk Herzán již nechtěl v T.J. pracovat a z rodinných
důvodů přešel do Pardubic, kde jeho dcera začala hrát házenou za DHK Pardubice.
Na mimořádně svolané schůzi oddílu házené jsme vyhodnotili současný stav házené a
uvažovali o pozastavení činnosti oddílu v T.J. Za podpory rodičů nově získaných dětí
jsme i přes velké neúspěchy rozhodli s házenou pokračovat a to znovu a od začátku.
Zvolili jsme rozšířený výbor oddílu včetně nového předsedy.
Pro sezonu 2015/16 byla do Ligy Vysočiny - hraje se turnajově - přihlášena tato
družstva:
Starší žáci – trenér David Doležal, tren. licence C
Mladší žáci – trenér Milan Lédl, tren. licence B
Minižáci a přípravka – trenér Pavel Bárta, tren. licence C
V současné době mají starší žáci za sebou 4 turnaje, jsou zatím na průběžném
posledním místě v tabulce bez zisku bodů.
V oddíle mladších žáků je plno šikovných hráčů, kteří s házenou letos začínají. Po
každém turnaji je vidět velké zlepšení a celek se jeví jako velký příslib chrudimské
házené. Mladší žáci odehráli dva soutěžní turnaje, zatím získali 5 bodů (2x vyhráli, 1x
remizovali) a jsou na průběžném 5. místě v tabulce ze sedmi přihlášených družstev.
Minižáci hrají na polovinu hřiště 1+4 hráči a házenou se teprve učí hrát. V neděli 18.10.
bojovali s obrovským zápalem na turnaji v chrudimské sportovní hale s týmy A a B
Veselí na Moravě a Ledči nad Sázavou. Na prvních třech místech bylo pořadí: 1.
Chrudim A, 2. Veselí A, 3. Chrudim B. Nejlepším střelcem se stal náš Matěj Maděra,
nejmladší hráč byl šestiletý Alberto Vasquez, který dal jednu branku. Ve středu 28.10.
pořádala T.J. Sokol Velké Meziříčí Přebor ČOS minižactva za rok 2015, kterého se
zúčastnilo i naše družstvo. Za účasti osmi přihlášených družstev se naši hráči umístili na
posledním místě, když jeden zápas remizovali a ostatní prohráli. I přes neúspěch měl
pro nás turnaj velký význam, jak po stránce hráčské, tak i přátelské.
Za aktivní pomoci některých rodičů nejmladších hráčů se nám podařilo problémy
vyřešit a zachovat tradici házené v Chrudimi.
Hospodaření oddílu házené zásluhou dotací od ČOS, ČSH, města Chrudimi a
sponzorských darů probíhá v rámci možností.
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