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partneři oddílu házené v Bělé pod Bezdězem

sezóna 2006/07 - utkání 22. kola II. ligy mužů - SVČ

TJ Sokol Bělá pod Bezdězem (2.)
vs.

SK HC SKP Pardubice (7.)

neděle 20. května 2007 od 10:30 hodin, městská sportovní hala Bělá p. B.
rozhodčí: Kupsa Tomáš, Hladký Karelve
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II. liga SVČ mužů

hlavní partner oddílu házené

město Bělá pod Bezdězem
http://www.mubela.cz

Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom na našem hřišti přivítali hráče, funkcionáře a fanoušky našeho 
dnešního soupeře, celku SK HC SKP Pardubice.
Hráči SK HC SKP Pardubice jsou nováčkem soutěže, když si postup vybojovali v loňské 
sezóně. Postoupili z druhého místa východočeské divize spolu s Havlíčkovým Brodem. 
Družstvo je složeno převážně z řad vlastních odchovanců. Jedná se o zkušené hráče, kteří 
jsou doplněni dravým mládím. Jejich hra je založena na „ostrých“ spojkách, prosazujících se 
převážně z větších vzdáleností, které navíc dobře spolupracují s pivotem a křídly.
Před dnešním utkáním figurují hráči Pardubic na sedmém místě druholigové tabulky, když si 
na své konto připsali 16 bodů za sedm výher, dvě remízy a dvanáct proher. Jejich výsledky 
jsou poměrně nevyrovnané, když dokáží prohrát v Ústí nad Labem a Zruči nad Sázavou, 
ale naopak zvítězit v Jablonci a Lounech, kde se body nerozdávají. Za zmínku stojí i jarní 
výsledky s celky Jičína, Chodova a Dukly. V těchto utkáních sice hráči Pardubic nakonec 
svým soupeřům podlehli, ale ne více než o dvě branky.
V podzimním vzájemném utkání, které se odehrálo v chrudimské sportovní hale, jsme zvítězili 
v poměru 30:36 po poločase 14:16. V tomto utkání se nám nedařila hra v prvním poločase, 
když jsme si neodpustili několik technických chyb. Ve druhém dějství jsme zlepšili obranu, 
zpřesnili hru a ve 45. minutě už jsme vedli rozdílem osmi branek, čímž jsme rozhodli o svém 
vítězství. Domácí nastoupili bez opor Skalického a Faltejska. Střelecky se  prosadili Minařík 
(8) a Hes (7). V našem dresu vynikl Netrval, který neomylně proměňoval sedmimetrové 
hody. Dařilo se i Hrubému, Švecovi a Paulusouvi.
Dnešní utkání slibuje určitě dobrou podívanou s kvalitním celkem, proto popřejme našim 
hráčům hodně zdaru a dobrou trefu. BĚLÁ DO TOHO!!! 

předpokládané sestavy
TJ Sokol Bělá p. B.
1 Renza Václav  1977
12 Kabátník Jiří  1976
16 Dvořák Tomáš  1984
7 Švec Stanislav  1976
4 Stach Aleš  1973
3 Vaněk Radim  1978
17 Stach Petr  1977
5 Picek Dan  1973
13 Tošovský Antonín  1976
10  Kubíček David  1983
8 Hrubý Vladimír  1975
19 Paulus Luboš  1983
15 Hofta Jiří  1986
9 Netrval Petr  1968
5 Femiak Pavel  1977
2 Bajtalon Ondřej  1973
                trenéři:  Netrval Petr
  Hrubý Vladimír
      vedoucí družstva:  Krouský Karel

SK HC SKP Pardubice
1 Grus Jan  1980
17 Culka Tomáš   
14 Novotný Tomáš  1979
6 Hlaváček Vít  1981
11 Skalický Richard  1975
3 Forman Martin  1978
15 Minařík Roman  1987
10 Hruban Petr  1970
5 Hes Tomáš  1989
9 Čáp Bořek  1981
4 Hrubý Tomáš  1987
2 Faltejsek Petr  1977
7 Dvořák Roman 
8 Forman Marek
18 Havlas Ondřej  1986
19 Papoušek Tomáš  1984
                 trenér:  Mgr. Martin Keřt
      vedoucí družstva:  Jan Deml
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21. kolo | neděle 13. května 2007 v 11:00 hodin | městská hala Jičín 
CS Cargo HBC Jičín B - TJ Sokol Bělá 34:18 /19:10/
K utkání jara jsme zajížděli do Jičína, kde jsme se utkali s domácím celkem v přímém souboji 
o první místo druholigové tabulky. Do utkání jsme nastoupili v kompletní sestavě, posíleni 
navíc o Pavla Stacha, s cílem bodovat a udržet si tak mírný náskok v čele tabulky.
Úvod utkání se lépe povedl domácím hráčům, kteří si rychle vytvořili vedení 4:1, když se 
prosazovali především z křídel. Až do 15. minuty, kdy na ukazateli skóre svítil stav 8:6, 
bylo utkání téměř vyrovnané. Následovala ale naše přesilovka, kterou jsme prohráli 3:1 
a soupeř tak vedl ve 20. minutě 11:8. Od této chvíle se naše hra sesypala, neproměnili 
jsme neuvěřitelné množství vyložených šancí, což hráči Jičína neomylně trestali z rychlých 
protiútoků, a do poločasu si vytvořili vedení 19:10. Posledních 10 minut prvního poločasu 
jsme prohráli 8:2!
Do druhého poločasu jsme vstoupili poměrně dobře. Brankář Renza předvedl pár dobrých 
zákroků, v útoku jsme proměnili několik náskoků a ve 36. minutě se nám podařilo snížit na 
nadějných 20:14 a vypadalo to, že bychom se mohli o výsledek ještě „poprat“. Opak byl ale 
pravdou. Domácí hráči opět zabrali v obraně a najednou jsme nevěděli co hrát. K tomu se 
opět přidalo neproměňování vyložených šancí a tak se vše vrátilo do starých kolejí. Domácí 
postupně zvyšovali své vedení až na 29:16. Závěr utkání se pak změnil v exhibici domácích 
hráčů, kteří nám uštědřili pěkný výprask a zaslouženě zvítězili 34:18.
Domácí hráči hráli pozorně v obraně, kterou podporoval skvělý brankář Veverka. V útoku 
se střelecky prosadili Král a Masák, kteří vsítili po 7 brankách. Výkon hráčů Bělé byl velkým 
zklamáním. Nedařilo se skoro nic. Nedůrazně jsme bránili, v útoku se jen těžko prosazovali 
přes dobrou obranu domácích, a když už jsme si vypracovali nějakou střeleckou příležitost, 
tak jsme zklamali v koncovce. Pochvalu zaslouží jen Kubíček, který se dokázal prosadit 
v útoku, a Pavel Stach, který dobře pracoval v obraně. Velkou pochvalu zaslouží i naši 
fanoušci, kteří se nás snažili povzbuzovat v průběhu celého utkání.
Sestava a branky CS Cargo HBC Jičín B:
Coufal, Veverka - Král 7/2-2, Masák 7/1-1, Kůta 4, babák 4, Jetleb 3, Kvasnička 3, Bareš M. 
2, Bareš F. 2, Chýlek 2, Kriso, Mareš, Brykner
Sestava a branky Sokol Bělá:
Renza, Kabátník - Vaněk 8/5-5, Kubíček 3, Stach A. 3/1-2, Švec 2, Hrubý 1, Netrval 1/1-1, 
Bajtalon, Paulus 0/0-1, Picek, Stach Pa., Stach Pe., Tošovský
Rozhodčí:  Halíř, Podzimek; Diváků: 220; Sedmičky: 3/3 - 9/7 
Průběh utkání:  2:1, 5:3, 8:6, 11:8, 13:9, 16:10, 20:14, 27:16, 29:17
Vyloučení: Jetleb 2x, Bareš 2x, Masák, Kriso, Bareš, Král, Mareš - Švec 2x, Vaněk 
Žluté karty: Kriso - Hrubý

Další program našich družstev
11.8. | 9:00 55. ročník turnaje o Pohár máchova kraje hala Bělá muži A
22.5. | 15:00 TJ Sokol Bělá B x Chodov Praha B  hala Bělá muži B 
3.6.   | 8:00 turnaj starších žáků   hřiště Mělník st. žáci 
27.5. | 8:00 turnaj mladších žáků   hřiště Příbram ml. žáci

II. liga SVČ mužů

hlavní partner oddílu házené

ATMOS Jaroslav Cankař a syn
v současnosti jeden z největších evropských výrobců kotlů na tuhá paliva

http://www.atmos.cz | tel.: +420 326 701 404
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II. liga SVČ mužů

hlavní partner oddílu házené

Tom Bohemia Crystal s.r.o.
přední výrobce ručně zpracovávaného olovnatého křišťálu v České republice

http://www.tom-crystal.cz | tel.: +420 326 701 721

kompletní výsledky 21. kola II. ligy SVČ
13.5. | 18:00   SKP Pardubice x Chemička Ústí n/L   33:25 (16:11)   
13.5. | 17:00  Jiskra Mimoň x Jiskra Havlíčkův Brod  23:27 (12:16)  
13.5. | 16:30  TJ Chodov Praha x Jablonec n. N.   25:18 (13:6)  
13.5. | 11:00  AGS HBC Jičín B x TJ Sokol Bělá  34:18 (19:10)
12.5. | 09:30  Dukla Praha SCM x Slávia Hradec Králové  38:17 (17:8)  
12.5. | 17:00  Jiskra Zruč n/S x HK Lokomotiva Louny  23:32 (13:12)

tabulka II. ligy SVČ po 21. kole
1.   AGS HBC Jičín B   21   17   2   2   584:480   14   36
2.  TJ Sokol Bělá  21  18  0  3  649:557  16  36
3.  HC Dukla Praha SCM  21  15  1  5  628:505  9  31
4.  Jablonec n. N.  21  12  3  6  540:474  7  27
5.  TJ Chodov Praha  21  12  2  7  549:491  4  26
6.  Jiskra Mimoň  21  10  0  11  533:509  -2  20
7.  SKP Pardubice  21  7  2  12  544:565  -6  16
8.  HK Lokomotiva Louny  21  6  2  13  535:579  -6  14
9.  Jiskra Zruč n/S  21  5  4  12  414:548  -8  14
10.  Jiskra Havlíčkův Brod  21  5  3  13  561:616  -7  13
11.  Chemička Ústí n/L  21  5  1  15  538:630  -9  11
12.  Slávia Hradec Králové  21  3  2  16  466:587  -12  8

tento víkend se hraje 22. kolo II. ligy SVČ
19.5. | 11:00 Chemička Ústí n/L x Jiskra Zruč n/S  Dostál, Petružáková
19.5. | 17:00 HK Lokomotiva Louny x Jiskra Mimoň Dont, Dvořák
20.5. | 10:30 TJ Sokol Bělá x SKP Pardubice  Kupsa, Hladký
20.5. | 17:00 Jiskra Havlíčkův Brod x Dukla Praha SCM Lorenc, Kasík
20.5. | 17:00 Jablonec n. N. x AGS HBC Jičín B  Točík, Klaudy
20.5. | 17:30 Slávia Hradec Králové x TJ Chodov Praha Vobecký, Bauer

poděkování sponzorům a fanouškům
Vážení sportovní přátelé, dnešním utkáním končí pro naše A družstvo účinkování v letošním 
ročníku II. ligy, ve kterém se umístíme nejhůře na 2. místě. Je to historicky nejlepší výsledek, 
kterého se nám za působení v této soutěži podařilo dosáhnout. Rozhodujícím podílem se 
o tento výsledek zasloužila mimo hráčů samotných především výstavba městské haly, díky 
které jsme po letech exilu strávených v Mladé Boleslavi mohli svá domácí utkání sehrát 
ve skutečně domácím prostředí v Bělé pod Bezdězem. Neméně důležitým faktem je pro 
nás i to, že s dostavbou haly jste si k nám našli cestu opět i Vy, naši fanoušci, kteří nás 
vydatně podporujete, za což Vám patří naše díky. Dále bychom rádi poděkovali všem našim 
sponzorům, bez jejichž materiální a finanční podpory by bylo naše účinkování  v soutěži jen 
stěží představitelné. Na závěr nám dovolte, abychom Vám za oddíl házené TJ Sokol Bělá 
pod Bezdězem popřáli v letních měsících příjemné chvíle odpočinku a s příchodem nového 
školního roku se na vás budeme opět těšit v hledišti při utkáních dalšího ročníku II. ligy 
házené mužů. 

4
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II. liga SVČ mužů

partneři oddílu házené

F&S design
reklamní a grafické práce, tvorba webu

http://www.fasdesign.net
tel.: +420 606 337 623

ALBA, spol. s r.o.
zpracovatel kovového šrotu a 

nebarevných kovů
http://www.albarecykling.cz

20. kolo | neděle 6. května 2007 v 10:30 hodin | městská hala Bělá p. B. 
TJ Sokol Bělá - TJ Praha JM-Chodov 28:21 /15:11/
Ve dvacátém kole II. ligy jsme na našem hřišti v Bělé pod Bezdězem přivítali družstvo TJ 
Praha JM-Chodov. Toto družstvo tvoří mladí hráči, kteří se snaží hrát rychlou házenou a tak 
se dalo očekávat pěkné a dramatické utkání, do kterého jsme nastupovali s cílem zvítězit a 
udržet si tak dvoubodové vedení v druholigové tabulce před rozhodujícím utkáním v Jičíně.
Již od úvodu utkání jsme vycházeli z poctivé obrany, kterou podporoval dobrými zákroky 
brankář Kabátník. Díky tomu se nám povedl i vstup do utkání, ve kterém jsme si vytvořili do 
18. minuty vedení 11:7. Pak si ale naši hráči vybrali slabší chvilku, když přestali proměňovat 
vyložené šance. Navíc vytvořili několik technických chyb, které soupeř trestal z rychlých 
protiútoků, díky kterým snížil na 13:11. Ještě v závěru prvního poločasu se nám ale znovu 
podařilo zvýšit své vedení na rozdíl čtyř branek a do šaten se tak odcházelo za slibného 
stavu 15:11.
Vstup do druhého poločasu se nám podařil. Stále jsme se snažili vycházet z pozorné obrany, 
se kterou si soupeř nevěděl rady. V útoku bránili hráči Chodova Aleše Stacha a Vaňka 
osobně, s čímž jsme se ale poměrně lehce vyrovnali, když se střelecky prosazovali Petr 
Stach a Švec. V padesáté minutě jsme zvýšili náš náskok na 25:15 a o vítězi tak bylo 
prakticky rozhodnuto.
V dresu hostí se střelecky prosadili Němeček a Hanzl, kteří vstřelili po 9 brankách. V domácím 
dresu opět zazářil brankář Kabátník, který výborně zachytal hlavně ve druhém poločase. 
Střelecky se prosadili Vaněk, Hrubý a Petr Stach. I přes nachlazení podal velmi dobrý výkon 
v obraně Aleš Stach. Celkově lze za předvedený výkon pochválit celé družstvo domácích, 
kteří zaslouženě zvítězili nad velice dobrým soupeřem.
Sestava a branky TJ Sokol Bělá:
Renza, Kabátník - Vaněk 9/1-1, Hrubý 7, Stach P. 4, Švec 3, Bajtalon 2, Kubíček 1, Picek 1, 
Stach A. 1, Hofta, Paulus
Sestava a branky TJ Praha JM-Chodov:
Pleva, Skalský - Němeček 9/2-2, Hanzl 9, Bubeník 1, Hanus A. 1, Kubalík 1, Dvořák, Hanus 
O., Šibrava, Konig, Pivný, Kulhánek, Přilryl
Rozhodčí: Točík, Klaudy; Diváků: 190; Sedmičky: 1/1 - 2/2
Průběh utkání:  3:1, 7:3, 9:4, 10:6, 11:7, 12:9, 13:11, 16:12, 19:13, 15:15, 27:18, 28:20
Vyloučení: Vaněk 2x, Hrubý, Stach P., Švec - Němeček 2x, Dvořák, Bubeník
Žluté karty: Švec, Picek, Stach A. - Šibrava, Pivný
Červené karty: 60. minuta Vaněk

pozvánka na Bělá CUP 2007
Ve dnech 22.-24. 6. 2007 se na městském koupališti v Bělé pod Bezdězem uskuteční již 
II. ročník turnaje v plážové házené pod názvem Bělá CUP 2007. Tohoto turnaje se 
zúčastní celkem 40 týmů nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Mezi účastníky nebude chybět ani 
několik družstev se zástupci Bělé.  Na návštěvníky čeká uvolněná letní atmosféra, napínavá 
sportovní klání, bohaté občerstvení a další doprovodný program. Novinkou oproti loňskému 
ročníku je tombola, ve které je možné vyhrát hodnotné ceny. Po celý víkend je vstup do 
areálu koupaliště zdarma.

5
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Společná Regionální Liga
19. kolo | neděle 13. května 2007 v 15:00 hodin | hřiště Úvaly 
TJ Sokol Úvaly - TJ Sokol Bělá B 28:17 /11:6/
K utkání jsme odjížděli, jako již tradičně na venkovní zápasy, pouze s osmi hráči do pole a 
jedním brankářem, což byl tentokrát vzhledem k velkému vedru větší problém než obvykle. 
Navíc nemohl nastoupit náš nejlepší střelec David Kubíček, který si v dopoledním zápase 
našeho áčka poranil loket a tak se zhostil pouze role trenéra. Navzdory tomu jsme začali 
dobře a v úvodu několikrát vedli. Po čtvrthodině hry byl stav 4:4, ale pak se domácím 
podařilo šňůrou pěti branek odskočit, když jsme my neskórovali ani jednou. V závěrečné 
desetiminutovce první půle se obě družstva střídala v zahazování šancí a za tento úsek 
hry poskočilo skóre na obou stranách o pouhé dvě branky. Opět se opakovala situace 
z předešlého zápasu, kdy musel do brány na chvíli hráč z pole (tentokrát Femiak, který si 
připsal i jeden zákrok), když musel brankář Dvořák po úmyslném zakopnutí míče do autu 
nedobrovolně dvě minuty odpočívat. Druhá půle začala podobně jako první, ale na našem 
týmu se čím dál více začínala projevovat únava z úmorného vedra. Scénář z první půle se 
opakoval i v podobě našeho výpadku a od patnácté do dvacáté minuty soupeř navýšil své 
vedení na rozhodujících deset gólů. V závěru nám už na zvrat chyběly fyzické síly a ani 
soupeř už se nikam nehnal a tak se zápas v poklidu dohrával. 
Autor: Fe
Sestava a branky TJ Sokol Úvaly:
Šrámuta, Opálka - Kvapil 1, Teplý 2, Polák 8/1, Prchal 4/1, Paul, Saidl 2, Březina 9, Valach 1, 
Křelina, Kyselica 1
Sestava a branky TJ Sokol Bělá B:
Dvořák - Hofta 5, Paulus 5, Tošovský 5, Muller 1, Týsl 1, Femiak, Kaňka, Lingler
Rozhodčí: Želina, Svatoň; Diváků: 30; Sedmičky: 2/2 - 0/0
Průběh utkání:  1:2, 4:4, 9:6, 15:8, 17:10, 22:12, 26:17
Vyloučení: Polák, Prchal, Paul - Dvořák
Žluté karty: Valach

tabulka SLR po 19. kole
1.   HC Kolín   16   14   0   2   419:341   12   28
2.  TJ Sokol Úvaly  18  12  0  6  420:363  6  24
3.  Sokol Libčice n/V  15  12  0  3  329:274  12  24
4.  Sokol Praha Vršovice  16  10  1  5  445:356  5  21
5.  AŠ Mladá Boleslav  16  10  1  5  347:351  5  21
6.  TJ Chodov Praha B  17  9  0  8  414:404  0  18
7.  HK Aritma Praha  17  9  0  8  342:358  0  18
8.  Sparta Kutná Hora  16  8  0  8  379:354  0  16
9.  TJ Sokol Bělá B  17  4  0  13  349:414  -8  8
10.  Spartak Příbram  17  1  0  16  376:478  -16  2
11.  1. HC Wendy Mělník  17  1  0  16  345:472  -16  2

ostatní výsledky 19. kola SRL
Kutná Hora x Mělník   35:17 (21:6)   Chodov Praha x Kolín  24:19 (13:10)  
Libčice x Příbram   25:21 (14:13)  Vršovice x Ml. Boleslav nedohráno - déšť 

partneři oddílu házené

SPS Bakov n. J.
servis a programování strojů

http://www.sps-mb.cz
tel.: +420 777 797 960-1

zámečnictví
Riegel
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místo pro Vaši reklamu
podpořte házenou v Bělé pod Bezdězem

tel. 777 797 969

mistrovský turnaj mladších žáků - Mělník
Neděle 13. května - 3. mistrovský turnaj středočeske divize o 6. až 10. místo
Naše družstvo nastoupilo k turnaji opět v oslabené sestavě, když ze zdravotních důvodů 
nenastoupili Borecký a Podavka. V prvním utkání jsme narazili na domácí Wendy Mělník A, 
který je v čele tabulky. Na našich hráčích byla vidět nerozehranost a nervozita. Neodpustili 
si řadu technických chyb, neproměnili několik vyložených šancí a zaslouženě prohráli o 
4 branky. Do druhého utkání s Tatranem Sedlčany jsme vstoupili daleko lépe. Naši hráči 
vycházeli z pozorné obrany, za kterou velice dobře chytal brankář Hrbáček. Po vyrovnaném 
poločase jsme zaslouženě zvítězili 12:9. V utkání se Spartakem Příbram jsme svého soupeře 
jasně přehrávali, ale nedokázali jsme proměňovat vypracované gólové přípežitosti. Díky 
tomu  soupeř vytěžil z minima maximum a získal bod za remízu 6:6. V závěrečném utkání s 
Wendy Mělník B jsme drželi se soupeřem krok pouze do poločasu. Ve druhém poločase jsme 
už nevydrželi fyzicky a utkání tak prohráli.
Celkové vystoupení našich hráčů lze hodnotit kladně. Na naší hře je ještě mnoho nedostatků, 
ale na hráčích je vidět postupné zlepšování. Doufejme, že na dalším turnaji v Příbrami 
předvedou naši hráči ještě lepší výkon a odpoutají se ze dna tabulky.
Sestava a branky TJ Sokol Bělá:
Hrbáček - Umáčený 21, Čadil 5, Stach 2, Losman 2, Myšák 1, Nešpor, Tyšer 7
Výsledky turnaje:
Bělá x Mělník A 10:14; x Sedlčany 12:9; x Příbram 6:6; Mělník B 11:16
Mělník A x Mělník B 16:3; x Sedlčany 24:5; x Příbram 17:2
Mělník B x Sedlčany nehlášeno; x Příbram 13:6;  Sedlčany x Příbram 3:5

mistrovský turnaj starších žáků - Kutná Hora
Sobota 5. května - 7. mistrovský turnaj středočeské divize
Naše družsto bylo kompletní, kromě omluveného Petra Umáčeného, a proto jsme odjížděli 
s cílem smazání bodového manka na předposlední místo.
Prvním naším soupeřem byl vedoucí celek Jiskra Zruč. Našim hráčům se nepovedl vstup do 
utkání, když působili ospalým dojmem. Navíc byl osobně bráněn Šírek s čímž jsme se těžko 
vyrovnávali, když jsme vytvořili řadu technických chyb. Po špatném výkonu jsme vysoko 
prohráli. Druhé utkání s Wendy Mělník bylo velice podobné prvnímu. Taktika soupeře stejná, 
čímž Šírka otrávil a ten přestal bojovat. Opět hodně technických chyb a vysoká prohra. 
Ve třetím utkání s Autoškodou jsme podali asi nejlepší výkon na turnaji, ale na soupeře 
to nestačilo i když jsme o poločase vedli. Bohužel jsme ve druhém poločase velice špatně 
bránili a tím ztratili dobře rozehrané utkání. V posledním utkání s Kutnou Horou už byl náš 
výkon bez šťávy a proto se dostavila další vysoká prohra.
Zklamáním byla předvedená hra, když chyběla větší bojovnost a vůle zvítězit. Pozvednout 
lze jen výkon Dana Fencla a Michala Malého. Hrálo se na mokrém, velice kluzkém terénu, 
ale to hráče neomlouvá. Doufejme, že na příštím turnaji, který pořádá 19.5. Jiskra Zruč n.S.,  
bude náš výkon o poznání lepší a budeme bodovat.
Sestava a branky TJ Sokol Bělá:
Dlask - Malý 16/3, Šírek 15/2, Fencl 17, Dvořák 5, Černý 2, Patera 1, Tyšer 1, Dubec
Výsledky turnaje:
Bělá x Zruč 18:25; x Mělník 13:20; x Mladá Boleslav 14:17; x Kutná Hora 12:22
Kutná Hora x Mělník 20:15; x Mladá Boleslav 12:9; x Zruč 15:22
Mělník x Mladá Boleslav 20:22; x Zruč 22:21; Mladá Boleslav x Zruč 15:16
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představujeme: Franta Šindelář
Přezdívka: Dejsa, Dejska později Deeska; Narozen: 9. června 1959 -  Mladá Boleslav
Rodinný stav: ženatý; Rodina: manželka Věra, dcera Petra a Věra
Povolání: mechanik el. zařízení; Vzdělání: 3 roky Odborné učiliště 
Oblíbené jídlo: svíčková v jakémkoliv množství; Oblíbený nápoj: pivo, káva s tatrankou
Oblíbený film: spíš seriály typu  Přátelé, Krok za krokem atd.
Oblíbený herec: Jean Reno, Michael Douglas
Oblíbená hudba: rock 70. let jako Deep Purple, Black Sabbath, AC/DC apod.
Oblíbená kniha: knihy nečtu, jen noviny a SMS
Oblíbené www stránky: mubela, sokolbela a tipsport.cz
Ideální dovolená: s rodinou, mám rád vodu, poslední dobou mne láká potápění v moři 
Hrál za oddíly: házenou jen v Bělé pod Bezdězem, fotbal za Novou Ves
Úspěchy v házené: pamatuji se, když jsme hráli dorosteneckou ligu ČR, tím jsem žil …
Jak dlouho hraješ házenou: Skončil jsem v pětatřiceti, začínal jsem někdy od osmi let, 
tenkrát se dělal nábor ve škole  /Novinářský  kalamář/
První trenér: myslím, Jan Urban
Sportovní vzor: obdivuji Ivana Lendla,  co dokázal … (těch 5 holek)
Na které utkání nejraději vzpomínáš a proč: nemám konkrétní utkání, ale spíš období,  
když byla parta kolem mého ročníku a hrál se krajský přebor mužů, jezdilo se autobusem 
na celý den a cesty zpět byly náročné, ať po prohře nebo po výhře. Jednou se pamatuji, že 
jsem vzal i starší dceru a po prázdninách, když psali ve škole slohovou práci na téma, co se 
jí nejvíc líbilo na prázdninách, tak napsala, že zpěv opilých házenkářů v autobuse.
Tvůj oblíbený post: vždy jsem chtěl dávat góly, ani nevím, jak jsem se dostal do branky
Oblíbený soupeř: každý, který s námi prohrál..
Neoblíbený soupeř: AŠ Mladá Boleslav 
Nejlepší hala kde si hrál: v Nieder – Rodenu /SRN/
Nejlepší fanoušci: samozřejmě v Bělé  
Nejhorší fanoušci: ve Zruči, stáli těsně za brankou a křičeli na mě něco o zástěře
Veselá historka z házené: za  ligový dorost někdo házel přihrávku T. Křivánkovi, ale trefil  
ho do těla, protože  v danou chvíli koukal na letící letadlo nad sokolovnou
Tvoje budoucnost v házené: nedokážu říci, pravda je, že v poslední době nic nestíhám
Životní cíl: vydržet co nejdéle; Záliby: sport, film, dobré jídlo.
Jak vidíš házenou v Bělé p.B. v uplynulém ročníku z pohledu sekretáře ?
Celou sezonu jsme se snažili dát dohromady skupinu lidí, kteří by se starali v rámci svých
možností o chod oddílu. Jedna velká starost nám odpadla s dokončením haly tím, že máme 
kde trénovat. Ale není to jen o tom, je to i o zajištění dopravy na utkání, když se třeba 
rozjedou tři mužstva různými směry. Na domácích utkáních jde pak o to, kdo bude na 
turnajích mládeže obsluhovat časomíru, psát zápisy atd. Vypadá to jako maličkosti, ale 
přináší to řadu problémů. Ze začátku soutěží se nám toto moc nedařilo a dělali jsme to ve 
dvou, třech lidech a to nejde, když každý ještě máme svoje zaměstnání, rodinu atd. Teď už 
je to sice lepší, ale větší iniciativu z řad hráčů bych uvítal.
Co se týká výsledků.... tak u áčka mužů, přes problémy, že pro ně nebyl vhodný trenér, tak 
soutěž zvládli výborně. U béčka mužů nevím, jestli je jejich působení v soutěži to pravé 
ořechové. Byl bych radši, kdyby se finance a čas některých hráčů věnoval mládeži. Tam 
jsme odhlásili ze soutěže mladší dorost, protože nám nehráli kluci z kategorie st. žáků. 
U mladších žáků je to lepší, herně se v poslední době zlepšili, ale je jich málo a chybí 
kvalifikovaný trenér.
Chtěl bych se ještě zmínit o informacích o domácích utkáních. Kromě hlášení v městském 
rozhlase jsou vyvěšovány na náměstí na vývěsce u hotelu Radnice a plakát pak v koloniálu 
Jardy a Marie Bartoňových. Další plakát je umístěn v drogerii u Horáčků na náměstí.
Závěrem bych chtěl všem fanouškům poděkovat za jejich přízeň a sponzorům za jejich 
podporu. Současně bych chtěl všechny pozvat na srpnové oslavy 80-ti let házené v Bělé p. 
Bezdězem, jejichž přípravy jsou v plném proudu a veřejnost o nich bude včas informována.


