
 

 

  

  
 

10. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA VÁCLAVKA st. 
 
V rámci zimní přípravy na ligovou sezónu a na finále Českého poháru se házenkářky 
Krčína zúčastnily Memoriálu Jana Václavka st. v Náchodě. Z halových turnajů patří 
tento k nejprestižnějším a nejlépe obsazeným, přednostně ligovými družstvy. Krčín 
mohl změřit síly mj. se soupeři z těsné blízkosti průběžného ligového umístění, 
Tymákovem a Dobruškou.Na turnaj jelo družstvo v okleštěné základní sestavě, 
protože se mladší hráčky účastnily ve stejné době turnaje v Červeném Kostelci, o to 
víc byla téměř plná hrací doba (2 x 20 min.) fyzicky náročná.Prvním soupeřem byl již 
tradičně Náchod, tradiční byl taky průběh utkání. Zatímco se v první půli krčínské 
družstvo probouzelo a rozkoukávalo na hrací ploše (poločas 8:8), ve druhé půli byla 
jasně znát herní převaha a zkušenosti. Zápas Krčín dotáhl  
do konce s větším brankovým rozdílem 17:11, což se nakonec ukázalo v tabulce jako 
rozhodující.Druhý zápas s Tymákovem začal velmi emotivně, nechyběla ani červená 
karta trenéru za dobře míněné rady rozhodčímu J. Václavkovi. Zároveň působil 
rychlý a neomylný tymákovský útok velký rozklad obrany Krčína. Ten se ale nevzdal 
ani za rozdílu 7 : 10 v poločase (10 : 17 v průběhu 2. půle) a bojoval dál o výsledek. 
Ve druhém poločase se již útok v čele s Petrou Bendovou neprosazoval zdaleka tak 
lehce, a tak se krčínským dařilo pomalu snižovat skóre, konečná remíza byla určitě 
za bojovný výkon zasloužená.Třetím soupeřem byla Dobruška, tentokrát se jednalo 
o velmi vyrovnaný výkon obou družstev, gólů padalo pomálu na obou stranách. 
Bohužel pro Krčín se nedařilo proměňovat střelecké příležitosti. V napínavém závěru 
utkání svítila na tabuli remíza, avšak zbývalo ještě pár vteřin z nečekaného nastavení 
času a to stačilo Petře Laštovičkové, aby technickou střelou překonala brankařku 
Krčína a zajistila Dobrušce těsné vítězství. Posledním duelem pro Krčín byl Spartak 
Modřany. Útočnice tentokrát naštěstí zapomněly na respekt z modřanské (a loni i 

krčínské) brankařky M. Duškové a hned na začátku zajistily tříbrankový náskok. Do 
branky Krčína padalo o poznání méně střel, a tak si mohl zapsat do konečné tabulky 
další dva body. O konečném umístění rozhodoval rozdíl ve skóre mezi Krčínem a 
Tymákovem, nakonec se mohlo radovat východočeské družstvo a obsadilo 2. místo - 
zatím nejlepší z účastí na tomto turnaji. 
 

Sestava a branky: 
Šefcová Marcela – Kočová Helena, 
Štefková Alexandra – Macková Veronika – Nejmanová Barbora – Popelková Iveta, 
Fišerová Ludmila (22) – Titlová Monika (19) – Poláčková Veronika (11) – Zimlová 
Věra (8) 
 

Konečné pořadí: 
1. Sokol Dobruška  59 : 45 8 
2. Sokol Krčín   60 : 48 5 
3. Sokol Tymákov  54 : 48 5 
4. TJ Spartak Modřany 38 : 53 2 
5. SK Rubena Náchod  55 : 72 0 


