
 

 

  

  
 

Mladší žačky Sokola Krčín nedokázaly navázat na úspěchy   
z minulých let 

 
Ve dnech 15. – 17. 6. 2012 se konalo MČR v národní házené v kategorii mladší 
žačky v Mostě. Naše žačky sice neodjížděly s většími ambicemi, nicméně cílem bylo 
nedat svou kůži zadarmo a vybojovat co nejlepší výsledek. A hned první zápas měl 
jejich odhodlání prověřit. 
 
Sokol Vracov – Sokol Krčín 21 : 9 (10:6) 
Ruce i nohy svázané nervozitou, to byl průvodní jev prvního utkání našich děvčat. 
První poločas se soupeřem zhruba stejné výkonnosti byl ještě vyrovnaný, nakonec 
rozhodla neúspěšná střelba prvního útoku a výsledek trochu zavání debaklem. 
Branky: Hronovská 5, Hovorková 4 
 
Sokol Bakov - Sokol Krčín 8 : 16 (4:9) 
Druhé utkání se již našim dívkám vydařilo lépe, zlepšila se přesnost střelby, a také 
v obranné činnosti se děvčata zlepšila. Výsledkem bylo vítězství, lepší nálada před 
dalšími zápasy a mohla si také zahrát děvčata z lavičky. 
Branky: Hronovská 7, Tučková 3, Hovorková 1, Matějů 1, Pavlová 3, Konvalinová 1 
 
Sokol Krčín – Baník Most NH 10 : 18 (5:9) 
Další hrací den děvčata z Krčína nastoupila do utkání s opravdovým odhodlání. 
Dívky bojovaly jako lvice, ale jejich výkon na silnějšího soupeře a pozdějšího mistra 
ČR nestačil. 
Branky: Hronovská 3, Tučková 3, Pavlová 3, Hovorková 1 
 
Sokol Krčín – TJ Stará Ves 7 : 14 (5:8) 
Opět bojovný výkon s vyrovnaným prvním poločasem. Ve druhém již naše dívky na 
fyzicky vyspělejší soupeřky a  pozdější stříbrné medailistky nestačily. 
Branky: Hronovská 6, Hovorková 1 
 
Sokol Krčín – TJ Přeštice 6 : 19 (2:8) 

I v neděli děvčata nastoupila do utkání s touhou po vítězství. Soupeřky však byly 
proti a od samého začátku kontrolovaly výsledek. 
Branky: Hronovská 6, Hovorková 1 
 
Naše hráčky tím pádem vybojovaly 5. místo na turnaji. 
 

Bojovný výkon našich dívek neušel ostatním trenérům, rozhodčím i řediteli turnaje a 
mezi vyhodnocenými nejlepšími hráčkami se umístila Nikola Šiková jako 2. nejlepší 
obránkyně a Míša Hamerská jako 3. nejlepší brankářka. Nejužitečnější hráčkou 
Sokola Krčín byla jednoznačně zvolena Vendulka Hronovská. 
 



 

 

Sestava:  
Brankářka:  Míša Hamerská 
Obrana:  Eliška Letzelová, Nikča Chrastilová, Vendy Rydlová, Fifinka Horáková 
Útok:   Vendulka Hronovská, Mišule Hovorková, Anetka Tučková, Denča 

Konvalinová, Kikča Pavlová, Karča Matějů 
Náhradník:  Markéta Kupková 
 
Trenérská dvojice Zuzka Lábusová, Radek Štěpánek se tímto loučí s děvčaty, 
která přecházejí do starších žaček a přejí jim spoustu sportovních úspěchů a 
hlavně pevné zdraví.  
 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM. 
 


