
I 4. místo v ČR pro krčínské starší žačky úspěchem 
 

Suverénním vítězstvím v oblastním přeboru se naše starší žákyně probojovaly na MČR 
v Mostě. Díky veleúspěšné sezóně jsme ještě ne počátku jara pomýšleli na umístění 
nejvyšší. Tento cíl nám pokazilo několik vážnějších zranění hráček základního kádru těsně 
před turnajovým obdobím. Z tohoto důvodu jsme na turnaj odjížděli s reálným cílem získat 
alespoň nepopulární „brambory.“ 
 

Krčín – Most (severočeská oblast)    16 : 17 (8 : 9) 
Toto utkání ovlivnil hlavně silný déšť, kde se ukázalo, že naše hráčky se neumí poprat 
s nepřízní počasí tak dobře, jako náš soupeř. I přesto jsme ve druhé půli dokázali otočit 
nepříznivý stav 10:15 na 16:15, ale v samém závěru našemu úzkému kádru docházely síly, 
čehož využit náš soupeř k zisku obou bodů. 
Branky: Tučková A. 11, Hronovská N. 5 
Bakov (středočeská oblast) – Krčín     11 : 22  (6 : 14) 
Od tohoto celku jsme se obávali osobní obrany naší nejlepší útočnice, kterou nám 
předvedli již na finále ZHP. Ale ukázalo se, že venkovní hřiště není hala a díky tomu jsme 
se s touto aktivní hrou bez problémů vypořádali. 
Branky: Tučková A. 15, Hronovská N. 6, Lišková T. 1 
Ostopovice (jihomoravská oblast) – Krčín     10 : 15  (6 : 9) 
Tento zápas se musel divákům líbit. Obě družstva předváděla rychlou aktivní hru po celém 
hřišti. O výsledku nakonec rozhodla naše větší zkušenost. 
Branky: Tučková A. 11, Hronovská N. 4 
Chropyně (severomoravská oblast) – Krčín    12 : 12  (6 : 9) 
V tomto zápase se nejvíce projevila zranění, která oslabila naše družstvo hrající bez 
možnosti střídání. Naopak soupeř měl dostatečný počet výkonnostně vyrovnaných hráček, 
které mohl pravidelně střídat, a tím ušetřit síly na dramatický závěr, ve kterém jsme 
bohužel přišli o rozdílový bod, který by pro nás znamenal stříbrnou medaili. 
Branky: Tučková A. 9, Rydlová V. 2, Lišková B. 1 
Krčín – Přeštice (západočeská oblast)    15 : 18  (6 : 14) 
S pozdějším Mistrem ČR jsme sehráli ze všech družstev nejvyrovnanější partii, kdy se o 
konečný výsledek musel soupeř obávat až do závěrečného hvizdu rozhodčího. 
Branky: Tučková A. 15 
 

Konečná tabulka        
1. TJ Přeštice   5  5 0 0   98 : 55  10  
2. TJ Chropyně   5  3 1 1   75 : 60    7 
3. Baník Most NH   5  2 1 2   76 : 75    5 
4. Sokol Krčín   5  2 1 2   80 : 68    5 
5. Sokol Bakov   5  1 1 3   72 : 89    3 
6. Sokol Ostopovice  5  0 0 5   51 : 105    0 
 

Závěrem můžeme účast na MČR zhodnotit pozitivně. Je třeba vyzvednou celý kolektiv a 
hlavně děvčata přecházející do vyšší věkové kategorie, která svými výkony ukázala, že se 
v blízké budoucnosti mohou stát platnými hráčkami prvoligového družstva žen. Cenný kov 
jsme sice nepřivezli, ale individuálních ocenění jsme získali nejvíce. Nejlepší útočnicí i 
střelkyní (62 br.) se stala Aneta Tučková. Nejlepší brankářkou byla vyhlášena Markéta 
Kupková. A nejužitečnější hráčkou byla zvolena Václava Horáková. 
 

Sestava družstva: 
brankářka  Markéta Kupková 
obránkyně Václava Horáková, Nikola Chrastilová, Vendula Rydlová, Kateřina Bartošová,  
  Vojtěška Horáková 
útočnice Aneta Tučková, Bára Lišková, Natálka Hronovská, Veronika Kašparová,  
  Denisa Konvalinová, Tereza Lišková, Karina Matějů 
trenéři  Radek Štěpánek, Věra Zimlová 
vedoucí Jirka Novák 
                          


