
 

 

  

  
 

ZIMNÍ HALOVÝ MISTR ČR JE Z KRČÍNA ! 
 
Ve sportovní hale v Litvínově proběhlo Finále zimního halového poháru v národní 
házené starších žaček. Poháru se zúčastnilo 6 nejlepších družstev z celé republiky. 
Naše děvčata jela na turnaj s cílem zisku jedné z medailí. Do turnaje jsme vstoupili 
s papírově slabším soupeřem (zástupcem jihomoravské oblasti Sokolem 
Ostopovice). V tomto utkání jsme přesvědčivě zvítězili 19 : 13 (11 : 6). Větším 
soupeřem než děvčata z Ostopovic byla pro naše dívky prostorná hala mající 
rozměry venkovního hřiště (největší hala v ČR). Ve druhém utkání na nás čekalo 
derby s tradičním soupeřem ze Sokola Bakov. Vývoj zápasu nebyl úplně podle 
našich představ. Utkání nás stálo mnohem více sil, neboť se soupeř velice dobře 
připravil  na oporu naší útočné řady A. Tučkovou. Navíc v průběhu utkání došlo  
ke zranění naší jediné brankářky. I tak se nám podařilo zvítězit 12 : 10 (7:6).  
Do třetího utkání, kde nás čekala SK Studénka, jsme vstupovali s vědomím, že se 
rozhodne o splnění či nesplnění našeho cíle pro letošní ročník ZHP. Všechny hráčky 
k tomuto utkání přistoupily velice zodpovědně a bojovně. Velmi kvalitního soupeře 
jsme díky tomu přehráli a zvítězili rozdílem třídy 16 : 8 (12 : 5). Mezitím se turnaj 
vyvíjel nečekaným způsobem, kdy outsider z Bakova neprohrál ani s jedním 
z nejsilnějších družstev (Litvínov, Přeštice). Tato skutečnost nás před zápasem 
s Litvínovem postavila do situace, že příp. vítězství by znamenalo zisk titulu, ale 
prohra nepopulární „bramborové“ medaile. Domácí fanoušci hnali kupředu svůj 
dosud neporažený celek. I přes počínající únavu byly schopny naše hráčky svůj 
výkon během utkání vystupňovat a nakonec v nejkrásnějším utkání celé akce zvítězit 
15 : 11 (5 : 5). V poslední utkání (proti obhájci loňského prvenství TJ Přeštice) bylo 
již jasné, že výsledek tohoto utkání nemůže nic změnit na pořadí turnaje. Šanci 
dostaly všechny hráčky z lavičky, které se toho vůbec nezalekly a dokázaly svým 
výkonem, že i ony si zisk zlaté medaile zaslouží. Utkání skončilo těsným vítězstvím 
Přeštic 20 : 19 (12 : 12). Při závěrečném vyhlášení byla vyhodnocena Aneta 
Tučkovou jako nejlepší střelkyně turnaje (52 branek). 
 
Sestava:  
Branka:  Markéta Kupková  
Obrana:  Michaela Vohralíková, Tereza Lišková, Karolína Kratěnová, Lucie 

Šnipsová, Kateřina Bartošová, Vojtěška Horáková  
Útok:   Aneta Tučková (52), Natalia Hronovská (19), Denisa Konvalinová (7), 

Veronika Kašparová (1), Kateřina Zimlová (2)  
Trenéři: Ctirad Štěpánek, Věra Zimlová, Jiří Novák 
 
Konečná tabulka: 
1. Sokol Krčín  5 4-0-1  81 : 62 8 
2. Sokol Bakov  5 3-1-1  56 : 40 7 
3. KNH Litvínov  5 2-2-1  58 : 52 6 
4. TJ Přeštice  5 3-0-2  69 : 64 6 
5. SK Studénka  5 1-1-3  42 : 56 3 
6. Sokol Ostopovice 5 0-0-5  48 : 80 0 


