
 

 

  

  
 

Krčínské dorostenky obhájily 2. místo na MČR 
 
MČR v národní házené se konalo ve dnech 20. – 22. 6. 2014 ve Vracově. Našim 
házenkářkám se podařilo obhájit 2. místo. 
V prvním utkání nastoupily naše hráčky proti severočeskému zástupci Stará Ves nad 
Ondřejnicí. V tomto zápase se nedařilo obraně ani brankařce, útok se těžko 
prosazoval proti dobré obraně a hlavně v brance soupeře stála velice dobře chytající 
brankařka a naše děvčata prohrála 17:15.  
Branky: Kotlářová P. (8), Šimánková S. (4), Rydlová A. (3) 
 
Do dalšího utkání dívky nastoupily proti TJ Březnu s odhodláním odčinit výpadek  
z prvního utkání. Projevila se lepší kvalita našeho družstva, děvčata rychle brankově 
odskočila a zápas dovedla k jasnému vítězství 26:19.  
Branky: Kotlářová P. (14), Šimánková S. (7), Rydlová A. (4), Kubištová K. (1)  
 
Dalším soupeřem ve třetím utkání byl severočeský Most a naše děvčata jasně 
ovládla jak první, tak druhý poločas a průměrnou hrou vyhrála 18:9. 
Branky: Kotlářová P. (9), Šimánková S. (4), Rydlová A. (4) Kubištová K. (1)  
 
Do předposledního utkání jsme nastoupily proti domácímu Vracovu s odhodláním 
podat, co nejlepší výkon. Dívkám se podařilo zvítězit 22:14, a tím si zajistily možnost 
hrát v posledním utkání o 1. místo na MČR. Brankařka s obranou a útokem podala 
skvělý výkon. 
Branky: Kotlářová P. (12), Rydlová A. (7), Šimánková S. (3) 
 
V závěrečném utkání nastoupily hráčky proti Sokolu Tymákov. Utkání bylo v prvním 
poločase vyrovnané, poločas skončil 4:2 pro Tymákov. Nakonec naše družstvo opět 
nepřekonalo soupeřky, které svou kvalitou převyšovalo všechny účastníky 
Mistrovství. Utkání skončilo výsledkem 6:14. 
Branky: Kotlářová P. (4), Šimánková S. (2) 
 
Letos si na MČR odnesla vyhodnocení za nejlepší střelkyni Kotlářová Petra.  
Sestava: 
Brankařky:  Natalia Kalivodová, Marie Šimková  
Obránkyně: Veronika Macková, Michaela Mervartová, Eliška Bednářová, Lucie 

Pavliková, Lucie Gavláková, Radka Žižková, Natálie Macánová  
Útočnice:  Petra Kotlářová, Simona Šimánková, Aneta Rydlová, Kristýna 

Kubištová  
Trenéři:  Pavel Kotlář, Petr Šimánek  
 
Děvčata opět skvěle reprezentovala náš oddíl Sokol Krčín a také naše město Nové 
Město nad Metují. Velké poděkování i našim fanouškům a rodičům děvčat, kteří nás 
přijeli podpořit a držet palce. 


