
 

 

  

  
 

Mladší žačky Sokola Krčín přivezly z MČR nečekané 
stříbro 

 
Ve dnech 20. – 22. června se konalo v západočeských Přešticích Mistrovství ČR  
v národní házené. Družstvo mladších žaček Sokola Krčín bylo ve dvou posledních 
letech na MČR vždy čtvrté a chtělo již prokletí čtvrtých míst prolomit. Nahrávalo tomu 
i rozlosování pořadí zápasů, protože první hrací den hrála děvčata s papírově 
slabšími soupeři a bylo jen na nich, jak se s tím vypořádají.  
 
Sokol Krčín - Sokol Svinov   19 : 6 (12:3)  
Krčínská děvčata nastoupila do zápasu s odhodláním zápas vyhrát. Dívky přesně 
plnily pokyny trenérů a v krátké době získaly rozhodující náskok, který udržovaly až 
do konce. V závěru zápasu si zahrála i děvčata ze střídačky, i těm se dařilo střílet 
góly a družstvo si v poklidu pohlídalo vítězství.  
 
Sokol Bakov n. J. - Sokol Krčín    8 : 16 (2:12)  
K odpolednímu zápasu přistoupila krčínská děvčata se stejnou zodpovědností jako  
k tomu dopolednímu. Družstvo hrálo sebevědomě a všechno fungovalo jak má. A tak 
i zde si mohly zahrát dívky z lavičky a trenéři mohli šetřit základní sestavu na sobotní 
těžká utkání.  
 
Sokol Krčín - KNH Litvínov   14 : 11 (9:6)  
O celku Litvínova víme, že praktikuje tvrdou hru, ale dívky z Krčína se toho nezalekly 
a od začátku utkání na nich byla vidět touha po vítězství. Byl to velmi těžký zápas se 
spoustou nepřesností pramenících z velké snahy. Tým v rozhodujících chvílích 
podržela brankářka Markéta Kupková, která svými zákroky eliminovala útočnice 
Litvínova. Děvčata nechala na hřišti nejen většinu sil, ale hlavně celé srdce.  
 
TJ Miroslav - Sokol Krčín     8 : 9 (4:4)  
Z našeho pohledu snad nejemotivnější zápas celého mistrovství. Děvčata z Krčína 
měla na dosah nejen bronzovou, ale i stříbrnou medaili. Ale bylo třeba nejprve tento 
zápas vyhrát. Družstvo bylo fyzicky hodně vyčerpané po těžkém dopoledním utkání, 
ale mělo větší vůli po vítězství a v infarktovém závěru dovedlo zápas do 
nejtěsnějšího vítězství. Opět tým podržela brankářka společně s obranou, když se 
útoku nedařilo střílet góly. 
  
Sokol Krčín - TJ Přeštice   15 : 23 (6:12)  
Do posledního zápasu Mistrovství ČR nastoupila krčínská děvčata s tím, že mohou 
už jen překvapit. Západočeský celek je velmi vyrovnaný a všechny ostatní týmy 
porážel dvacetibrankovým rozdílem. Přesto s nimi naše dívky sehrály pohledný 
zápas a nastřílely soupeři víc branek, než ostatní týmy dohromady. V závěru utkání 
jsme již mohli nechat propuknout radost z překvapivé stříbrné medaile.  
 



 

 

Sestava a branky:  
Brankářka:  Kupková Markéta  
Obrana:  Lišková Tereza, Vohralíková Michaela, Kalivodová Marie, Bartošová 

Kateřina, Umlaufová Markéta, Kratěnová Karolína  
Útok:   Tučková Aneta (55), Hronovská Natalia (10), Kašparová Veronika (6), 

Zimlová Kateřina (2), Kábrtová Veronika  
 
Konečné pořadí: 
1. TJ Přeštice   5  5 0 0   128:28  10 b.  
2. Sokol Krčín   5  4 0 1     73:56    8 b.  
3. KNH Litvínov   5  3 0 2     61:70    6 b.  
4. TJ Miroslav   5  2 0 3     43:66    4 b.  
5. TJ Sokol Svinov   5  1 0 4     48:89    2 b.  
6. TJ Sokol Bakov n. J.  5  0 0 5     47:91    0 b.  
 
Skvělé výkony našich dívek neunikly ostatním trenérům družstev, kteří vždy hodnotí 
nejlepší hráčky turnaje. Udělují se 4 hodnocení (nejlepší brankářka, nejlepší 
obránkyně, nejlepší útočnice a nejlepší střelkyně). Z těchto ocenění si děvčata  
z Krčína odvezla hned 3 – nejlepší útočnicí a zároveň nejlepší střelkyní se stala 
Aneta Tučková, která nastřílela soupeřům neuvěřitelných 55 branek a nejlepší 
brankářkou byla vyhlášena Markéta Kupková.  
Všem děvčatům patří velká gratulace a dík za vzornou reprezentaci Sokola Krčín i 
Nového Města nad Metují. Závěrem chceme poděkovat všem rodičům v čele  
s Petrem Kalivodou, který nám v Přešticích pomáhal, za celoroční podporu, že nám 
na MČR drželi palce a na dálku nás povzbuzovali. Také děkujeme ředitelům 
novoměstských škol za uvolnění žákyň ze školního vyučování, aby mohly 
reprezentovat naše krásné město.  
 
Trenérská dvojice Zuzana Lábusová a Radek Štěpánek.  
 


