
HISTORICKÝ ÚSPĚCH KRČÍNSKÝCH ŽEN VE FINÁLE ČP 
  
V posledním březnovém víkendu jsme se zúčastnily finále Českého poháru, hraném 
v nové hale v Pustějově. Účastníky byly první čtyři družstva ligové tabulky - Sokol 
Dobruška, Sokol Tymákov, TJ Přeštice a naše děvčata. 
 
Krčín - Dobruška   21 : 19 (10 : 7) 
V úvodním zápase turnaje jsme se setkaly s naším tradičním soupeřem Sokolem 
Dobruškou. Začátek utkání byl vyrovnaný, branky padaly na obou stranách až  
do 9. minuty. Od té doby naše děvčata soupeře přehrávala, výborně hrající obrana 
inkasovala za první poločas pouze 7 branek. Výsledkem bylo tříbrankové vedení 
10:7. Vstup do druhého poločasu byl doslova raketový, ve 12. minutě jsme vedly 
18:11. Od této chvíle jsme trefovaly pouze brankovou konstrukci, což mělo za 
následek snížení našeho náskoku pouze na 2 branky. Střelecky se zaskvěla Lucie 
Hamanová, která soupeři nastřílela 9 branek. 
 
Krčín - Tymákov   17 : 17 (8 : 7) 
Hra v první půli byla naprosto vyrovnaná, žádný ze soupeřů si nedokázal vytvořit 
větší náskok, proto i první poločas skončil 8:7 v náš prospěch. 
I ve druhé části bylo utkání vyrovnané až do 14. minuty (12:12), ovšem v dalších  
10 minutách nám soupeř odskočil o 3 branky na 16:13. Závěr utkání patřil opět našim 
hráčkám, kdy jsme skvělou obranou a nebojácným útokem dokázaly srovnat  
na oboustranně zasloužených 17:17. 
 
Krčín - Přeštice   14 : 13 (9 : 7) 
Úvod tohoto zápasu se nám nepovedl, v 6. minutě svítil stav 0:3 pro našeho soupeře. 
Postupem času jsme dokázaly skóre nejen srovnat, ale i zvrátit v náš prospěch, 
takže jsme v poločase opět vedly, tentokrát 9:7. Na začátku druhého poločasu jsme 
dvakrát skórovaly, ale soupeřky také, takže ve 14. minutě byl stav 11:9. Dalších  
11 minut nepadla branka ani na jedné straně. V závěru utkání jsme si vytvořily 
tříbrankové vedení, o které jsme již ani přes obrovskou snahu soupeře nepřišly. 
 
Tímto vítězstvím jsme se staly celkovým vítězem finále Českého poháru. Je nutné 
poděkovat všem hráčkám za skutečně skvělý výkon, který ve finále předvedly. Jako 
trenér jsem pyšný na své "holky", které se nezalekly těžkých soupeřů a dokázaly  
s nimi držet krok i ve vypjatých chvílích. 
 

Sestava a branky: 
brankařky:  Marie Dušková, Helena Kočová 
obrana:  Barbora Nejmanová, Alexandra Štefková, Veronika Macková, Soňa 

Chrastilová, Radka Žižková a Lucie Pavlíková 
útok:   Věra Zimlová (2,5,4), Monika Titlová (5,6,4), Lucie Hamanová (9,2,1), 

Ludmila Fišerová (5,4,4), Petra Kotlářová (0,0,1) a Aneta Rydlová 
trenér: Jiří Fišer 
asistující trenér: Kamil Zimla 
vedoucí: Veronika Poláčková 
 

Konečná tabulka:   1. Sokol Krčín   52 : 49  5  
2. Sokol Tymákov   59 : 54  4  
3. Sokol Dobruška   60 : 60  2  
4. TJ Přeštice   42 : 50  1  


