
 

 

  

  
 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ SOKOLA KRČÍN PRVNÍ NA MČR 
 

Krčínské starší žákyně se zúčastnily Mistrovství ČR národní házené ve dnech   
7. - 9. 6. 2013, které se konalo na krčínském hřišti v Novém Městě nad Metují. 
Zúčastnilo se ho šest nejlepších družstev z České republiky. 
Vstup do MČR se krčínským děvčatům velice podařil. V prvním utkání se dívky střetly 
s družstvem Baník Most. Dařilo se jak útoku, tak obraně a Krčín vyhrál s přehledem 
24 : 12. Do druhého zápasu hráčky nastoupily s dlouho obávaným Sokolem 
Tymákov. První poločas byl vyrovnaný. Do druhého poločasu vstoupila děvčata 
s odhodláním. Střelecky se dařilo kapitánce Petře Kotlářové, Monice Bajerové  
a doplňovala je bojovností Simona Šimánková. Též nesmíme zapomenout   
na obránkyni Veroniku Novákovou s Michaelou Mervartovou, Monikou Tojnarovou  
a brankářkou Natalii Kalivodovou. Utkání skončilo zdařile 22:16 pro Krčínské 
házenkářky. Druhý den MČR naše hráčky nastoupily s družstvem SK Autonot 
Jihlava. V tomto utkání se dařilo střelecky Simoně Šimánkové a Monice Bajerové  
a skvělé obraně a brankařce. Dopolední utkání skončilo jasným vítězstvím 17:10. 
Odpoledne nastoupilo družstvo Krčína se Sokolem Chropyně. Obě družstva se již 
letos setkala na zimním halovém MČR v Mostě a opět nám dalo zabrat, hlavně  
ve druhém poločase, kde jsme se obávali o vítězství. Nakonec krčínské hráčky 
zvítězily 14 : 12. V nedělním utkání se hráčky utkaly s oddílem TJ Březno. Především 
v prvním poločase nás opustilo střelecké štěstí při nastřelení několika tyček. Stav 
utkání v poločase byl 7 : 8 pro Březno. Ve druhém poločase krčínské družstvo 
neustále dotahovalo jednobrankové manko, ale nakonec se štěstím vyhrálo 18 : 17. 
V celém turnaji hráčky Sokola Krčín nepoznaly porážku a ztrátu ani jednoho bodu  
a tím dosáhly na vytoužené první místo, pod vedením trenérů Ctirada Štěpánka, 

Petra Šimánka a Petra Kalivody.  
 
Nesmíme zapomenout poděkovat sponzorům, výborným divákům, kteří vytvořili 
opravdu domácí prostředí, a především Královéhradeckému kraji, který 
spolufinancoval pořádání této vrcholové akce národní házené mládeže. 
 
Hráčky Krčína byly oceněny: 
1. nejlepší brankářka: Natalia Kalivodová 
2. nejlepší střelkyně: Petra Kotlářová 
1. nejlepší útočnicí:  Simona Šimánková 
 
Sestava:  
brankařka – Natalia Kalivodová 
obránkyně – Michaela Mervartová, Monika Tojnarová, Veronika Nováková, Natálie 
Novotná, Tereza Plašilová, Lucie Gavláková, Eliška Macánová, Nikola Chrastilová 
útočnice – Petra Kotlářová, Simona Šimánková, Monika Bajerová, Vendula 
Hronovská, Aneta Tučková, Kristýna Kubištová 
 

 



 

 

Dívky Sokola Krčín v kategorii starších žákyň tak dobře reprezentovala náš oddíl  
a zároveň město Nové Město nad Metují. 
 
 

 


