
 

 

  

  
 

Starší žačky Sokola Krčín třetí v ČR 
 

Starší žačky Sokola Krčín startovaly ve dnech 12. – 15. 6. na Mistrovství ČR  
v národní házené. VV SNH byl pořadatelstvím pověřen oddíl TJ Chropyně (Zlínský 
kraj). V překrásném sportovním areálu odehrál přeborník východočeské oblasti – 
Sokol Krčín tuhé boje o medaile. Na turnaji bylo celkem šest družstev, které se 
probojovaly až do těchto závěrečných bojů o mety nejvyšší. Bylo jasné již při 
odjezdu, že družstvo Bakova bude patřit mezi družstva se slabší výkonností (vedla 
nás k tomu faktu znalost soupeře ze zimní ligy), ale zbytek bude absolutně vyrovnán, 
kdy o medailích budou rozhodovat maličkosti. Bohužel nikdo nepočítal dopředu, že 
jako je tomu bohužel snad v každém kolektivním sportu, tak i zde v případě 
vyrovnanosti může do výsledku utkání silně zasáhnout vyšší moc. Tou tentokráte byl 
pan domácí rozhodčí Jurtík - hlavní pořadatel celé akce a také nejvytíženější sudí 
Mistrovství. Až na tuto kaňku a občasné nemístné poznámky některých, jinak v celku 
výborných fanoušků (toto je ovšem na všech hřištích) byla akce bezchybně zajištěna 
(například neomezený volný vstup do nádherného koupaliště s tobogány, 
skluzavkou, divokou vodou atd.) A jelikož koupaliště se nacházelo přímo v areálu, 
bylo všemi družstvy vždy po posledním zápasu každého dne hojně využíváno. A nyní 
již k samotnému průběhu a hlavně výsledkům našeho celku:  
 

Krčín – Chropyně   14 : 17 (6 : 8)  
Domácí tým se opravdu na tomto šampionátu nedal porazit (a aniž bychom snižovaly 
kvalitu hráček Chropyně, už toto utkání ukázalo, že se to zde nepovede nikomu, i 
kdyby byl sebelepší). Bohužel v tomto utkání jsme nemohli být spokojeni ani  
s výkonem našeho celku, který podlehl psychice prvního utkání šampionátu (pro 
mnohé poprvé v životě tak důležitého) a silně nepřátelské atmosféře.  
 

Krčín – Bakov   28 : 6   (15 : 4) 
Druhé páteční utkání pro nás znamenalo po zásluze lehké vítězství, a tím pádem i 
dobití psychických sil. V tomto zápase si hojně zahrála celá lavička.  
 

Krčín – Most   23 : 20  (13 : 11) 
Po velkém boji o každý míč jsme větší vůlí po vítězství než náš soupeř dokázali 
zvítězit a udržet si tak ještě teoretickou šanci na zisk vytoužené medaile.  
 

Krčín – Vracov   22 : 27 (10 : 14)  
Asi nejslabší výkon rozhodčího Jurtíka na turnaji, který snad ne v tomto utkání 
vědomě, ale velkou neznalostí pravidel nakonec výsledek silně ovlivnil. Po 
překrásném boji s podle našeho názoru nejlepším družstvem Mistrovství jsme 
nakonec byly přestříleny a bylo jasné, že jestliže chceme medaili, musíme v neděli 
porazit přeborníka historicky nejsilnější oblasti, vítěze posledního ročníku Zimní ligy 
- celek Plzně Újezd, který se již dlouho před akcí jasně vyjadřoval, že jede pro zlato.  
Sobotnímu večeru jsme věnovali absolutně vše, a musím zde na tomto místě 
děvčata pochválit právě za svoji uvědomělost, proč sem vůbec přijely. Příkladná 
kázeň děvčat se nakonec ukázala jako hodně důležitý element pro nedělní mač.  



 

 

V sobotu večer proběhlo exhibiční utkání východ – západ, ve kterém z našeho celku 
startovaly 4 hráčky. Naše hlavně mladší hráčky se ukázaly i v exhibičním utkání ve 
velmi dobré světle.  
 

Krčín – Plzeň Újezd  16:12   (5 : 7) 
Utkání o vše. Vítěz bere medaili, poražený je na nepopulárním čtvrtém místě. 
Opravdu boj ze všech sil na obou stranách. Naštěstí na nás vyšel (poprvé na turnaji) 
nestranný rozhodčí pan Šimek z Veselí nad Moravou. Děvčata si hrábla na dno 
svých sil a větší vůlí po vítězství podpořené známým krčínským srdíčkem v těchto 
fázích Mistrovství rozhodlo o možnosti výbuchu radosti při závěrečném hvizdu pana 
rozhodčího.  
 
Sestava medailistek z MČR starších žaček pro rok 2014: 
brankářky: Natália Kalivodová a Markéta Kupková  
obrana:  Václavka Horáková, Verča Nováková, Nikola Chrastilová, Natálie 

Entová, Vendula Rydlová a Marie Kalivodová  
útok:   Monika Bajerová (nejlepší střelkyně MČR), Simča Šimánková (3. 

nejlepší útočnice a 2. nejlepší střelkyně MČR), Vendula Hronovská 
(kapitánka družstva), Aneta Rydlová, Veronika Kašparová (oceněná 
nejmladší účastnice MČR).  

trenéři:  úspěšného celku jsou Ctirad Štěpánek a Petr Kalivoda 
vedoucí:  Jiří Novák  
 
Úmyslně nehodnotím jednotlivé hráčky, protože všechny udělaly pro úspěch 
maximum svých sil. I když někdy to ještě na soupeře nestačilo, ale budoucnost 
nasvědčuje tomu, že naše úspěšné ligové ženy mají v tomto mládí dobré 
pokračovatelky.  
 
Konečná tabulka Mistrovství ČR  
1. TJ Chropyně     90 : 62   9 bodů  
2. TJ Vracov    102 : 68   7 bodů  
3. Sokol Krčín   103 : 82   6 bodů  
4. TJ Plzeň-Újezd     79 : 56   6 bodů  
5. Baník Most NH     77 : 102   2 body  
6. Sokol Bakov     41 : 122   0 bodů  
 


