
 

 

  

  
 

MLADŠÍ ŽAČKY KRČÍNA 4. NA ZHP 2016 
 
Ve sportovní hale v České Skalici proběhl Zimní halový pohár v národní házené 
mladších žaček. Poháru se zúčastnilo 7 družstev z celé republiky, 6 vítězů krajských 
kol doplněných o pořádající družstvo Sokola Krčín. Přestože naše mladší žačky 
nevyhrály krajské kolo, vybojovaly na  Poháru pěkné 4. místo.  
Sokol Krčín : KNH Litvínov   12 : 6 (6:2)  
Krčínské dívky, byť oslabené neúčastí některých nemocných spoluhráček, nastoupily 
odhodlaně do prvního zápasu proti tradičnímu soupeři ze severních Čech a 
výborným výkonem, podpořeným především přesnou střelbou Laury Ulichové, 
získaly cenné vítězství.  
Sokol Krčín : TJ Přeštice     6 : 10 (2:6)  
Soupeř ze západních Čech převyšoval naše hráčky nejen výškou, ale i herními 
dovednostmi a ani zlepšený výkon brankářky Natálie Ptáčkové – nové posily 
družstva – nepomohl dívkám k lepšímu výsledku.  
TJ Chropyně : Sokol Krčín     9 : 6 (4:3)  
V tomto zápase se plně projevilo, že Krčínská děvčata přes zimu trénují v malé 
tělocvičně, zatímco ostatní soupeři mají možnost trénovat ve sportovních halách. 
Přestože v prvním poločase držely dívky se soupeřem ze severu Moravy krok, v tom 
druhém jim nestačily síly.  
TJ Sokol Vracov : Sokol Krčín     8 : 11 (4:6)  
Oproti předchozímu zápasu se tentokrát naše děvčata nenechala jihomoravskými 
dívkami zaskočit, hned na začátku zápasu si vytvořila mírný náskok, který udržovala 
až do konce.  
TJ Sokol Březno : Sokol Krčín     8 : 3 (4:2)  
V prvním poločase zápasu se soupeřkami ze středních Čech naše dívky ještě držely 
solidní výsledek, ve druhém jim ale došly síly a to se projevilo i na přesnosti střelby.  
Sokol Krčín : TJ Lázně Bělohrad  6 : 7 (1:2)  
Východočeský vítěz krajského kola je náš tradiční soupeř v oblastním přeboru. I přes 
zlepšený výkon všech hráček v poli, děvčata prohrála tím nejtěsnějším rozdílem.  
Sestava:  
Branka:  Natálie Ptáčková  
Obrana:  Lucie Šnipsová, Vojtěška Horáková, Karin Kudláčková, Karolína  
  Prouzová, Hana Rolečková  
Útok:   Natalia Hronovská, Kateřina Zimlová, Laura Ulichová, Denisa Grimová  
Trenéři: Zuzana Lábusová, Ctirad Štěpánek 
 
Konečná tabulka: 
1. TJ Chropyně  45 : 16  11 
2. TJ Přeštice  33 : 23  10 
3. TJ S. Březno  32 : 18    9 
4. Sokol Krčín  44 : 48      4 
5. TJ S. Vracov  28 : 36    4 
6. TJ Lázně Bělohrad 17 : 23    4 
7. KNH Litvínov  15 : 50    0 



 

 

Nejlepší útočnicí turnaje byla vyhodnocena Natalia Hronovská ze Sokola Krčín. 
Děkujeme také Královéhradeckému kraji, za jehož podpory se celá akce 
uskutečnila ! 

 


