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V posledním březnovém víkendu obhajovalo družstvo žen Sokola Krčín loňské třetí 
místo na Českém poháru. Po úspěšném semifinále v Troubkách se vydalo  
do středočeských Řevnic spolu s týmy Dobrušky, Tymákova a Přeštic. Nezvykle se 
tento vrcholný turnaj konal v jeden den, družstvo tedy muselo absolvovat hned tři 
zápasy v plném čase s třemi nejlepšími z ligové tabulky. Prvním soupeřem bylo 
družstvo Dobrušky. Zápas byl velmi vyrovnaný, Krčín byl vždy maximálně o jeden  
až tři góly pozadu (poločas 11:8). V samém závěru utkání dokonce vyrovnal a bod  
za remízu by byl jistě zasloužený, ovšem Petra Laštovičková byla proti a  
ve 33. minutě z neuvěřitelného úhlu dokázala vstřelit vítězný gól pro Dobrušku 
(17:16). Jen po krátkém oddychu následoval druhý zápas, tentokrát s Tymákovem.  
Tady už byl odstup od pozitivního skóre pro Krčín výraznější (poločas 9:5  
pro Tymákov), ale hra nebyla rozhodně odevzdaná. Ve druhém poločase byla vůle 
po dotažení soupeře silnější, podařilo se to však jen na rozdíl dvou branek (16:14). 
Posledním soupeřem byl tým Přeštic. Pokud chtěl Krčín pomýšlet alespoň na třetí 
místo, musel bodovat. Utkání bylo poznamenáno napětím a emocemi, které se 
promítly i do dvou červených karet. Na hezkou čistou házenou si přišli diváci spíše až 
ve druhém poločasu. Krčín ovšem musel opět dotahovat náskok soupeře (poločas 
9:13), jenže to už bylo nad jeho síly a utkání skončilo opět prohrou (16:18).  
Sokol Krčín sice v samotném finále ČP bodově neuspěl, ale prokázal, že stále patří 
mezi nejlepší týmy ligové tabulky a dokáže hrát vyrovnaná utkání s každým, což je 
dobrým příslibem pro právě začínající jarní sezónu. Na družstvu byla vidět bojovnost 
a natěšenost po zimní pauze.  
 
Dobruška – Krčín  17:16 (11:8) 
Tymákov – Krčín  16:14 (9:5) 
Krčín – Přeštice  16:18 (8:13) 
 
 
Sestava: Šefcová Marcela – Kočová Helena,  

Macková Veronika – Chrastilová Soňa – Štefková Alexandra – 
Nejmanová Barbora 
Zimlová Věra (15) – Fišerová Ludmila (11) – Poláčková Veronika (11) – 
Titlová Monika (8) – Hamanová Lucie (1) – Kotlářová Veronika (1) 

Trenéři: Fišer Jiří – Zákravský Václav 
  
Konečná tabulka:   1. Sokol Dobruška   60 : 53  6  

2. Sokol Tymákov   60 : 55  4  
3. TJ Přeštice   51 : 58  2  
4. Sokol Krčín   46 : 51  0  

 


