
 

 

  

  
 

Krčínské dorostenky na ZHP v Mostě získaly druhé místo 

Zimní halový pohár pro nejlepší družstva dorostenek ze šesti krajů České republiky 
se uskutečnil 8. 3.2 014 v Mostě.  
Do prvního utkání nastoupila děvčata proti severomoravskému družstvu TJ Stará 
Ves. První poločas byl vyrovnaný, i když ze začátku naše děvčata dotahovala, ale 
nakonec v prvním poločase vyhrála 6:5. Ve druhém poločase zlepšenou hrou dotáhla 
do vítězného konce 9:7. 
Branky: Petra Kotlářová (5), Simona Šimánková (2), Aneta Rydlová (2)  
 

K druhému utkání dívky nastoupily proti středočeskému družstvu TJ Březno. Opět 
první poločas byl nevýrazný a skončil rozdílem jedné branky 6:5 pro Krčín. Druhý 
poločas už byl z naší strany lepší a zaslouženě jsme vyhrály 16:9.  
Branky: Simona Šimánková (8), Petra Kotlářová (6), Aneta Rydlová (2)  
 

Krčínské dorostenky do třetího zápasu nastoupila s domácím Mostem. Děvčata  
v prvním poločase začala lépe a dostala se do vedení 6:2. Ve druhém poločase bylo 
opět mnoho zbytečných technických chyb, ale přesto jsme vyhrály díky lepší kvalitě 
družstva 12:7.  
Branky: Petra Kotlářová (6), Simona Šimánková (5), Aneta Rydlová (1)  
 

Dalším soupeřem byl jihomoravský Sokol Vracov. V prvním poločase děvčata 
předvedla nejlepší výkon od obrany až po útok a vyhrála 8:1. Ve druhém poločase se 
na hřišti vystřídala všechna děvčata a vyzkoušely se všechny varianty na všech 
postech, proto soupeř snížil rozdíl branek v závěru utkání na 15:14.  
Branky: Simona Šimánková (6), Aneta Rydlová (5), Petra Kotlářová (4) 
 

K poslednímu utkání dívky nastoupily proti nejlepšímu družstvu dorostenek  
v republice Sokolu Tymákov ze západu Čech. Proti tomuto družstvu jsme byli 
schopni držet krok jedině v obraně. V útoku jsme se nemohli prosadit. Proto jsme 
prohráli 4:9.  
Branky: Petra Kotlářová (3), Simona Šimánková (1).  
 

V tomto turnaji byla vyhodnocena nejlepší obránkyní turnaje Veronika Macková  
z našeho družstva.  
Naše děvčata opět dobře reprezentovala naše město Nové Město nad Metují.  
 

Sestava:  
brankařky:  Natalia Kalivodová, Marie Šimková  
obránkyně: Veronika Macková, Michaela Mervartová, Eliška Bednářová, Radka 

Žižková, Natálie Macánová, Lucie Gavláková  
útočnice:  Petra Kotlářová, Simona Šimánková, Aneta Rydlová  
trenéři:  Pavel Kotlář, Petr Šimánek 
 

Foto a text: Andrea Šimánková  


