
ŽENY SOKOLA KRČÍN POSTOUPILY DO SEMIFINÁLE ČP 
  
V neděli 12. 1. se naše ženy zúčastnily čtvrtfinále Českého poháru hraného v krásné 
hale v Červeném Kostelci. Našimi soupeři byly prvoligové celky Sokola Dobrušky a 
Hlinska a zástupce jihomoravské oblasti družstvo TJ Vracov. 
 
Krčín - Dobruška   17 : 22  (7 : 14) 
Hned v úvodu prvního poločasu naše družstvo střelecky zaspalo. Soupeř nám hlavně 
díky střelecky výborně disponované Petře Laštovičkové utekl na rozdíl 5 branek, a i 
přes veškerou snahu našich hráček se nám náskok do konce utkání nepodařilo 
snížit. Vítězství soupeře bylo naprosto zasloužené. 
 
Vracov - Krčín   14 : 21  (5 : 10) 
Ze začátku zápasu jsme se střelecky trošku trápily, ale postupem času začalo skóre 
narůstat v náš prospěch. V průběhu druhého poločasu již byla převaha našeho týmu 
naprosto jasná. Střelecky se dokázaly prosadit všechny naše útočnice. 
 
Hlinsko – Krčín  16 : 17  (8 : 9) 
V posledním zápase se rozhodovalo o druhém postupujícím do semifinále ČP. 
Během prvního poločasu se obě družstva střídala ve vedení a do druhého jsme 
vstupovaly s jednobrankovým náskokem. V prvních 10 - ti minutách se nám podařil 
náskok navýšit až na 3 branky, ale nepřesnou hrou v útoku jsme o výhodu brzy 
přišly. Stejný náskok jsme si vytvořily i ke konci utkání (4 minuty před koncem 17:14), 
ale zbrklou a netaktickou hrou jsme se strachovaly o výsledek až do posledních 
vteřin.  
 
Šťastnou výhrou nad Hlinskem, jsme obsadily 2. místo za suverénní Dobruškou,  
a tím si zajistily postup do semifinále, které se uskuteční 15. 3. 2014 v Troubkách  
u Přerova. Závěrem je nutné pochválit celý tým za bojovnost. Na hře útoku byla znát 
neúčast nastávající maminky Veroniky Poláčkové. 
 
 
Sestava: Šefcová Marcela – Dušková Marie,  

Macková Veronika – Chrastilová Soňa – Štefková Alexandra – 
Nejmanová Barbora – Žižková Radka 
Titlová Monika (23) – Hamanová Lucie (15) - Zimlová Věra (5) – 
Fišerová Ludmila (4) – Rydlová Aneta (5) – Kotlářová Petra (3) 

Trenéři: Fišer Jiří – Fišerová Ludmila 
 
  
Konečná tabulka:   1. Sokol Dobruška   75 : 46  6  

2. Sokol Krčín   55 : 52  4  
3. HK Hlinsko   63 : 59  2  
4. Sokol Vracov   40 : 76  0  

 


