
KRČÍNSKÉ ŽENY TENTOKRÁT NA FINÁLE ČP 
NEDOSÁHLY 

  
V sobotu 7. 3. jsme brzy ráno vyjížděly na semifinále Českého poháru, které se hrálo 
v nové hale v Pustějově. V prvním zápase nás čekal tradiční soupeř z Dobrušky, 
takže diváci opět jako ve čtvrtfinále viděli krásnou útočnou házenou, kde obrany 
občas jen přihlížely rychlým akcím útoků. Nám se bohužel nepovedlo proměnit  
3 pokutové hody, ale i přesto musím útočnice za tento zápas velmi pochválit, protože 
předváděly rychlou kombinační hru, na kterou slabá obrana soupeře nestačila. Zápas 
skončil výhrou soupeře 28:30.  Ve druhém zápase nás čekal soupeř ze severní 
Moravy Sokol Rokytnice. V prvním poločase se obě družstva střídala ve vedení, 
žádné si nedovedlo vytvořit větší náskok, takže poločas skončil 9:10 ve prospěch 
našich soupeřek. To samé již nelze říct o druhém poločase. Nepovedlo se nám 
navázat na střeleckou produktivitu z prvního zápasu, a taky jsme se nechaly rozhodit 
obranou soupeře, která nehrála zrovna "v rukavičkách". Naše útočnice se s tím 
nedovedly vyrovnat a zahazovaly i čisté střelecké příležitosti. Zápas nakonec skončil 
výhrou soupeře 16:23. K poslednímu zápasu jsme nastoupily proti Hlinsku a zde 
jsme chtěly urvat aspoň jednu výhru. Příležitost dostaly hlavně dorostenky, na 
kterých už je znát posun dopředu v jejich sportovním snažení a je potřeba, aby 
získávaly zkušenosti do jarních bojů o záchranu v 1. lize. Zápas jsme dovedly do 
vítězného konce 12:11. Za celý turnaj musím družstvo pochválit, myslím, že jsme 
předvedly hezký výkon a navíc v současné době prostě ještě nemáme. U některých 
mladých hráček je vidět velký posun dopředu, který je potřeba podporovat 
tréninkovou pílí. 
Už se velmi těšíme na začátek jarní části sezóny a zveme všechny diváky na náš 
první zápas do Dobrušky, který se bude konat 19. 4. v 10,30 hodin. Přijďte nás 
podpořit. 
 

Sestava a branky: 
brankařky:  Helena Kočová, Kalivodová Natália 
obrana:  Alexandra Štefková, Veronika Macková, Radka Žižková, Lucie 

Pavlíková 
útok:   Petra Kotlářová (5, 4, 5), Věra  Zimlová (8, 4, -), Lucie Hamanová (8, 2, 

1), Veronika Poláčková (3, 4, -), Petra Koudelková (4, 2, 0), Aneta 
Rydlová (-, -, 6) 

 
trenérka: Fišerová Ludmila 
 
 

Konečná tabulka:   1. Sokol Dobruška    80 : 60  6  
2. TJ Sokol Rokytnice  52 : 44  4  
3. Sokol Krčín    56 : 64  2  
4. HK Hlinsko   46 : 66  0 
 


