
Mikulášský turnaj žen 2010 
 
 

 V sobotu 11.12. jsme se jako tradičně každým rokem zúčastnily Mikulášského turnaje 
v nezvěstické sportovní hale. Letos se do turnaje přihlásilo 8 týmů, z nichž se týmy 
středočeské oblasti Čakovic a Bakova nedostavily. Pořadatel turnaje Klub netradičních sportů 
SK Plzeň Bolevec zajistil jeden náhradní tým, a to dorostenky Tymákova. Spolu s nimi se 
turnaje zúčastnila ještě tato družstva: Tymákov A, Tymákov B, Přeštice, Božkov, Litice a 
spol. a Blovice. Hrálo se systémem každý s každým 1x 20 min.  

Turnaj jsme zahajovaly zápasem proti Tymákovu B, který jsme dokázaly vyhrát 
poměrem 5:2. 
 Druhý zápas proti družstvu Litic, kterým vypomáhaly převážně hráčky Tymákova, byl 
po celou dobu vyrovnaný a také skončil remízou 3:3. 
 V dalším zápase na nás čekaly dorostenky Tymákova, které jsme porazily vcelku bez 
problémů 8:6. 
 V posledních 3 zápasech na nás čekaly již jen prvoligové týmy. Prvním z nich byl 
několikanásobný vítěz tohoto turnaje Tymákov A. První půle zápasu byla vyrovnaná, druhou 
již ovládly tymákovské hráčky a vyhrály tak poměrem 6:3. V dalším zápase jsme se střetly 
s družstvem Božkova, kterému vypomáhaly hráčky z jiných týmů, přesto jsme ale dokázaly 
tento zápas vyhrát 9:7. V posledním zápase turnaje jsme se střetly s týmem Přeštic, kterému 
se příliš nedařilo. Jenže se nezadařilo ani našemu útoku, dokázaly jsem vstítit pouze jednu 
branku, a tak prohráváme 1:3. 
 Závěrečná prohra ale již nic nezměnila na tom, že jsme obsadily pěkné 2. místo, se 
kterým můžeme být spokojené. 
  
 
Sestava: Brankářka - Zlatuše Černá 
    Obrana - Hana Zelená, Lenka Fialová, Jana Kováříková 
    Útok - Anna Dardová, Martina Třísková, Simona Kranátová, Nikol Szakosová,  

  Hana Honzíková a Dominika Heřmanová 
 
Trenéři: Karel Vyleta a Jaromír Zdráhal 
 
Konečné pořadí: 1. Tymákov A 

   2. Blovice 
   3. Litice a spol. 
   4. Božkov 
   5. Přeštice 
   6. Tymákov B 
   7. Tymákov dorostenky 

 
 

        
        Hana Honzíková, NH Blovice 
 
 
 
 
 
 



 
 
Horní řada zleva: trenér J. Zdráhal, D. Heřmanová, J. Kováříková, L. Fialová, M. Třísková, H. Zelená a trenér K. Vyleta 
Dolní řada zleva: S. Kranátová, A. Dardová, Z. Černá, N. Szakosová a H. Honzíková 


