
 

SEZÓNA 2019 / 2020 

  



Největší úspěchy 
Sezóna 2019/2020 
 

Reprezentantky: 

ženy: Eksteinová Tereza, Franková Julie, Zachová Dominika 

juniorky: Franková Julie, Kepková Pavlína, Šmrhová Anna 

dorostenky: Drozdová Lucie, Kantnerová Sára, Lásková Pavlína, Malá Michaela, Voráčková Helena 

 

Kategorie Akce Umístění 

Ženy 1. liga - nedohráno, průběžně 1. místo 

Starší dorostenky 1. liga dorostenek - nedohráno, průběžně 3. místo 

Starší dorostenky Žirovnický turnaj 3. místo 

Mladší dorostenky 1. liga dorostenek - nedohráno, průběžně 4. místo 

Mladší dorostenky Stupava Cup 3. místo 

Starší žačky Žákovská liga - nedohráno, průběžně 9. místo 

Starší žačky Listopadový turnaj DHC Plzeň  2. místo 

Starší žačky Turnaj Kobylisy  2. místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) nekonalo se 

Mladší žačky Vršovice Handball Cup (2007) 1. místo 

Mladší žačky Milevsko (2007) 2. místo 

Mladší žačky Mikulášský turnaj Most (2008) 3. místo 

Mladší žačky Podzimní cena Jižního města (2007) 1. místo 

Mladší žačky Vangl Cup Ivančice (2007) 1. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce (6+1) nekonalo se 

Minižačky Hájecká mini 6+1 (2009) 1. místo 

Minižačky Milevsko (2009) 1. místo 

Minižačky Slávistický mináček (2009) 2. místo 

Minižačky Slávistický mináček (2010 - 2011) 1. místo 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Výbor klubu 

Předseda klubu: Jan Šmrha 

Místopředsedkyně: Šmídová Jitka, Šmrhová Jarka 
Trenéři 

Stojící zleva: Šmrha David, Mancellari Eva, Přerost Karel, Touš Pavel, Košek 
Martin, Beránek Petr, Franz Dušan, Řezáč Richard, Krejčík Roman 

Prostřední z leva: Voláková Eva, Volková Markéta, Franzová Denisa, 
Stulíková Lenka, BUreš Galušková Jana, Toman Václav, Roub Jaroslav 

Klečící zleva: Dlesková Veronika, Krbcová Petra, Janků Milan, Jordanovová 
Věra, Hoťková Tereza, Voláková Eva, Šmrhová Jaroslava, Bláhová Martina, 
Šmrhová Anna, Rittichová Natálie 

 

 

 

 



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Ženy (2000 a starší) 

Bušauerová Tereza, Drozdová Petra, Ferencová Petra, Formanová Hana, 

Franzová Denisa, Galušková Dominika, Galušková Linda, Pešičková Lucie, 

Poslední Tereza, Řezáčová Karin, Skuhrová Kristýna, Slabá Klára, Šibrová 

Eliška, Šlehoferová Michaela, Šmrhová Anna 

Drozdová Lucie, Kantnerová Sára, Kepková Pavlína, Lásková Pavlína 

Trenéři: 

Řezáč Richard, Galušková Jana, Franz Dušan 

Kondiční trenéři: Královec Lukáš a Maříková Lenka 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Starší dorostenky (2001 - 2002) 

Bernhardová Adéla, Kepková Pavlína, Kliková Karolína, Kovářová Lucie,  

Drozdová Lucie, Kajerová Nela, Kantnerová Sára, Krečová Kristýna, 
Lásková Pavlína, Šimáčková Kateřina, Turková Anna 

Mladší dorostenky (2003 – 2004) 

Buřičová Barbora, Malá Michaela, Pitulová Adéla, Rittichová Natálie, 
Tomanová Natálie, Voráčková Helena 

Benešová Lucie, Dolanská Patricie, Dubská Julie, Kepková Klára, 

Komárková Magdaléna, Krausová Kateřina, Měchurová Julie, Nová Kristýna, 

Randlíková Lucie, Skácelová Kamila, Skácelová Marcela, Šindelářová 

Adriana, Šoralová Lucie, Toušová Valentýna 

Trenéři:  

Mancellari Eva, Touš Pavel, Toman Václav 

 

 



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Starší žákyně (2005 a 2006) 

Aichingerová Veronika, Čásová Karolína, Hofírková Natálie, Hýblová 

Ludmila, Konderová Michaela, Pechová Veronika, Perglová Viktorie, Šerá 

Veronika, Štorcová Tereza, Wandlová Anna, Zaplatílková Natálie 

Baumruková Eliška, Bažantová Eva, Bažantová Martina, Langerová Nela, 
Magouta Natalia, Mancellari Sára, Podlenová Jana, Polanková Markéta, 
Radová Julie, Růžičková Adéla, Zídková Andrea 
 
Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Voláková Eva ml., Růžičková Štěpánka, Šmrha Jan, 

Studecký Jiří 

 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Mladší žákyně (2007) 

Bezdičková Viktorie, Březinová Kateřina, Burjasová Tereza, Cvačková 
Natálie, Chvátalová Adéla, Kaucká Barbora, Klimešová Rozálie, Košková 
Tereza, Krejčíková Simona, Loskotová Barbora, Madleňáková Valerie, 
Nyklesová Natálie, Palečková Aneta, Růžková Adriana, Růžková Magdaléna, 
Stulíková Barbora, Šantorová Marie, Šollarová Kateřina, Šuchmanová 
Tereza, Vaicová Tereza, Vaníková Nela, Vopatová Laura  
 
Trenéři:  

Šmrha David, Janků Milan, Eva Voláková st., Krejčík Roman, Košek Martin, 

Stulíková Lenka 

 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Mladší žákyně (2008) 

Baštářová Veronika, Budková Alžběta, Budková Kateřina, Čákorová Nicol, 

Dostalová Anežka, Doubková Valerie, Hanzlíková Barbora, Jungová 

Štěpánka, Krbcová Nika, Kyptová Hana, Němečková Kateřina, Nikodemová 

Elen, Sedláčková Adéla, Svatoňová Sára, Svobodová Daniela, Šerá Julie, 

Špačková Aneta 

Minižákyně (2009) 

Beráková Anna, Beránková Ellen, Cvačková Kristýna, Červená Rozálie, 

Hodlová Denisa, Honalová Ellen, Hřebejková Alex, Kaucká Lucie, 

Poskočilová Alžběta, Rittichová Lucie, Růžičková Gabriela, Samcová 

Vendula, Sedláčková Michaela, Trejbalová Vanesa, Vávrová Viktorie  

 
Trenéři: 

Jordanovová Věra, Beránek Petr, Krbcová Petra, Franzová Denisa 

  



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Přípravka (2010 - 2011) 

Čardová Eliška, Dlesková Natálie, Egermajerová Nikol, Kuncová Nicol, 

Mildorfová Ema, Pluhařová Michaela, Viazanko Sofie, Vodrážková Julie 

Balínová Anna, Kampfová Simone, Kurešová Markéta, Mancellari Laura, 

Pivoňková Nela, Přerostová Amélie, Roubová Eliška, Rybová Kateřina, 

Schöberlová Dominika 

 

Trenéři:  

Přerost Karel, Roub Jaroslav 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Berušky (2012 – 2013) 

Bergerová Dominika, Čolaková Aneta, Hodková Adéla, Mašková Viktorie, 

Němečková Karolína, Páníková Natálie, Štruncová Natálie,  Zapletalová 

Barbora, Zelená Tereza 

Adamčíková Edita, Bártová Markéta, Jordanovová Veronika, Šuhajdová 

Anna 

Trenéři:  

Rittichová Natálie, Johannová Petra, Bláhová Martina, Hoťková Tereza, 

Řehořová Anna 

 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Sluníčka (2014 - 2016) 

Aichingerová Nikola, Cviklová Tereza, Franzová Stela, Tytlová Anna, Vrbová 

Nikola 

Fabišiková Agáta, Görnerová Aneta, Pavelková Linda, Pirnerová Eliška, 

Schejbalová Bára, Sikhová Elizabeth, Slámová Eliška, Uhlářová Viktorie,  

Rybová Adéla 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Wandlová Anna, Kratochvílová Jaroslava 

  



DHC Plzeň sezóna 2019/2020 
Míček (2015 - 2016) 

Jungová Johana, Mrázová Laura, Šebelová Denisa, Švejdová Rosálie,  

Šimková Karla, Tylová Nikola, Voráčková Lucie 

Trenéři:  

Kraus Zdeněk, Kondelíková Michaela 

 

 

 

 

 

 



Soustředění v Kynžvartu mají ženy za sebou 

Téměř přesně za měsíc už začne našemu družstvu žen ligová sezóna 2019/2020. S přípravou se pokračovalo 

soustředěním v Kynžvartu, kam dorazil tým Richarda Řezáče ve čtvrtek a trénoval až do neděle. 

Program na severozápadě republiky sestával z ranního výběhu, několika kondičních cvičení a fyzických testů 
a nakonec se ženám dostal do ruky i házenkářský míč. Tvrdé tréninky byly místy zpestřeny procházkou po 
okolí či krátkými výlety. Holky si tak mohly prohlédnout minerální prameny Richard, Helena a Viktor či 
zámecký pivovar. Sobotní odpoledne bylo zase vyplněno speciálním triatlonem, ve kterém si jednotlivé hráčky 
vyzkoušely své dovednosti v běhu, jízdě na kole a střelbě ze vzduchovky, ze které vyslali několik projektilů i 
naši trenéři. 

Na soustředění naváže tým přátelskými zápasy. Nejbližší utkání čeká DHC už tento pátek, kdy vyjedou na 
hřiště našeho osudového soupeře z minulé sezóny, Sokolu Písek. 

Vyjádření trenéra Richarda Řezáče: 

"Celé soustředění proběhlo dle našich plánů. Stěžovat si nelze na nic, sportovní podmínky byly výborné, 
stejně tak strava i ubytování. Tréninkový plán se nám podařilo splnit a pochválit musím i přístup děvčat. Za 
celý realizační tým jsem maximálně spokojený!" 

 

  



Přátelské utkání - Sokol Písek 33:26 DHC Plzeň 

Po dvou vítězných duelech nad německým týmem Fichtelgebirge vyrazily ženy na přátelské utkání do Písku. 
Soupeř, který definitivně orazítkoval náš loňský sestup do 1. ligy, byl stejně jako v posledních vzájemných 
měření sil i tentokráte úspěšný a zvítězil o 7 branek. 

Hodnocení utkání z pohledu trenéra týmu Richarda Řezáče: 

"Utkání s Pískem bylo oproti předchozím dvěma zcela odlišné. My jsme nyní ve fázi fyzické přípravy, čtrnáct 
dní jsme se věnovali především kondici a výsledek tedy odpovídá tomu, v jaké fázi se nacházíme. Tato utkání 
jsou pro nás nezbytně nutná při přípravě na ligu. Určitě to pro nás bylo takové pomyslné zrcadlo, které nám 
ukazuje, kam musíme nyní zaměřit naše tréninkové úsilí. Teď nás čeká více herní přípravy a naše hra by tak 
měla dostávat nějaký tvar. Čeká nás minimálně ještě osm přípravných utkání, ve kterých bychom měli 
postupně nabírat na dynamice a přesnosti jak v obranné, tak i v útočné fázi." 

 

           

Přátelské utkání - DHC Plzeň 29:28 Sokol Písek 

Po páteční prohře o 7 branek se přátelské utkání žen mezi naším týmem a interligovým Sokolem Písek 
opakovalo na domácí palubovce. Vyrovnané utkání dopadlo tentokráte lépe pro nás a ve čtvrtém přátelském 
utkání před novou sezónou tak naše ženy slavily třetí vítězství, tentokráte o jeden jediný gól. 

Utkání bylo vyrovnané vlastně od úvodního hvizdu až po ten závěrečný. Ani jeden z týmů se nedokázal 
utrhnout na výraznější náskok. Z tohoto těsného souboje nakonec vyšlo plzeňské DHC lépe, poslední 
inkasovaný gól pár vteřin před koncem pouze snížil vítězství domácího týmu na rozdíl jediné branky. 

Po náročné fyzické přípravě a čtyřech přípravných zápasech mají ženy na kontě tři vítězství. Už za pár dní je 
čeká další prověrka v podobě dvojutkání s německým Regensburgem. První zápas je na programu v pátek 
od 19:30 h, odveta se hraje v sobotu v 17:30 h. Obě utkání odehrají ženy v hale Lokomotivy. 

Hodnocení utkání s Pískem pohledem trenéra Richarda Řezáče: 

"Do dnešního utkání jsme vstoupili s cílem zlepšit se v obranné fázi hry. To se v prvním poločase dařilo, byla 
škoda, že jsme to následně nezúročili v rychlém přechodu do útoku. Do utkání zasáhly všechny hráčky, chtěli 
jsme vidět, jak si každá jednotlivě poradí v utkání s herními situacemi, které trénujeme. Z tohoto pohledu jsme 
spokojení. Příprava je náročná, proto ještě nevypadají určité situace a určité momenty tak, jak bychom si 
představovali. Jsem ale za celý trenérský tým přesvědčený, že herní progres hráček a s tím související kvalita 
hry půjde zápas od zápasu nahoru." 



Dorostenky trénují v rámci soustředění ve Břvích 

Do neděle budou na soustředění ve Břvích naše mladší i starší dorostenky. Do rozlehlého sportovního areálu 
nacházejícího se východně od Prahy dorazily dívky v úterý a pracují zde pod dohledem trenérů především na 
obranné fázi hry a samozřejmě na posílení fyzičky. 

Na soustředění dorazilo celkem 28 hráček jak z družstva mladších, tak i starších dorostenek. Stejně jako ženy 
před několika dny, mohou i nyní aktérky soustředění využít tréninků s kondičním trenérem k nabrání fyzických 
sil. Následují tréninky ryze házenkářské a týmové porady. Za jeden den stihnou naše hráčky tímto formátem 
okolo čtyř tréninků. Čtvrtek byl navíc zpestřen přátelským utkáním s dorosteneckým týmem DHC Slavia 
Praha. 

Nuda rozhodně není ani o volných chvílích. Vedle zaslouženého odpočinku a relaxace je hojně využívanou 
aktivitou nejen hráček, ale i trenérů možnost zatancovat si na Xboxu. Poslední dva večery strávené ve 
sportovním areálu jsou navíc doplněny o táborovou populární zábavu - bobříka odvahy. 

Starší i mladší dorostenky startují nový ročník venku. 1. liga starších dorostenek začíná 14. 9. na hřišti SHK 
Veselí n. M., ve stejný den nastupují dorostenky mladší ke svému utkání proti pražským Vršovicím. 

 

 

 

 

 

 



Přátelské utkání - DHC Plzeň 20:35 Regensburg, DHC Plzeň 
18:34 Regensburg 

Dvojzápasem s účastníkem 3. německé Bundesligy, který navíc obsadil v loňské sezóně 2. místo, 
pokračovala příprava našich žen na novou sezónu. Plzeňské DHC prohrálo proti velmi kvalitnímu soupeři 
jasně obě dvě utkání, která se hrála na plzeňské Lokomotivě. Obě utkání využil trenér domácího celku 
alespoň jako nesmírně náročný trénink zaměřený na spolupráci spojek s pivotem. 

Hodnocení utkání pohledem trenéra Richarda Řezáče: 

"Zápasy s Regensburgem patřily opět mezi ty, ve kterém jsme dali prostor všem hráčkám. Obě utkání jsme 
vzali jako velmi tréninkové, soustředili jsme se především na spolupráci spojek s pivotem. Chtěli jsme tyto 
kombinace vyzkoušet bez ohledu na konečný výsledek. Výsledkově se to sice nezdá, ale udělali jsme další 
krok dopředu. Stěžejní generálkou pro nás bude turnaj v Otrokovicích, kam odjíždíme za týden. Tam budeme 
zkoušet poslední varianty jak v útočných, tak i obranných činnostech. Právě zápasy se silnými soupeři, jako 
třeba teď s Regensburgem, jsou pro nás důležité, abychom byli dobře připravení!“ 

 

 



Přípravy finišují, oddíly odjíždí na turnaje 

Hned 4 různé oddíly vyráží na východ, kde zahájí jednu ze závěrečných fází příprav na novou sezónu. 
Zatímco ženy poměří své síly se soupeři na turnaji v Otrokovicích, obě žákovská družstva a mladší dorostenky 
zamířila ještě dál, do slovenské Stupavy. Všechny 3 mládežnické kategorie zde od pátku do neděle po vzoru 
žen změří své síly v rámci mezinárodního turnaje. 

Ženy už mají 6 přátelských duelů za sebou. Během nich družstvo experimentovalo se sestavou, jednotlivkyně 
dostávaly prostor sehrát se s ostatními a zároveň vyzkoušet svoji vlastní fyzickou i herní připravenost. Jak 
jsme se již dozvěděli minule, pro trenéra týmu Richarda Řezáče je turnaj v Otrokovicích hlavní prověrkou, 
která má odrazit reálný výsledek více jak měsíční přípravy. 

Na turnaj ženy vyráží dnes. Ještě v tento den k večeru odehrají ženy své první utkání v rámci základní skupiny 
B proti celku SC Bohumín. V sobotu na to naváží trojicí zápasů, ve kterých postupně narazí na Jindřichův 
Hradec, slovenské Michalovce a taktéž slovenský tým Sereď. Neděle už bude patřit vyřazovacím zápasům. 

Už včera zamířila velká skupina našeho týmu ještě více na východ, jejich cílová stanice se nachází až ve 
slovenské Stupavě. Mladší dorostenky, starší a mladší žákyně zde od pátku do neděle sehrají utkání v rámci 
mezinárodního turnaje "Stupava cup 2019". 

Mladší dorostenky byly v konkurenci dalších 15 týmů zařazeny do čtyřčlenné skupiny B. Zde narazí na 
jednoho českého soupeře - HK Hodonín, a na dva celky z pořadatelské země, tedy na AS Trenčín a MŠO 
Štúrovo. Všechna tato utkání odehrají během dneška, zítra je na programu vyřazovací část. 

Starší žačky ve své základní skupině vyzvou dokonce ještě o jednoho soupeře více. Vedle českých Kunovic 
a slovenských celků ŠKP Bratislava a Dunajská Streda navíc vyzvou ještě chorvatský celek RK Buzet. Na 
rozdíl od týmu dorostenek se základní část protáhne u starších žaček až do soboty a většinu vyřazovacích 
zápasů tak případně odehrají až v neděli. 

Mladší žačky mají svojí šestičlennou skupinu vůbec nejpestřejší. Vedle Bohunic a slovenských celků Stupava 
A a Duslo Šaľa B čeká v základní skupině na holky stejně jako u starších kolegyň chorvatský Buzet. Skupinu 
uzavírá rakouský tým z hlavního města - Atzgersdorf Wien. I zde se utkání základní skupiny budou hrát až do 
sobotního večera a hlavní utkání ve vyřazovací části čekají na holky v případě úspěchu v základní části až v 
neděli. 

Výsledky budete moci sledovat na facebookovém profilu nebo stránkách týmu HC Tatran Stupava. 

 

 



Mladší žačky 2008 - Stupava Cup 2019 (30. 8. – 1. 9. 2019) 

První turnaj v nové sezóně odehrály mladší žačky 2008 ve slovenské Stupavě. 

Na turnaji měly  zastoupení týmy ze Slovenska, z České republiky, z Chorvatska, Rakouska, Slovinska a 
Maďarska. 
 
První  střetnutí nás  čekal  tým  z brněnských Bohunic. Do zápasu jsme vstoupili s nasazením a odhodláním 
zvítězit. Anetě se dařila střelba  z dálky a ostatní se přidaly dobrým pohybem a střelbou po uvolnění. Byť tomu 
výsledek  příliš  neodpovídá, nad tímto soupeřem jsme měli herní převahu. Po 26 minutách jsme odcházeli s 
výhrou 17:13. 
 
Druhý zápas nás čekal soupeř z Rakouska WAT Atzgersdorf Wien. Toto utkání jsme nezvládli hned v začátku. 
Příliš technických chyb dalo soupeři náskok o pět branek. Byli jsme až příliš pasivní v útoku a v obraně se 
litovali a báli se jakéhokoliv kontaktu. Ke konci prvního poločasu jsme zjistili, že není takový problém dostat 
se do soupeřovy obrany a začali dávat branky. Ve druhém poločase jsme i velmi dobře bránili (zde bych 
vyzdvihla Sáru) a dokázali tak druhý poločas remizovat. Byť jsme tento zápas nevyhráli (12:17), mohly být 
holky se svým výkonem hlavně ve druhém poločase spokojené. 
 
Třetí utkání jsme hráli proti slovenskému týmu z HK Slovan Duslo Šaľa B. V začátku utkání jsme  navázali na 
dobrý  výkon z druhého poločasu předchozího zápasu. Dařila se střelba, Kuty velmi dobře chytala a my se 
soupeřem drželi krok. To vše jsme už ve druhém poločase nedokázali udržet, chyběly síly na to, abychom 
Šaľe vzdorovali. Kupili jsme chybu za chybou, a taky do branky nám střelba už tak nedoletěla jako na začátku 
dne. Soupeř nás tak trestal brankou za brankou a my prohráli vysokým rozdílem 9:22. 
 
Ke čtvrtému utkání jsme nastoupili proti domácí Stupavě. Tento zápas byl jednoznačně nejhezčí z celého 
turnaje. Měl náboj hned od začátku. Holky v obraně bojovaly jako jeden tým a v útoku předváděly velmi 
pěknou souhru. K výhře chybělo jen proměňování, protože holky si vytvářely pěkné šance. V zápase se 
nejvíce dařilo zakončení a průnik do soupeřovy obrany Barče. Také brankářky měly pěkné zákroky. Sice jsme 
prohrály 12:14, ale líbilo se mi, že holky odcházely ze zápasu spokojené samy se sebou, a i to že se radovaly 
z každé branky. 
 
Páté utkání nás čekal soupeř z Chorvatska RK Buzet. Tento tým byl velmi nezkušený, a tak od nás dostal 
nadílku branek 29:2. V tomto zápase si téměř všechny hračky daly branku. 
 
Šesté a zároveň poslední utkání na Stupava cupu jsme odehráli proti MŠO Šturovo. My jsme ve skupině 
skončili na čtvrtém místě a soupeř na třetím ve své skupině. Bylo tedy předvídatelné, že utkání bude 
vyrovnané až do konce. Úvod zápasu byl vyrovnaný. My jsme však přidali na důrazu v útoku, dokázali se 
uvolnit a proměnit. Soupeř si sice také šance vytvářel, ale brankářky jejich střely chytaly, anebo se soupeř 
vůbec netrefil. Poločas byl příznivější pro nás 7:3. Nic ale nebylo rozhodnuto. Šturovo zpřesnilo střelbu a 
začalo se na nás dotahovat. Holky se však nenechaly zlomit. Bojovaly v obraně a v útoku pokračovaly 
v dobrých akcích a uvolněních, jen zakončení už nebylo tak přesné a někdy až moc ukvapené. I tak jsme 
slavili vítězství 14:11. Tento zápas se podařil Štěpce a Sáře. 
 
Celkově: 

První turnaj v kategorii mladších žáček a s míčem velikosti 1 byl pro nás velkou neznámou. Odkryl sice 
nedostatky, na kterých budeme určitě pracovat, ale hráčkám ukázal, že když budou bojovat a zvýší úsilí, 
mohou se rovnat i starším hračkám. Turnaj byl rozhodně přínosem a určitě všechny hračky posunul o kus 
kupředu. A určitě si všechny dostatečně zahrály a všechny si vstřelily branku. Tři hračky dokonce hrály i za 
brněnské Bohunice, kde si opravdu dost zahrály. 

 

 
Hrály: 

Budková Kateřina, Budková Bety, Hanzlíková Barbora, Jungová Štěpánka, Krbcová Nina, Nikodemová Ellen, 
Poskočilová Bety, Rittichová Lucie, Sedláčková Adéla, Sedláčková Michaela, Svatoňová Sára, Šerá Julie, 
Špačková Aneta, Nyklesová Natálka 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starší žačky - Stupava Cup 2019 (30. 8. – 1. 9. 2019) 

V rámci přípravy na novou sezónu zavítaly starší žačky na Stupava Cup. 

Hned první utkání (na které jsme si bohužel museli počkat až do podvečerních hodin), bylo pro většinu hráček 
tvrdým střetem s realitou. Kunovice nás převyšovaly nejen silově, ale především herní vyspělostí. My jsme 
byli zaskočeni rychlostí i agresivitou soupeře. V obraně jsme nestíhali a v útoku jsme se prosazovali jen velmi 
těžko. Prohráli jsme 7:17. 

Druhé utkání (první sobotní) nás čekaly chorvatské soupeřky z Rk Buzet. Dařila se nám obrana a i v útoku 
jsme si snadno vytvářeli dobré střelecké příležitosti a většinou jsme je proměňovali. Výborně hrála Sára 
Mancellari. Dařilo se Čáse, Elišce,  ale i oběma brankářkám. Vyhráli jsme 20:15. 

Třetí utkání jsme hráli proti Dunajské Strede. Do zápasu jsme vstoupili výborně a soupeřky zaskočili dobrou 
obranou i velkou aktivitou v útoku. Výborně hru organizovala Hofi, skvěle hrály Mája i Míša. Ale ani ostatní 
hráčky nezůstaly pozadu a brzy se přidaly i Čása, Eliška i Aichy. S vítězem skupiny jsme odehráli fantastické 
utkání a odešli se vztyčenou hlavou (i když s prohrou 16:18). 

Další utkání už tak povedené nebylo. Nastoupili jsme proti ŠKP Bratislava. Začátek utkání se nám příliš 
nevydařil a až do desáté minuty jsme zaslouženě prohrávali.  Pak jsme zlepšili obranu. V útoku družstvo táhla 
Míša, v brance se dařilo oběma brankářkám. Důležité dvě branky z křídla přidala Martina. Po koncentrovaném 
výkonu ve druhé půli jsme utkání otočili a ve druhé půli už byli lepším týmem. Vyhráli jsme  14:10. 

Ze základní skupiny jsme se kvalifikovali do skupiny o 11. - 16. místo. Prvními soupeřkami nám byly hráčky 
ze Zlína. V emotivním a až zbytečně tvrdém utkání jsme měli po celou dobu mírně navrch a zvítězili 21:18. 
Výborně hrála opět Míša, střelba z dálky se dařila Hofi i Čáse, neomylná byla Mája. Dařilo se také Záplatě v 
brance. 

Poslední utkání proti RHK Bánovce nad Bebravou se nám vůbec nevydařilo. Obrana nefungovala a v útoku 
nám padal míč z ruky. Tentokrát nevycházelo vůbec nic. Prohráli jsme 18:24. 

Celkově to byla první herní zkušenost v této sezóně. Rozhodně se nedá hovořit o úspěchu, ale také to nebyl 
žádný propadák. Zápas s Bratislavou ukázal,  že umíme otočit i špatně rozehrané utkání.  Utkání s Dunajskou 
Stredou bylo naším nejhezčím, a přestože skončilo naší prohrou, odvedli jsme fantastický výkon. Máme na 
čem stavět, ale i na čem pracovat. Všechny hráčky zaslouží pochvalu za snahu, i když některým stále chybí 
odvaha. 

Hrály: 

Aichingerová 2, Baumruková 8, Bažantová E. 2, Bažantová M. 3, Čásová 13, Hofírková 26, Hýblová 5, 
Konderová 13, Mancellari 9, Polanková 12, Šerá, Zídková 3 

Chytaly Langerová (35 %) a Zaplatílková (33 %). 

 



Mladší dorostenky - Stupava Cup 2019 (30. 8. – 1. 9. 2019) 

Mladší dorostenky vezou ze Stupavy bronzové medaile. Na poslední přípravný mezinárodní turnaj zamířily 
mladší dorostenky na Slovensko do Stupavy. V kategorii U16 startovalo celkem 16 družstev, které byly 
rozděleny do čtyř skupin. DHC Plzeň bylo ve skupině B, ve které se mělo utkat s týmy AS Trenčín, MŠO 
Štúrovo a HK Hodonín. 

Během pátku jsme odehráli zápasy ve skupině, ve kterých jsme zvládli všechna tři utkání vítězně, konkrétněji 
jsme porazili MŠO Štúrovo 17:14, HK Hodonín 15:12 a AS Trenčín 17:22. Do dalších bojů jsme tím pádem 
postoupili z prvního místa. Nejtěžší bylo utkání s Trenčínem, kde jsme si sáhli na dno svých sil, a holky si za 
toto utkání zaslouží největší pochvalu. Ukázalo se v něm, že v házené obzvláště neexistuje žádné já... ale 
MY! Holky hrály týmově a podporovaly se navzájem. Velké poděkování patří našim mladším hráčkám, které 
nás ve všech utkáních mohutně podporovaly a fandily nám! 

Po úspěšném první dnu nás v sobotu čekalo utkání proti rakouskému UHC Korneuburgu. V zápase o 
semifinále se holky od začátku držely taktických pokynů a zaslouženě vyhrály 23:12. Tím jsme si zajistil i boj 
o medaile. Bohužel los nám postavil do cesty opět Trenčín, se kterým jsme se již utkali. A bohužel jsme poprvé 
na turnaji ochutnali hořkost porážky. Přišla v nejméně vhodnou dobu, s tím se ale nedá nic dělat. Holky daly 
do zápasu i tak vše a prohrály smolně o jediný gól. V neděli nás tím pádem čekal boj o 3. místo. Utkání proti 
slovenskému celku Duslo Šaľa holky zvládly dotáhnout do vítězného konce a radovat jsme se tak mohli z 
bronzových medailí. 

Chválit jednotlivce nemá cenu, všechny hráčky zaslouží pochvalu. V této sestavě odehrály svůj první turnaj 
po roční pauze a až na pár chyb (na kterých budeme v příštích týdnech pracovat) jim opravdu nelze nic 
vytknout. Na hřišti i mimo něj ukázaly, že jsou tým a ne družstvo jednotlivců. Přesto nám jedna individuální 
cena neutekla, MÍŠA MALÁ se stala nejlepší brankařkou turnaje. I díky výkonům Míši a Adriany Šindelářové 
jsme se mohli dostat až na stupně vítězů. 

Za 14 dní nás čeká první ligový zápas, do té doby se budeme soustředit na chyby, které nás stále trápí. 

Hrály: 
Voráčková, Rittichová, Dubská, Benešová, Buřičová, Pitulová, Tomanová, Randlíková, Komárková, Toušová, 
Krausová 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 



První ostré utkání čeká ženy v rámci Českého poháru! 

Více než měsíc a půl dlouhá fyzická a taktická příprava je již minulostí a na řadu přichází ostré zápasy. První 
soutěžní utkání odehrají ženy v sobotu na hřišti Lázní Kynžvart, kde se s domácím celkem utkají v rámci 2. 
kola Českého poháru žen. Zápas začíná v 14:00 h. 

Zatímco náš klub byl nasazen rovnou do 2. kola, Kynžvart si musel postup vybojovat. V prvním kole poháru 
vyrazily hráčky Kynžvartu do blízkého Chebu, kde se utkaly s místní Hvězdou. Divoké a tvrdé utkání, ve 
kterém padlo 17 dvouminutových trestů a 6 karet (z toho 2 červené) nakonec dotáhly do vítězného konce 
právě hostující hráčky, které se po závěrečném hvizdu radovaly z výsledku 17:24. Výhru Kynžvartu řídila s 
šesti vstřelenými góly Nikola Švihnosová, zdatně jí díky využitým sedmimetrovým hodům sekundovala Adéla 
Pilmajerová (5/3). 

Házená se v Kynžvartu hraje od roku 1970, kdy bylo do okresního přeboru přihlášeno první družstvo mladších 
žaček. Od roku 1975 se v městě koná populární Kynžvartský pohár, jehož tradice trvá dodnes. Klub se 
postupně rozrůstal a v dnešní době eviduje téměř všechny věkové kategorie. 

Naše ženy se potkají s Kynžvartem v této sezóně minimálně třikrát, krom pohárového utkání se se stejným 
soupeřem potkají také v 1. lize. Nejprve opět na hostujícím hřišti 27. 10., domácí odveta je předběžně v plánu 
14. března. 

 

 

 

  



2. kolo Českého poháru - Házená Kynžvart 19:22 DHC Plzeň 
(7. 9. 2019) 

Úspěšně vstoupily do nové sezóny naše ženy, které dnes odehrály utkání Českého poháru. Los jim přiřkl 
soupeře z Kynžvartu, na jehož palubovce dnes od dvou hodin odpoledne nastoupily. Po vítězství 6:12 v 
prvním poločase přišel na řadu vyrovnanější poločas druhý, ve kterém naše ženy musely udržet vedení. To 
se jim nakonec povedlo a domů tak jedeme s vítězstvím 19:22 a postupem do 3. kola! 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Náš první ostrý zápas nám ukázal, jak bude vypadat liga, pokud vydržíme takticky pouze 30 minut. Domů si 
vezeme vítězství z Kynžvartu, které jsme museli v druhém poločase hodně kontrolovat. Vstup do utkání byl z 
naší strany dominantní, ale sami jsme svými chybami soupeře pustili zpátky do hry. Přesto jsme si dokázali 
vybudovat poločasový náskok šesti branek. Do druhého poločasu jsme ale už vstoupili vlažně a stálo nás 
hodně sil vrátit se do zápasu. Bohužel už jsme nedokázali navázat na první poločas a závěr utkání byl 
poměrně nervózní. Doufám, že tento zápas nás aktivoval a do dalších střetnutí si s sebou vezmeme 
především nasazení a přístup z první půle. Náš cíl, tedy postup, jsme splnili, do dalších zápasů ale musíme 
podat vyrovnanější výkony v obou poločasech!" 

Hrály: Kepková 3, Šmrhová 4, Bušauerová 1, Formanová, Galušková L. 6/2, Galušková D. 2, Drozdová P. 3, 
Drozdová L. 2, Ferencová, Slabá, Wisterová 

Chytala Šlehoferová. 

 

 

  



Minikempy odstartovaly - Tachov (7. 9. 2019) 

První tréninkový minikemp starších žaček se konal v sobotu 7. 9. 2019 ve sportovní hale a tělocvičně Slavoje 
Tachov.  

Zúčastnilo se celkem 32 hráček (18 z DHC Plzeň a 14 z domácího Tachova). Po společném rozcvičení, které 
obsahovalo spoustu koordinačních cvičení, se hráčky rozdělily do tří skupin a postupně prošly všechna tři 
stanoviště. První bylo zaměřeno na náběh a střelbu a hráčky zde trénovaly pod vedením Davida Trkovského. 
Druhé stanoviště pod vedením Věry Jordanovové bylo věnováno rozhodovacím procesům. Tématem třetího 
stanoviště v tělocvičně byla pod vedením Jarky Šmrhové míčová technika (zejména driblink a přihrávky). 
Brankářky měly opět svá speciální cvičení a věnovala se jim Natálka Rittichová. 

Závěrečná hra byla zaměřena na obranu 1:2:3. 

Všechny hráčky trénovaly s nasazením a zaslouží pochvalu. 

Hvězdami minikempu byly z Tachova Tereza H., Julča B., Naty H. a z DHC Plzeň Mája, Hofi a Míša. 

 

 

 



Zlatý začátek nové sezóny – mladší žačky 2007 - Vršovice 
Handball Cup (6. 9. – 8. 9. 2019) 

Prvním turnajem nové sezóny byl pro mladší žačky (ročník 2007) Vršovice Handball Cup, kterého se toto 
družstvo zúčastnilo vůbec poprvé. Po prázdninové pauze vyplněné soustředěním v Tachově a tréninky v Plzni 
byla na holkách vidět velká chuť do hry.  Jako vždy na turnaj jelo 14 hráček, které se včetně brankářek po 
celý turnaj rovnoměrně střídaly, což se v rozhodujících okamžicích ukázalo jako klíčové. 

Pátek 

První zápas byl trochu vlažnější a udělali jsme několik jednoduchých chyb, ale i tak jsme béčko plzeňské 
Slavie, tvořené šikovnými mladšími hráčkami jasně přehráli (13:4). To druhý zápas proti Dunajské Stredě už 
byl o něčem jiném. I když se úplně nedařilo pokrýt spolupráci s výbornou pivotkou soupeře, tak to byla právě 
agresivní obrana, kterou jsme slovenské hračky nutili k chybám a ty trestali z rychlých útoků. Především díky 
obrovské bojovnosti jsme velmi silného soupeře (celkově čtvrtý v turnaji) přetlačili 11:9 a udělali důležitý krok 
v cestě za medailí. 

Jak to tak bývá, tak po jednom výborném výkonu přišel zápas, za který jsme určitě chválit nemohli. Ještě než 
nastoupily holky na hřiště, už v hlavách slavily vítězství. Tomu pak odpovídalo i nasazení, díky kterému soupeř 
z Jindřichova Hradce vzdoroval až nečekaně dlouho. Po jasně nejhorším výkonu v turnaji jsme zvítězili 15:10. 
Poslední večerní zápas s Pískem A (jednalo se ale o slabší družstvo tohoto klubu) už byl ale ve znamení 
snadné výhry (17:3). 

Sobota 

V sobotu si holky mohly trochu přispat, protože první zápas s Hájemi jsme hráli až v 10:30 h. Kromě prvních 
3 minut, kdy se pomalu rozehrávaly, předvedly holky výborný výkon a soupeře, který s námi postoupil do 
finálové skupiny, jasně porazily (16:6). 

Druhý sobotní zápas proti Kynžvartu nepatřil mezi úplně povedené. Se soupeřem, kterého fyzicky jasně 
převyšujeme, jsme se především v úvodu hodně trápili v útoku, a i když nakonec výsledek vypadal 
jednoznačně (18:3), tak jednoduchých chyb jsme udělali až příliš. 

V posledních dvou sobotních zápasech si trenérskou premiéru v pozici hlavních koučů odbyli Lenka 
s Martinem a zvládli ji na jedničku, i když to vůbec neměli snadné. Oranžová Slavia Praha kousala o něco 
více, než jsme čekali, a o výsledku se rozhodlo až v druhém poločasu (12:6). 

Do finálové skupiny o 1. – 6. místo jsme postoupili se 4 body za výhry s Dunajskou Stredou a Hájemi. Prvním 
finálovým a posledním sobotním soupeřem byla Olomouc. Vstup do utkání výrazně lépe vyšel soupeři (3:6). 
Po změně obranného systému se ale podařilo eliminovat šikovnou rozehrávku soupeře a nakonec zápas i 
otočit (16:9). 

Neděle 

V neděli nás čekali již jen dva soupeři, a sice dvě nejsilnější družstva z druhé skupina - Písek a červená Slavia 
Praha. S Pískem jsme po celý zápas výborně bránili, ale v prvním poločasu se nám vůbec nedařilo v útoku 
(poločas 3:2). Ve druhém jsme ale zpřesnili hru, konečně se začali trefovat, a když soupeři došly síly, 
v poslední pětiminutovce jsme je šesti brankami dorazili (12:5). 

Poslední zápas proti Slavii tak byl soubojem o zlato, i když jsme před zápasem věděli, že nám stačí i remíza 
(Slavie nečekaně prohrála s Hájemi). Podobně jako proti Písku byl zápas dlouho vyrovnaný (poločas 6:4) a 
ještě 10 minut před koncem zdaleka nebylo rozhodnuto (9:6). Závěr ale opět rozhodlo na jedné straně to, že 
jsme mohli rozdělit síly mezi více hráček, ale i to, že jsme tvrdou obranou dokázali znechutit hru klíčovým 
hráčkám soupeřek. Střelecký uragán v závěru tak byl pro soupeře možná až příliš krutý a výsledek rozložení 
sil na hřišti až tolik neodpovídal (15:7). 

Celkově jsme tak turnaj prošli sice bez ztráty bodu, ale vítězství v turnaji se vůbec nerodilo lehce. Zejména 
zápasy s Dunajskou Stredou, Olomoucí, Pískem a červenou Slavií Praha měly velmi vysokou kvalitu a holky 
musely zapnout úplně na maximum, aby uspěly. 



Základem vítězství byla jednoznačně výborně fungující obrana na čele se spolehlivě chytajícími brankářkami. 
Díky ní se dařilo získávat míče a zakončovat z rychlých útoků. Rezervy lze naopak stále vidět v útoku proti 
postavené obraně, kde chybí více střelby z dálky. 

Celkově ale nelze první turnaj sezóny hodnotit jinak, než pozitivně. Holky potvrdily předpoklady, že letos by 
měly patřit mezi nejsilnější týmy, a to jak vzhledem k věkovému složení (družstvo je vytvořeno jen z ročníku 
2007, což u ostatních družstev není), tak i vzhledem k herním zkušenostem (některé holky začínají již osmou 
sezónu). Vstup do nové sezóny tak vyšel na jedničku a doufejme, že v takto kvalitních výkonech budou holky 
nejen pokračovat, ale že budou mít chuť na sobě i dále pracovat a zlepšovat se. 

Z jednotlivců nelze nikoho vyzdvihnout, protože všechny holky mají na tomto úspěchu velký podíl a bez ohledu 
na to, kdy byl právě na hřišti, měla naše hra stále vysokou kvalitu. Pochválit je proto potřeba úplně všechny, 
včetně rodičů za pomoc s dopravou a fandění. 

Hrály:  

Bezdičková, Březinová, Burjasová, Košková, Krejčíková, Loskotová, Růžková M., Stulíková, Šantorová, 
Šollarová, Vaicová, Vopatová 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

        

 



1. liga starších dorostenek - SHK Veselí n. M. 23:27 DHC 
Plzeň (14. 9. 2019) 

Po úspěšné sobotě v podání žen a mladších dorostenek nastoupily v neděli dorostenky starší na hřišti Veselí 
nad Moravou. Od začátku utkání šly hráčky našeho týmu za vítězstvím a do poločasu vedly už 9:18. Vedení 
si navíc bezpečně pohlídaly a završily tak vydařený víkend dalším plným počtem bodů. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Začátek utkání nám krásně vycházel podle našich představ, dokázali jsme si vytvořit vyložené šance a být v 
nich navíc úspěšní. První poločas byl vyrovnaný do poloviny první části, díky rychlým útokům se nám ale 
podařilo ještě do přestávky odskočit na rozdíl devíti gólů a troufnu si říci, že tak navíc rozhodnout o osudu 
utkání. Po změně stran jsme díky náskoku mohli zapojit i holky z lavičky, soupeř už dokázal pouze snížit na 
rozdíl čtyř branek, což byl také konečný výsledek. Zasloužené vítězství jsme si v závěru pohlídali a je skvělé, 
že jsme přivezli z venku první dva body! Musím pochválit celý tým za bojovnost, nasazení a vůli po vítezství!" 

Hrály: Krečová, Bernhardová, Dubská 10, Kantnerová 5, Drozdová 7, Šimáčková, Tomanová 4, Lásková 1, 
Turková, Kliková 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

  



1. liga mladších dorostenek - Sokol Vršovice 29:35 DHC 
Plzeň (15. 9. 2019) 

Do 1. ligy mladších dorostenek vstoupily včera také naše holky, které stejně jako ženy nastoupily k utkání na 
palubovce pražských Vršovic. Proti místnímu klubu si vytvořily v poločase pětibrankový náskok, který 
dokázaly během druhé části utkání ještě navýšit a se závěrečným hvizdem tak slavit vítězství 29:35. Z Prahy 
si tak přiváží do prvoligové tabulky první dva body. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Do zápasu jsme chtěli přenést to, čemu jsme se věnovali po celou dobu přípravy. Částečně se nám to i 
podařilo, ale stále děláme ty samé technické chyby, kterých se musíme do budoucna vyvarovat. V obraně 
nám stále chybí určitá agresivita, která by vyústila v zisk míče. Vyjma poměrně velkého počtu obdržených 
branek ale není holkám v obranné fázi moc co vytknout. Dařil se nám i rychlý přechod, z kterého plynulo dobré 
zakončování. Holky se s prvním ligovým utkáním popraly dobře. Výbornou hru předvedla Julie Dubská, jak v 
obraně, tak i v útoku, o čemž vypovídá 8 přesných zásahů. V obraně výborně zahrály také Lucka Benešová, 
Barbora Buřičová a Natálie Rittichová. V útoku se prosazovala Helča Voráčková, s deseti vstřelenými góly 
byla nejlepší střelkyní zápasu. Pochválit bych chtěla i Magdu Komárkovou, kterou jsme během zápasu 
nemuseli upozorňovat, že smí vystřelit a sama dokázala táhnout na bránu. V brance nás podržela Adriana 
Šindelářová, která výborně zastoupila mezi tyčemi Míšu Malou, která se nemohla ze studijních důvodu 
zúčastnit zápasu. Opomenout nemůžeme ani ostatní hráčky, všechny si zaslouží pochvalu. Do týmu se 
výborně zapojily i hráčky, které jsou u nás na hostování z Tachova, tedy Kamila Skácelová a Marcela 
Skácelová. Přínosem do družstva je i příchod Lucky Randlíkové (limitovaný přestup z Žirovnice), která k 
celkové výhře přispěla dvěma góly. Další utkání nás čeká příští týden na palubovce v Písku!" 
 
Hrály: Dubská 8, Krausová, Voráčková 10/1, Komárková 4, Buřičová 1, Tomanová 4, Skácelová K., 
Benešová, Rittichová 3/2, Randlíková 2, Toušová 2, Skácelová M. 1 

Chytaly Šindelářová a Šoralová. 

  



1. liga žen - Sokol Vršovice 22:32 DHC Plzeň (15. 9. 2019) 

Na úspěšný vstup do poháru navázaly ženy včera i v rámci ligového utkání. První zápas sezóny 2019/20 
odehrály naše děvčata na půdě pražských Vršovic a po poměrně vyrovnaném 1. poločase urvaly vítězství na 
svou stranu, navíc výrazným desetibrankovým rozdílem. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: "Sami jsme byli zvědaví, jak bude utkání vypadat. 
Měli jsme nějaké indicie o soupeři a varovali jsme holky před houževnatostí pražských hráček. Vše se 
potvrdilo a museli jsme se hodně nadřít, abychom se dostali k naší hře, kdy chceme být my tím dominantním 
celkem na hřišti. Konečný výsledek je z mého pohledu neodpovídající průběhu utkání. V obraně jsme odvedli 
velice dobrou práci podpořenou výkonem brankářek. V útočné fázi jsme měli pár hluchých míst a dostali jsme 
tak soupeře zpátky do hry. Dokázali jsme ale zužitkovat zkušenosti z přípravných utkání a dovést zápas do 
vítězného konce. Je třeba, abychom si z tohoto vítězství vzali do dalších střetů to lepší. Teď nás čeká pauza, 
kterou využijeme na doléčení zraněných hráček a budeme dále pracovat na lepším provedení jak v útoku, tak 
i v obranných činnostech. Nyní jsme hlavně rádi za úspěšný start do ligy. Chci za všechny moc poděkovat 
fanouškům, kteří nás podpořili přímo v hale a pro děvčata byli určitě oporou." 

Hrály: Poslední 1, Kepková 4, Šmrhová 3, Bušauerová 1, Formanová 2, Galušková L. 7/4, Lásková, 
Galušková D. 2, Drozdová P. 7, Drozdová L., Ferencová 2, Slabá 2 

Chytaly Šibrová a Šlehoferová 1. 

 

 



Plzeňská liga mladších žáků - Talent Plzeň (15. 9. 2019) 

Premiérový turnaj odehrály v chlapecké soutěži naše mladší žačky (ročník 2007). Do soutěže jsme se přihlásili 
především z toho důvodu, abychom holkám umožnili poměřit se i s fyzicky vyspělejšími soupeři, a v tomhle 
ohledu určitě turnaj splnil naše očekávání. Novinkou oproti loňsku je to, že oba poločasy (osobka i hra) se 
sčítají nyní dohromady a trháky o poločasu se do výsledku nijak nepočítají. 

První zápas proti áčku Slavie byl vyrovnaný jen na začátku. Proti mladšímu soupeři měly holky navrch ve 
všech ohledech a jasně zvítězily jak v osobce (13:3), tak i celkově (20:7). Druhý zápas proti Talentu A už ale 
musely přidat o poznání více. V osobce nám nevyšel úvod a soupeře jsme pustili do vedení 2:5. Po prostřídání 
se však hra zpřesnila a nakonec se výsledek podařilo otočit (9:7). Stav byl dlouho vyrovnaný i ve druhém 
poločasu (ještě ve 12. minutě bylo skóre 17:15), ale závěr vyšel lépe nám (25:20). 

Třetí zápas proti Šťáhlavům byl náš jasně nejlepší v turnaji. Proti soupeři, jehož několik hráčů holky výrazně 
fyzicky převyšuje, jsme se statečně prali celý zápas, a nebýt nepřesné koncovky, mohl být pro nás výsledek 
ještě příznivější. Nakonec jsme po velmi dobrém výkonu jak osobku, tak i hru prohráli se ctí shodně o 3 branky 
(celkově 24:18). 

Nikoliv poprvé přišlo po pěkném zápasu kruté vystřízlivění, které mělo tentokrát na svědomí béčko Talentu 
(béčko jen papírově, protože družstva byla složena vyrovnaně). Holky soupeře zjevně podcenily, do zápasu 
vstoupily zcela nekoncentrovaně a kupily jednu technickou chybu za druhou. Osobku jsme po katastrofálním 
výkonu bez pohybu prohráli 4:7. Bohužel ani ve hře se vůbec nedařilo a i když času na obrat bylo dostatek, 
tak soupeř si kvůli naší nedůrazné obraně a nepřesné střelbě náskok z osobky udržoval až do konce (13:17). 

Celkově turnaj ukázal, že rozhodnutí přihlásit se do této soutěže bylo správné, jelikož s podobně vyspělými 
soupeři se v dívčí kategorii tak často nepotkáme. Pokud se holky vyvarují výpadků, jaký nás postihl 
v posledním zápase, tak určitě nebudeme v soutěži jen do počtu. V každém případě je však stále na čem 
pracovat, protože turnaj nám odhalil řadu nedostatků. 

Hrály:  

Bezdičková (19 střel/12 branek), Burjasová (9/6), Březinová (9/4), Košková (10/6), Krejčíková (8/7), Loskotová 
(7/6), Růžková M. (14/11), Stulíková (8/5), Šantorová (8/4), Šollarová (24/11), Vaicová (13/9), Vopatová 
(13/10) 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

 

 

 

  



Starší žačky - Žirovnický pohár (13. - 15. 9. 2019) 

Druhý zářijový víkend zavítaly starší žačky DHC Plzeň již tradičně na Vysočinu na Žirovnický pohár. 

První turnajové utkání jsme odehráli proti Hájům. Stejně jako na turnaji ve Stupavě jsme v prvním zápase byli 
zaskočeni rychlostí i agresivitou soupeře. Hráli jsme velmi naivně a dělali minižákovské chyby (8 ztracených 
míčů). Také střelba měla nízkou úspěšnost. Prohráli jsme 8:13. 

Druhé utkání proti Písku bylo zápasem dvou zcela rozdílných poločasů. My jsme měli nekoncentrovaný 
začátek, opět jsme dělali školácké chyby a nevěděli si rady se soupeřovou obranou 1:5. Brankářky si nesáhly 
na míč a střelkyně se nemohly trefit. Poločas jsme prohráli 2:8. Do druhého poločasu jako by nastoupil jiný 
tým. Dobře jsme bránili, v útoku se dařila spolupráce s pivotem. Postupně jsme ukrajovali z náskoku soupeřek, 
ale na body to nestačilo. Prohráli jsme 11:13. 

Třetí utkání jsme hráli proti Ivančicím. Do utkání jsme vstoupili zodpovědně a konečně jsme velmi dobře 
bránili. I v útoku jsme se snažili, připravili jsme si řadu pěkných příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. S 
úspěšností střelby 26 % se bohužel vyhrát nedá. Prohráli jsme 5:10. 

Další zápas byl proti domácí Žirovnici. První poločas jsme se nedokázali srovnat v obraně a tahali za kratší 
konec (poločas jsme prohráli o dva góly). Ve druhém poločase jsme se zlepšili a postupně dotahovali. 
Nakonec jsme prohráli o jediný gól 13:14. 

Odpolední utkání proti Třeboni jsme konečně hráli soustředěně od začátku až do konce. Výborně zahrály 
všechny tři spojky (Čása, Hofi i Viky) a v brance holky podržela Kiki Hýblová. Dobře jsme bránili. Trpělivou 
hrou jsme se propracovali k prvnímu vítězství v turnaji 15:13. 

Poslední čtvrteční utkání jsme nastoupili proti Baníku Most. Začali jsme dobře, ale bohužel jsme  neproměnili 
několik jasných brankových příležitostí a udrželi krok se soupeřem jen první poločas. Ve druhém už byl lepší 
Most a zaslouženě vyhrál 13:9. 

V neděli ráno jsme nastoupily proti Tachovu. V prvním poločase jsme byli herně mírně lepší, ale převahu jsme 
nedokázali přeměnit v gólový náskok. Ve druhém poločase jsme nepřesně stříleli a zbytečně ztratili spoustu 
míčů. I přes velmi dobrý výkon Naty Zaplatíkové v brance (40 %) jsme prohráli 9:12. 

Posledním turnajovým soupeřem nám byl Havlíčkův Brod. 

Celkově: 

Turnaj jsme odehráli s bilancí  1 výhry,  1 remízy a 6 proher. V prvních zápasech byla vidět velká nesehranost, 
postupně se to ale zlepšovalo. Hráčky se úspěšně sžily s novým obranným systémem. Bohužel stále je vidět 
proti ostatním týmům velká nezkušenost a menší množství odehraných zápasů. Pozitivní je, že s každým 
soupeřem jsme dokázali držet krok, na druhou stranu téměř ve všech zápasech jsme udělali více chyb než 
soupeřky, jak v obraně, tak i v útoku, a to bylo pro úspěšnější výsledky rozhodující. Na velmi vyrovnaném 
turnaji, kde každý alespoň jednou prohrál a předposlední tým měl tři výhry, jsme skončili na posledním místě. 

Hrály: Zaplatílková - Baumruková 5, Bažantová Eva 4, Bažantová Martina 1, Čásová 20, Hofírková 19, 

Hýblová 10, Mancellari 6, Perglová 12, Polanková 3, Wandlová, Zídková 

  



Berušky, Sluníčka i Kroužek Míček už cvičí! 

Od 11. září už pilně trénují nejen všechny starší kategorie, ale také ti nejmenší! 

A podívejte se, jak jim to jde! 

Kroužek Míček je určen pro nejmenší dívky (2015 a 2016). Cvičí se každou středu od 16:30 h. Holčičky se 
učí správně běhat, skákat, hrají si s míčem a vyzkouší i různé náčiní a pomůcky. Nejdůležitější je, aby je to 
všechny moc bavilo! 

Sluníčka už jsou o něco starší (2014 a 2015) a už něco umí (minule nejen pěkně házely, ale i krásně chytaly). 
Také tahle děvčata trénují hlavně obratnost a rychlost, učí se různá "kouzla" s míčem, ale především mají 
radost z jakékoli hry. 

Berušky (2012 a 2013) to už je panečku něco! Některé z nich už chodily dva nebo tři roky na Kroužek Míček 
a teď už se pomalinku učí základy miniházené. Dokonce už za sebou mají první turnaj! 

Přijďte se podívat - anebo ještě lépe - přijďte to s Vašimi nejmenšími vyzkoušet! 

U Míčku a Sluníček první tři hodiny zdarma (pak 500 Kč na půl roku). Trénujeme jednou týdně. 

Berušky mají zdarma celý půlrok (pak vybíráme 1500 Kč na půl roku). Trénujeme 3x týdně. 

 

  



Přípravka, minižačky, mladší žačky  

 

 

 

 

  



Minižačky 2009 - Hájecká mini 6+1 (21. 9. 2019) 

Ostrý start začal i pro minižačky (2009) v pražských Hájích 21. 9. 2019. Na jednodenním turnaji se utkaly s 
týmy z Ivančic, Strakonic, Milevska, Slávie Praha a pražských Hájí. 

První zápas nás čekal soupeř ze Strakonic. Začátek zápasu odpovídal prvnímu zápasu sezony. Hodně padal 
míč a kupily se technické chyby. Ani do branky jsme se nemohli trefit a díky tomu jsme v poločase vedli jen o 
2 góly. V druhé polovině utkání došlo ke zlepšení. Zpřesnili jsme přihrávky a střelbu. Zápas jsme tak dovedli 
do vítězného konce 7:3. 

Druhý zápas nás čekaly domácí Háje. V tomto zápase jsme již byli více koncentrovaní. Hned od úvodního 
hvizdu jsme se ujali vedení. Dařily se rychlé přechody a my tak snadno navyšovali skóre. Zápas skončil naší 
výhrou 11:2. 

Třetí zápas jsme hráli proti Ivančicím. Jednalo se o zápas s výkonnostně srovnatelným soupeřem. Hned 
začátek zápasu byl zmatečný, během 5 minut jsme 6x ztratili míč. Až první branka Vendy uklidnila hru. V 
brance nás držela Rozárka podpořená hezkou obranou, kterou dirigovaly Viky, Julča a Bety. V útoku se 
bojovností a střelbou přidaly i další hráčky a my tak zápas dotáhli do vítězného konce 12:5. 

Další utkání jsme nastoupili proti pražské Slavii. I toto utkání přineslo pohlednou házenou. Opět velmi dobře 
fungovala obrana, a pokud už se soupeř dostal do střelby, zastavila ho dobře chytající Denisa. V útoku nám 
vycházel přechod, jen koncovka vázla. Místo toho, abychom v poločase vedli o osm branek, byl rozdíl v 
polovině zápasu o pouhé 3 branky (4:1). V druhém poločase jsme pokračovali v dobré obraně a zlepšili 
zakončování. Utkání jsme dotáhli do dalšího vítězného konce 8:4. 

Páté a poslední utkání jsme nastoupili proti Milevsku. Toto utkání bylo finálové. Bylo jasné, že tým, který 
vyhraje, bere zlaté medaile. Utkání rozhodně nebylo jednoduché. Sice jsme jako první vstřelili branku, ale 
jinak jsme celý zápas tahali za kratší konec. Byly chvíle, kdy jsme prohrávali o tři branky. Holky se z toho ale 
nezhroutily a pořád bojovaly o změnu nepříznivého výsledku. To se jim po malých krůčcích dařilo a v 
posledních 30 vteřinách otočily stav zápasu a vyhrály 7:6. V tomto utkání se střelecky dařilo Róze a vzadu 
opět fungovala obrana. A my se na konci turnaje radovali z nejcennějšího kovu. 

Celkově: 

Jako každý turnaj byl pro nás i tento přínosem. A jako každý turnaj ukázal nedostatky. Pořád některým 
hráčkám chybí odvaha střílet na branku a jiným přesné zakončení. 

V obraně nejvíce bojovaly Viky Vávrová, Vendy Samcová a Bety Poskočilová. Tahouny v útoku byly Lůca 
Rittichová, Róza Červená a Julča Šerá. Na turnaji si téměř každá hráčka vstřelila branku a určitě si vyzkoušela 
více postů. Za první turnaj a zlatou medaili si všechny hráčky zaslouží pochvalu (odměnou jim byla při cestě 
domů návštěva McDonalda). 

Hrály: 

Beránková Ellen 1, Cvačková Kristýnka, Hodlová Denisa 1, Kaucká Lucka 1, Poskočilová Bety 1, Rittichová 
Lůca 19, Samcová Vendy 6, Sedláčková Míša, Vávrová Viki 1, Červená Róza 9, Šerá Julča 6 

             



Plzeňská liga starších žaček - DHC Plzeň (21. 9. 2019) 

V sobotu 21. 9. odstartovala Plzeňská liga starších žaček. Hrálo se v hale 31. ZŠ Plzeň, a tak měly hráčky 
DHC Plzeň výhodu domácího prostředí. 

Plzeňská liga je rozdělena do dvou částí: kvalifikační (z té postoupí vítěz přímo do Žákovské ligy) a 
nadstavbové (tam se budeme potkávat i s týmy z Karlovarského kraje a bude se bojovat o vítěze Plzeňské 
ligy). 

DHC Plzeň A 

K prvním utkání nastoupily tradičně oba týmy DHC Plzeň, družstvo A proti družstvu B. 

Po dobu prvních dvaceti minut se spoluhráčky pouze oťukávaly, než zjistily, že jsou to soupeřky a že se hraje 
nejen o body, ale i o následnou nominaci do Žákovské ligy či její kvalifikace. V průběhu druhého poločasu již 
DHC A lépe proměňovalo své brankové příležitosti a vyhrálo 29:22. 

Ve druhém zápase nás čekal Tachov, se kterým máme dlouhodobě špatnou bilanci, a bude to jeden z 
nejsilnějších týmů v Plzeňské lize. Hráčky přistoupily k utkání zodpovědně s nasazením a výjimečně i s 
bojovností, což byl po celé utkání rozhodující faktor. Tachov od začátku tahal za kratší konec, měl menší vůli 
po vítězství. DHC A vedlo skoro po celý zápas, poločas byl 11:10 pro DHC. I ve druhém poločase jsme hráli 
velmi dobře. Podařilo se nám minimalizovat chyby v dobře fungující obraně. V útoku se dařilo proměňovat a 
po skvělém týmovém výkonu mohly hráčky z DHC zaslouženě slavit "první" důležité vítězství v sezoně. Utkání 
skončilo výsledkem 21:19 pro DHC Plzeň. 

Času na odpočinek však nebylo mnoho a bylo potřeba se soustředit na celý turnajový den, již za pár minut 
nás čekal další zápas. K dalšímu utkání jsme nastoupili proti HK Slavia VŠ Plzeň. Z počátku bylo trochu znát 
předchozí důležité utkání. Proto se na hřiště tentokrát dostaly všechny hráčky a první poločas tak vypadal 
ještě vyrovnaně, alespoň výsledkově (11:9 pro DHC). DHC A však bylo celých 40 minut lepším týmem, a to i 
přesto, že hrálo v poněkud neobvyklé sestavě, tak vyhrálo 24:21. 

Poslední zápas nastoupila znovu proti sobě děvčata z DHC A vs. B. Tentokrát bylo opět, jak bývá bohužel 
naším špatným zvykem, přistoupeno k rozcvičení velmi nezodpovědně. Z toho pramenilo spousty 
nevynucených chyb ve formě zahozených míčů a neproměněných střel v útoku, kdy hráčky nechaly v prvním 
poločase velmi vyniknout brankářku B týmu Kiki Hynkovou. Poločas 13:9 pro Áčko. V obranné činnosti, kdy 
jsme si potřebovali vyzkoušet i další obranné systémy, jsme už nebyli tak zodpovědní na nohou, z čehož 
pramenilo dost individuálních chyb = zbytečně moc obdržených branek. Přesto DHC A zaslouženě zvítězilo i 
v posledním utkání 29:22. 

V prvním kole Plzeňské ligy tak hráčky DHC A dobře vykročily, nicméně o přímém postupujícím rozhodne až 
druhý turnaj, který Áčko odehraje na VŠ Plzeň 19. 10. 

Hrály: 

Štorcová - Baumruková 9, Bažantová E. 9, Hofírková 17, Hýblová 4, Konderová 10, Perglová 9, Polanková 
3, Růžková 12, Šerá 2, Stulíková, Vaicová 6, Čásová 14 

DHC Plzeň B 

Béčko začalo turnaj poměrně dobrým výkonem proti Áčku. Zejména první poločas prvního utkání holky 
statečně držely krok s daleko zkušenějšími a silově vybavenějšími soupeřkami. Ve druhém poločase už jsme 
bohužel trochu odpadli a prohráli 11:21. 

I ve druhém utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň jsme předvedli velmi dobrý první poločas. Dokázali jsme držet 
krok a prohrávali jen o tři branky. Bohužel ve druhém poločase jsme z 15ti střeleckých pokusů proměnili jen 
čtyři, a proto Slavia zvítězila poměrně vysokým rozdílem 23:12. 

Třetí utkání proti Tachovu jsme tentokrát předvedli dva vyrovnané poločasy. Obrana už fungovala poměrně 
lépe a dokázali jsme vstřelit hned 14 branek. Bohužel 22 jsme obdrželi, a tak Tachov vyhrál 22:14. 



V posledním utkání proti Áčku jsme se oba týmy zaměřili na obranu 1:2:3 a bohužel ani jeden tým nefungoval 
v obraně ideálně. Holky je ale potřeba pochválit za střeleckou aktivitu - 22 vstřelených branek je velmi dobrou 
vizitkou. Áčko zvítězilo 29:22. 

Hrály: 

Aichingerová 5, Bažantová M. 3, Bezdičková 8, Magouta, Mancellari 12, Pechová 6, Podlenová, Radová, 
Růžičková 11, Šollarová 8, Wandlová 2, Zídková 3 

 

 

 

  



Minižačky 2011 - turnaj v Chebu (22. 9. 2019) 

Po dlouhé přestávce se hráčky ročníku 2011 dočkaly svého samostatného turnaje. Starší holky (2010) odjely 
hrát do Rokycan a my jsme vyrazili do Chebu. Sedm holek, z toho jedna úplný nováček. 

Našimi soupeři byly týmy Talent Plzeň, Sokol Šťáhlavy, Házená Rokycany. Turnaj se hrál dvoukolově 1x15 
min ve formátu 4+1. 

Zahráli jsme výborný turnaj. Musím holky pochválit. Byl to první turnaj po prázdninách a na hře to tolik vidět 
nebylo. Naši výhodou bylo, že si děvčata zahrála se stejně starými protihráčkami a protihráči. Pochvalu si 
zaslouží za zlepšenou hru v útoku (té jsme se teď hodně věnovali na tréninku). Tradičně slabší byla obrana, 
zejména obsazování jednotlivých hráček a vracení se do obrany. Tady máme stále rezervy. V brance se 
vystřídaly všechny hráčky. Některým se dařilo více a některým méně. Za individuální výkon musím pochválit 
zejména Markétu Kurešovou, která jako jediná důsledně prováděla obrannou činnost a včas se vracela 
z útoku do obrany. Ve velmi dobrém světle se jevil výkon nové hráčky Julči Vodrážkové, která netrénuje ani 
měsíc, ale na její hře to nebylo tolik znát. 

V zápasech jsme krom prvního utkání s Rokycany mužstva přehrávali. Rokycany nás zaskočily výbornou 
rychlou hrou a hlavně důslednou obranou. Ve druhém utkání se hra vyrovnala. 

 

  



Minižačky 2010 - turnaj v Rokycanech (22. 9. 2019) 

Hráčky ročníku narození 2010 vstoupily do své první sezóny v kategorii Minižaček turnajem 5+1 
v Rokycanech. Tým byl doplněn o dvě hráčky ročníku 2011. Našimi soupeři byly týmy HK Slavia VŠ Plzeň 
(kluci), HC Plzeň (mix holek a kluků), VŠ Slavia (holky), HC Slavoj Tachov (holky), HK Hvězda Cheb (holky) 
a HK Rokycany (mix kluků a holek). Opět jsme hráli i proti starším hráčům a hráčkám, ročník 2009. 

Hrací systém byl 5 minut osobní obrana a 15 minut klasická obrana. První zápas proti klukům Slávie se nám 
vydařil, a to jak herně, tak i výsledkově. Z výkonů všech hráček v prvním zápase jsem byl mile překvapen. I 
ve druhém zápase hráčky hrály slušně. Bohužel ve třetím zápase jsme byli přehráni prakticky jednou jedinou 
soupeřovou hráčkou (ročník 2011), kterou jsme nedokázali dostatečně bránit, a nechali ji mnohokrát vystřelit 
na branku. Dala nám proto několik gólů. 

Důsledná obrana nám opravdu stále dělá velký problém, hráčky jsou nedůrazné a na tomto aspektu hry 
musíme hodně zapracovat. 

Na výkonu v dalším zápase se projevila dvouhodinová přestávka, únava hráček, a navíc soupeř z Tachova 
hrál proti nám opravdu dobře. 

V dalším zápase proti hráčkám z Chebu byl výkon o něco lepší, ale i tak byl tento soupeř nad naše síly. 
Zlepšený výkon přišel až v posledním zápase proti domácímu týmu z Rokycan. Tady bych opět hráčky 
pochválil. Celkový dojem z výkonu hráček v turnaji mám pozitivní. Turnaj nám ukázal jak naše nedostatky, 
tak i kvality, které by tento tým mohl mít. 

Teď nás čeká volný víkend a 6. 10. 2019 bychom měli vyjet na další turnaj 5+1, tentokrát do Chebu. 

 

 

  



Minipohár 5+1 sk. A – DHC Plzeň (22. 9. 2019) 

Po vydařené sobotě se minižačky (2009) ještě vrhly v neděli na svojí plzeňskou soutěž. 

Soupeři jim byli dívky ze Slavie VŠ a kluci z Talentu, Slavie VŠ a Šťáhlav. 

Po celou dobu turnaje bylo na holkách znát, že se v sobotu na Hájích rozehrály. V osobní obraně jsme byli 
rychlejší a i zakončení bylo mnohem přesnější. Ve hře jsme pokračovali v dobré obraně. V útoku se dařilo 
uvolnění a střelba z dálky, i když technických chyb jsme se nevyvarovali. 

Na turnaji dostaly prostor všechny hráčky a zaslouží si pochvalu za předvedený výkon po tak náročné sobotě. 

Hrály: 

Hřebejková, Beránková, Hodlová, Rittichová, Samcová, Cvačková, Sedláčková M., Červená, Poskočilová, 

Kaucká L., Vávrová 

 

  



1. liga mladších dorostenek - Sokol Písek 25:21 DHC Plzeň 
(22. 9. 2019) 

Po vítězství ve Vršovicích zamířily, stejně jako jejich starší kolegyně, naše hráčky do Písku. Tam se jim na 
úvodní výhru navázat bohužel nepodařilo a se závěrečným hvizdem to byly domácí hráčky, které se radovaly 
z vítězství 25:21. V prvoligové tabulce tak nadále zůstávají DHCéčku 2 body z prvního zápasu. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Jelikož tým trápí marodka, odjeli jsme do Písku pouze s jedenácti hráčkami. Hned od úvodních minut jsme 
navíc museli dotahovat náskok, který si soupeř vytvořil. Holky sice dokázaly plnit taktické pokyny, bohužel 
jsme ale naráželi v koncovce. Na tom musíme do dalšího zápasu určitě zapracovat. Rozhodně musím 
všechny holky pochválit za práci v obraně. Každá hráčka, která nastoupila, odvedla skvělou práci, kterou jsem 
po nich chtěla. Zvláštní pochvalu si zaslouží Lucie Šoralová, která si v neděli i přes nachlazení odchytala svůj 
první dorostenecký zápas a rozhodně nezklamala, pár pěkných zákroků na své konto přidala. Teď už se 
soustředíme na první domácí střetnutí, které odehrajeme proti Hájům." 

Hrály: Dubská 3/1, Krausová, Voráčková 6/1, Komárková 1/1, Pitulová 2, Buřičová 2, Tomanová 3, Rittichová 
2, Randlíková 1, Toušová 1 

Chytala Šoralová. 

 

 



1. liga starších dorostenek - Sokol Písek 19:24 DHC Plzeň 
(22. 9. 2019) 

I po druhém kole zůstávají naše starší dorostenky stoprocentní! Po minulém triumfu ve Veselí vyrazily v neděli 
holky do Písku. Domácí celek v prvním kole utrpěl vysokou porážku na hřišti pražské Slavie. Bez bodu zůstane 
prozatím i nadále, po poločase 8:12 dovedly naše hráčky zápas do vítězného konce v poměru 19:24. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Začátek utkání se vydařil parádně, téměř vše, co jsme si před zápasem řekli, dokázaly holky na hřišti přenést 
i do hry. Především obranu bych chtěl vyzdvihnout. Škoda, že se nám nepodařilo z rychlých protiútoků využít 
vytvořených stoprocentních šancí, náš poločasový náskok mohl být ještě větší. Po změně stran jsme si přesto 
vedení v klidu hlídali, do hry jsme opět zapojili širší lavičku. 
Určitě jsme mohli vyhrát o více než o 5 branek, těch vytvořených a následně zahozených vyložených šancí 
bylo opravdu hodně a určitě si k tomu na tréninku něco řekneme. Získali jsme ale další dva body, navíc na 
soupeřově hřišti, což se počítá. Pochvalu si tentokráte holky zaslouží určitě za obrannou fázi, v té se nám 
hodně dařilo. Celý tým se navíc prezentoval bojovným výkonem, touhou po vítězství a vysokým nasazením." 

Hrály: Krečová 1, Bernhardová, Dubská 7, Kantnerová 6, Voráčková, Drozdová, Šimáčková, Tomanová 4, 
Lásková 5, Turková, Kliková 1 

Chytala Malá. 

 

  



První podzimní minikemp mladších žaček - Tachov  
(22. 9. 2019) 

K prvnímu podzimnímu minikempu se mladší žačky sjely do Tachova. 

Při společném rozcvičení si hráčky nejen zaběhaly s míčem, ale zahrály si i několik průpravných her 
(přihrávanou s reakčním míčkem, ragby a pokládanou na žíněnky). Pak se hráčky rozdělily do tří skupin a 
absolvovaly stanoviště. První bylo věnováno náběhům a střelbě (vedl David Trkovský). Druhé bylo věnováno 
obraně a rozhodovacím činnostem (vedl David Šmrha). Třetí bylo věnováno driblinku a uvolnění (vedla Jarka 
Šmrhová). Samostatné stanoviště měly brankářky, se kterými pracovala Petra Krbcová. 

V poslední hodině minikempu hráčky hrály nejen házenou, ale také vybíjenou. 

Všem trenérům patří dík a všem hráčkám pochvala za nasazení, s jakým kemp absolvovaly. 

 

 



Plzeňská liga mladších žaček – DHC Plzeň (28. 9. 2019) 

Prvního turnaje Plzeňské ligy v letošní sezóně se zúčastnily mladší žačky. Vzhledem k počtu holek jsme do 
soutěže přihlásili hned tři družstva, z nichž jedno bylo vytvořeno z hráček ročníku 2008 (označeno bylo jako 
C) a dvě družstva (označena jako A a B) byla složena vyrovnaně z hráček ročníku 2007 (béčko bylo navíc 
doplněno talentovanými minižačkami). Cílem účasti v této soutěži (hlavně pro ročník 2007) je především to, 
aby i hráčky, které nehrají soutěž kluků nebo za starší žačky, mohly dostat velký prostor na hřišti. Několik 
herně zkušenějších hráček proto dostalo dokonce volno. 

DHC Plzeň A 

Hned první zápas přinesl souboj áčka s béčkem, ve kterém mělo mírně navrch béčko, jehož hráčky měly o 
něco větší chuť do hry a převýšily své kamarádky především lepším pohybem bez míče (osobka 6:9, hra 
9:14, celkově v součtu obou poločasů 15:23). Ve druhém zápasu proti Rokycanům už hra vypadala o něco 
lépe, i když zejména v pohybu v osobce stále bylo vidět velké rezervy (osobka 7:5, celkově 17:9). 

Ač by se dalo čekat, že se holky z předchozích zápasů poučí, tak jednoznačně nejhorší výkon v osobce 
předvedly v posledním zápasu s Tachovem. Nedůrazná obrana, špatný pohyb bez míče a velké množství 
technických chyb vedly k poločasové prohře (7:8). V druhém poločasu se naštěstí výkon zlepšil a i díky fyzické 
převaze se povedlo skóre otočit (19:11). 

Po celý turnaj jsme se střelecky hodně trápili v shot-outech, které se sice již do celkových výsledků nepočítají, 
ale přesto by se holky měly být schopny prosadit častěji. 

Družstvo logicky střelecky táhly především herně zkušenější hráčky, i když množství jednoduchých chyb i u 
nich bylo větší než obvykle. Ostatní hráčky včetně brankářek (z nich každá odehrála 2 zápasy v poli), mohly 
určitě velký prostor na hřišti zúročit o trochu více. Svůj úplně první turnaj odehrála Róza, která se s každým 
dalším tréninkem zlepšuje a příště bude určitě ještě platnější. 

Hrály: Bezdičková 12 branek, Březinová 9, Cvačková 5, Kaucká, Klimešová, Krejčíková 6, Madleňáková 2, 
Nyklesová 5, Růžková A., Stulíková 7, Vaníková 1, Šuchmanová 4 

Chytaly Kaucká (50 %), Nyklesová (31 %) a Vaníková (33 %). 

DHC Plzeň B 

Družstvo, které bylo složeno z hráček ročník 2007 a 2009, dokázalo zvítězit ve všech třech sobotních kláních. 
DHC Plzeň B nastoupilo proti DHC Plzeň A (v osobní obraně zvítězilo 9:6, v normální hře 14:9, celkem tedy 
15:23). 

Druhé utkání proti VŠ Plzeň B (tým složen z hráček ročník 2008 a 2009). Osobní obrana skončila remízou 
4:4 a hra 8:6, celkem 12:10. 

Třetí utkání sehrály také proti plzeňské Slavii, ale A týmu. Ten byl složen z hráček ročník 2007. V utkání 
skončila osobní obrana jen o gól (7:6 pro DHC Plzeň). Normální hra 11:5, celkově 18:11. 

Celkově lze výkony v osobní obraně hodnotit jako slabší. Přestože jsme ve všech utkáních bodovali, tak 
předvedený výkon nebyl na takové úrovni, jakou bychom si představovali. Hlavně jsme zaostávali v obranné 
fázi. Nechávali jsme soupeřkám příliš mnoho prostoru nejen pro uvolnění, ale i pro přihrávku. Naopak ve hře 
se dařilo uvolnění téměř všem hráčkám, které se o ně pokusily. Fungovala i spolupráce, přestože některé 
hráčky se ve stejném týmu potkaly poprvé. 

Většina zakončení byla z prostoru 6 m, pak z křídel a z rychlých útoků. Neposledně i z 9 m, ale zde byl poměr 
vstřelených branek nejnižší, přestože se holky o zakončení pokoušely. Nejvíce se střelecky dařilo Lauře a 
Koši. Gól na turnaji ale dala každá hráčka. Ani minižačky, které v této kategorii odehrály první turnaj, se vůbec 
neztratily a ukázaly, že budou platnou součástí družstva. 

Doplňkovou disciplínou byly shot-outy a ty byly v provedení všech týmů na turnaji katastrofální. Průměrně 
byly vstřeleny pouhé 4 body. Do branky se postavily Červená a Hodlová a ani jedna se za svůj výkon stydět 
nemusí, ba naopak, obě zaslouží pochvalu. 



Hrály: Vopatová 15, Košková 10, Burjasová 2, Loskotová 5, Palečková 6, Červená 2, Hodlová 1, Rittichová 
5, Poskočilová, Samcová 3, Šerá 2, Svobodová 2 

DHC Plzeň C 

Tento tým je složen pouze hráček ročník 2008, které jsou nováčky v kategorii mladších žaček. Do všech 
zápasů holky nastoupily s chutí a velkým odhodláním předvést co nejbojovnější výkon a zkusit nově nacvičené 
kombinace. V osobní obraně jsme výborně bránili a nedali soupeřkám moc prostoru pro uvolnění. Hráčky 
jsme drželi hodně na těsno a díky tomu jsme zvládli ve třech utkáních dvakrát vyhrát a jednou remizovat. Ve 
hře jsme také jednou remizovali a dvě utkání vyhráli. V celkovém součtu osobní obrany a hry se podařilo 
vyhrát se Slávií A 16:13, se Slávií B 19:14 a s Tachovem 21:3. Herní projev byl velmi pohledný. Dařil se nám 
rychlý přechod a uvolnění 1:1. O střelbu z dálky jsme se pokoušeli a nějaké góly z dálky jsme také dávali. 
Nejvíce ale ze vzdálenosti 6 m a z křídel. Rozhodně se holky v Plzeňské lize neztratily. 

Hrály: Budková A., Budková K., Baštářová, Doubková, Dostálová, Čákorová, Hanzlíková, Krbcová, Jungová, 
Nikodemová, Špačková, Sedláčková, Svatoňová 

 

 

 

  



Plzeňská liga mladších žáků - Rokycany (29. 9. 2019) 

Po sobotním turnaji mladších žaček čekal na holky hned v neděli turnaj mladších žáků v Rokycanech. 

Turnaj jsme zahájili se soupeřem, kterému jsme měli rozhodně co vracet, jelikož s béčkem Talentu jsme po 
velmi špatném výkonu na prvním turnaji prohráli. Tentokrát proto o nějakém podcenění nemohla být ani řeč 
a na hřišti to tak i od začátku vypadalo. Po celý zápas tým zdobila agresivní obrana, díky které jsme soupeře 
dostávali pod velký tlak a umožnili mu za celý zápas (10+20 minut) jen 9x vystřelit na branku! Již v osobce se 
nám podařilo vytvořit náskok (8:4), který jsme pak ve hře dokázali dále navýšit až na celkových 23:8. 

Druhý zápas proti Rokycanům byl pro nás velkou neznámou, protože v týmu soupeře bylo několik hráčů, kteří 
naše holky po fyzické stránce jasně převyšovali. To se projevovalo hlavně v osobce, ve které se je ne vždy 
dařilo včas pokrývat. V útoku se ale díky lepšímu pohybu dařilo i nám, a proto jsme si připsali cennou výhru 
10:9. I ve hře pak byl stav dlouho vyrovnaný (v 10. minutě 15:14), pak však rozhodlo to, že jsme na rozdíl od 
soupeře mohli po celý zápas střídat dvě kompletní šestky a v závěru tak měli více sil. V posledních 5 minutách 
už jsme soupeři nedovolili skórovat ani jednou a po výborném výkonu zaslouženě zvítězili 24:17. 

Poslední zápas proti Slavii Plzeň se hodnotí těžko. I když jsme k němu nastoupili po dlouhé pětizápasové 
pauze, tak od počátku bylo jasné, že fyzická i herní převaha je jasně na naší straně a otázkou tak bylo jen to, 
na jakém čísle se skóre zastaví (osobka 14:4, celkově 31:9). 

Celkově odehrály holky výborný turnaj, určitě jeden z nejlepších za hodně dlouhou dobu. Po celý den 
předváděly agresivní obranu, díky které nutily soupeře k chybám a dokázaly přecházet do rychlých útoků. 
Chyby lze sice najít vždycky, ale s podobným nasazením a chutí do hry (jako v zápasu proti Talentu a zejména 
Rokycanům) bychom holky chtěli vidět hrát v každém zápasu, bez ohledu na soupeře, který proti nám stojí. 
Velká pochvala pro všechny! 

Hrály: Bezdičková 12 střel/8 branek, Burjasová 7/6, Březinová 6/4, Košková 9/8, Krejčíková 5/3, Loskotová 
9/8, Palečková 4/3, Růžková M. 15/12, Stulíková 5/3, Šollarová 5/3, Vaicová 10/5, Vopatová 18/15 

Chytaly Nyklesová (40 %) a Vaníková (25 %). 

 

 



DHC Plzeň pomáhá aneb Podzimní Odpadkobraní  
(12. 10. 2019) 

Přidejte se k nám a udělejte nejen něco pro své zdraví, ale i pro své okolí. 

I na podzim připravilo DHC Plzeň společnou akci pro rodiče s dětmi. Na oblíbený Aprílový pochod navazuje 
Podzimní odpadkobraní. Start bude v Mozartově ulici (u točny tramvaje) v sobotu 12. 10. 2019 v 14:30 h. 
Procházkový okruh povede přes Mikulku a Roudnou. Společně se budeme snažit po cestě nasbírat co nejvíce 
odpadků. (Rukavice a pytle budou připraveny, s odvozem odpadu nám pomůže Městský obvod Plzeň 1). Na 
závěr společně posedíme a opečeme buřtíky. 

Přidejte se k nám a pojďte udělat nejen něco pro své zdraví, ale i pro své okolí. 

 



Konečně doma! 

Naše ženy se o tomto víkendu konečně představí před domácím publikem. V sobotu od 15:00 h na svém 
hřišti přivítají družstvo Ivančic. Domácí házenkářky budou chtít navázat na 2 body, které získaly už před třemi 
týdny a nadále si tak udržet stoprocentní bilanci. Dopomoci má k tomu právě podpora domácích fanoušků. 

Poslední ostrý start zaznamenaly naše ženy v sobotu 14. září. Po vítězství o deset branek nad Vršovicemi 
následovala pauza způsobená losem a minulý týden do hry nezasáhl žádný celek vinou reprezentační 
přestávky. Až tuto sobotu se tak ženy dostanou konečně i na domácí palubovku a vyzvou tým Ivančic. 

Náš soupeř má za sebou již 2 utkání. V prvním kole si poradily Ivančice s Kunovicemi a výrazně zvítězily. 
Druhé střetnutí před svými fanoušky ale hráčky Ivančic nezvládly a o 2 góly nestačily na pražské Vršovice, 
soupeře plzeňského DHCéčka z úvodního kola. V roli favorita by se tedy měl představit právě náš, ještě loni 
interligový tým. 

Zápas začíná v 15:00 h, do haly můžou fanoušci zamířit určitě ale ještě dříve. V 13:00 h nastupují ke svému 
prvnímu domácímu utkání také mladší dorostenky, které vyzvou Háje. Vstupné na utkání dorostenek se 
samozřejmě nevybírá, na utkání žen bude dobrovolné. 

 

 

  



1. liga starších dorostenek - DHC Plzeň 34:23 HC Plzeň  
(3. 10. 2019) 

Parádní vstup do nového ročníku 1. ligy starších dorostenek mají za sebou naše hráčky. Ani napotřetí nenašly 
přemožitele a v předehrávce 3. kola porazily v plzeňském derby hostující HC 34:23. Skvěle tak využily 
domácího prostředí, ve kterém odehrály své letos vůbec první utkání. V prvoligové tabulce nadále drží 
stoprocentní bilanci. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Úvod utkání byl poněkud rozpačitý, možná i kvůli vědomí, že se jedná o derby. Rozjezd byl pomalý, ale 
postupem času se naše hra zlepšovala, tedy v útočné části. V obraně to stále nebylo ono, zbytečně moc gólů 
jsme inkasovali z křídelních prostorů. To platilo téměř celé utkání. Nadále se nám ale dařilo vepředu, 
prostřídali jsme celou lavičku a jen kvůli zmíněným zbytečným gólům jsme nevyhráli vyšším rozdílem. Se 
samotným výsledkem jsem spokojený, ale předvedená hra nebyla dobrá, především co se obrany týče. Na 
té tedy budeme nyní pracovat. Rozhodně bych rád pochválil všechny hráčky za bojovnost." 

Hrály: Bernhardová 3, Dubská 4, Kantnerová 3, Komárková, Drozdová 2, Pitulová 1, Šimáčková 2, Tomanová 
5, Kovářová 8, Turková 1, Kliková 1, Toušová 4 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 

 



1. liga mladších dorostenek - DHC Plzeň 42:25 HC Háje  
(5. 10. 2019) 

Krom žen odehrály první domácí utkání v sobotu také mladší dorostenky. Po neúspěchu v Písku chtěly ztrátu 
bodů odčinit a na domácím hřišti porazit HC Háje. Proti soupeři, který zatím na první body čekal, potvrdily 
plzeňské hráčky roli favoritů a bez problémů zvítězily výrazným rozdílem. Hájům utekly o celých sedmnáct 
branek. Do střelecké listiny se navíc zapsaly téměř všechny hráčky, včetně brankářky Míši Malé. Krom dvou 
bodů a vítězství, které posunulo naše hráčky na čtvrté místo tabulky, nabraly holky také pozitivní energii na 
další střetnutí, které odehrají proti Jindřichovu Hradci. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Do utkání proti papírově slabšímu soupeři jsme šli s vědomím, že nesmíme nic podcenit. Naše role favorita 
utkání se začala projevovat už od úvodních minut. Po chvíli jsme se dostali do výraznějšího vedení, které pak 
holky jen navyšovaly. Do zápasu jsme konečně přenesli to, co v tréninku neustále opakujeme. Velmi se nám 
dařila rychlá hra, která na soupeře platila, a holky se jí držely celé utkání. Až na pár maličkostí se nám dařilo 
i v obraně. Pochvalu si zaslouží tentokráte všechny holky úplně stejně, protože se nám podařilo do hry zapojit 
celý kádr a každá z holek strávila na hřišti přibližně stejný čas. Nejlépe se zadařilo Natálii Tomanové, která 
předvedla řadu pěkných individuálních akcí, ze kterých mimo jiné plynulo i 9 vstřelených gólů." 

Hrály: Dubská 4, Krausová 1, Voráčková 8, Komárková 4, Pitulová, Buřičová 1, Tomanová 9, Benešová 2, 

Kepková 3, Rittichová 4, Toušová 5 

Chytaly Malá 1 a Šindelářová. 

  



1. liga žen - DHC Plzeň 27:24 HK Ivančice (5. 10. 2019) 

I po prvním domácím utkání zůstávají naše ženy stoprocentní! Svého soupeře z Ivančic v těžkém utkání 
porazily rozdílem tří branek (27:24). Po vyrovnaném prvním poločase to na začátku poločasu druhého začalo 
vypadat slibně, domácí hráčky odskočily na výraznější rozdíl a zápas měly pod kontrolou. Soupeř se ale do 
zápasu vrátil, téměř vymazal vybudovaný náskok a ještě plzeňské DHC potrápil. Otočit vývoj už naštěstí 
hráčky Ivančic nestihly a z dvou bodů se tak mohl po závěrečném hvizdu radovat domácí celek. 

Hodnocení utkání trenérem Richardem Řezáčem: 

"Dnes jsme hráli poprvé v sezóně na domácí palubovce. I to možná sehrálo roli v nervozitě, se kterou jsme 
se téměř celý první poločas potýkali, a trvalo nám, než jsme se soupeři odtrhli. Na začátku druhého poločasu 
jsme využívali výborného přechodu a dostali se až do šestibrankového vedení. Bohužel poté jsme začali hořet 
v koncovce. Neproměněné šance dostaly našeho soupeře zpátky do hry, čímž nepohrdl a my se pak musely 
hodně snažit, abychom vedení neztratily. Stále se potýkáme s nevyrovnanou hrou. Naším úkolem je teď na 
tom zapracovat do příštího zápasu.“ 

Hrály: Poslední 3, Kepková 2, Šmrhová 1, Bušauerová 2, Formanová 1, Galušková L. 7, Lásková, Galušková 

D. 3, Drozdová P. 5, Drozdová L. 2, Ferencová, Slabá 1 

Chytaly Šlehoferová, Skuhrová a Řezáčková. 

 

 

 



Minižačky sk. C 5+1 minipohár - Cheb (6. 10. 2019) 

V neděli 6. 10. vyrazil tým minižaček na další turnaj 5+1, tentokráte do Chebu. Hráčky odehrály šest zápasů 
proti stejným soupeřům jako minulý týden, pouze tým Rokycan se turnaje nezúčastnil a nahradil jej tým HC 
Háje Praha. 

Všechny zápasy se hrály opět nejprve osobní obranou 5 minut, poté následovala klasická hra dlouhá 15 
minut. V tomto turnaji se nám oproti předešlému dařilo v obraně, i když některé hráčky se stále bojí jít do 
kontaktu se soupeřem. V útoku se nám podařilo několik pěkných akcí a také pár hezkých individuálních 
momentů s uvolněním jeden na jednoho, nebo z proskoků mezi obránci. 

Trápí nás ale lepší a přesnější přihrávky a jejich zpracování. Na tom na tréninku neustále pracujeme, snad se 
to i brzy projeví v samotných zápasech. Nejlépe hned další sobotu, 12. 10. 2019, na domácím turnaji na 31. 
ZŠ, kde si hráčky poprvé zahrají házenou na výsledky, o pohár a medaile. Všechny Vás srdečně zveme, 
přijďte podpořit naše hráčky :-) 

 

  



Plzeňská liga starších žaček – Lázně Kynžvart (6. 10. 2019) 

V neděli 6. 10. odcestovalo družstvo DHC Plzeň B na druhý turnaj Plzeňské ligy, který se konal v Lázních 
Kynžvart, a kde jsme odehráli 4 utkání. 

Dva zápasy byly mimo soutěž - s domácím týmem Lázně Kynžvart a týmem Chebu. Dvojzápas s HC Plzeň 
se již započítával do kvalifikační části Plzeňské ligy. 

V prvním utkání jsme nastoupili proti domácímu týmu. Úvod zápasu se nám nepovedl a brzy jsme ztratili šanci 
na slušný výsledek (poločas 4:12). Ani v druhých dvaceti minutách se nám nepodařilo lépe bránit a v  útoku 
méně ztrácet míč. Obraz hry se nezměnil. I přes velmi dobrý výkon Hynkové v brance (48 %) zápas skončil 
9:22 pro Lázně Kynžvart. 

V druhém zápase proti HC Plzeň se nám podařilo od začátku plnit určenou obrannou taktiku, která dobře 
fungovala a dařilo se tak proměňovat jednoduché branky z rychlých útoků - poločas 8:7. I přesto jsme vstoupili 
do druhé poloviny s jiným obranným systémem, který fungoval v průběhu ještě lépe. Holky byly o dost lépe 
fyzicky připraveny a zvítězily 18:9. 

Po jednozápasové přestávce jsme znovu nastoupili proti HC Plzeň. Holky si proti soupeřkám již více věřily a 
bylo to poznat. V zápase jsme si tak mohli od začátku vyzkoušet další obranný systém 1:2:3, který soupeři 
také nevyhovoval. Poločas 9:6. Podařilo se nám získat spousty míčů, což bylo cílem. Následně se i dařilo 
proměnit tyto zisky v branky z rychlých útoků. Celý zápas jsme znovu byli lepším týmem. Soupeř opět v druhé 
polovině nestačil fyzicky. Výsledek 21:9. 

K poslednímu utkání jsme nastoupili proti týmu Chebu. Stejně jako v prvním zápase proti Kynžvartu holky 
měly "problém" se zpracováním míče. Nedařil se nám rychlý útok a v obranné činnosti to také nevypadalo tak 
dobře, jako v předchozích dvou zápasech (poločas 5:6). V druhém poločase se nám alespoň podařilo nahradit 
rychlý útok střelbou z dálky, ale na úspěšný výsledek to nestačilo. Konec 10:15. 

Hrály: 

Aichingerová 6, Bažantová E. 10, Bažantová M. 7, Hynková, Mancellari 8, Pechová 5, Podlenová, Radová 1, 
Růžičková 9, Štorcová, Wandlová 5, Zaplatílková 2, Zídková 5 

 



Minikempy mladších a starších žaček (5. a 6. 10. 2019) 

Druhou sérií pokračovaly tréninkové minikempy. V sobotu 5. 10. se v hale 31. ZŠ sešly starší žákyně, v neděli 
6. 10. přijely jejich mladší kolegyně. 

Starší žačky (sobota 5. 10. 2019) 

Na sobotní minikemp zavítalo rekordních 34 hráček (10 z Lázní Kynžvart, 5 z Chebu, 3 z Tachova a 16 z DHC 
Plzeň). 

Po společném rozběhání zaměřeném na rozhodování a orientaci na hřišti následovaly průpravné hry 
zaměřené na rychlost a hod na cíl. Pak už následovala stanoviště. Anička Šmrhová a Martin Říha se věnovaly 
hráčkám na stanovišti zaměřeném na střelbu v kontaktu. Naty Rittichová vedla stanoviště zaměřené na 
obranu. S Jiřím Studeckým se hráčky zaměřily na obranu. A v tělocvičně s Jarkou Šmrhovou trénovaly 
spolupráci s pivotem i souhru v obraně. 

Závěrečná hra byla zaměřena na obranu 1:2:3. Současně si hráčky v tělocvičně zahrály ringo. 

Poděkování patří nejen všem trenérům, ale i hráčkám za nasazení, se kterým kemp absolvovaly. 

Hvězdami byly Claudia z Kynžvartu, Kačka a Terka z Tachova a Terka z DHC Plzeň. 

 

 

 

 

 

 



Mladší žačky (neděle 6. 10. 2019) 

V neděli na kemp mladších žaček přijelo 32 hráček (5 z Lázní Kynžvart, 3 z Rokycan, 24 z DHC Plzeň). 

První půlhodina byla věnována rozcvičení - byla připravena koordinační cvičení i různé pohybové hry. 
Samostatné stanoviště v tělocvičně měly brankářky. Pak následovala tři stanoviště - jedno bylo zaměřeno na 
driblink a získávání míče (stanoviště vedla Naty Rittichová), druhé bylo věnováno hře 3:3 (s Petrou Krbcovou) 
a na posledním se hráčky věnovaly s Davidem Šmrhou obraně a s Jarkou Šmrhovou a Petrou Krbcovou 
technice uvolnění 1:1. 

Závěrečná hra byla rozčleněna na osobní obranu, shot-outy a klasickou hru s vysunutou obranou. Současně 
hrály další hráčky v tělocvičně košíkovou. 

Hvězdami kempu byly Kiki a Denča z Rokycan, Kačka, Vali a Róza z Plzně. 

Další série minikempů je připravena na sobotu 26. 10. (mladší žačky 9:00 - 12:00 h, starší žačky 12:30 
- 15:30 h). 

 

 

 

 

  



 

  



Zima a zase zima (vzpomínka na Memoriál Karla Šulce) 

Zima je za dveřmi, pojďme zavzpomínat, jak jsme si ji společně užili letos v květnu. 

Takhle mrazivý ročník snad nikdo nepamatuje. Kromě teplotního rekordu (ráno 2 stupně nad nulou), padl opět 
i ten účastnický (88 družstev, 907 hráček). 

Koukněte na video z letošního ročníku a zavzpomínejte s námi. 

Termín příštího ročníku turnaje je 8. - 10. 5. 2020 (sobota až pondělí). Tentokrát už ale opravdu dojde k 
omezení počtu účastníků a jistotu účasti bude mít jen jeden přihlášený tým z každého klubu v každé kategorii. 
Předběžné přihlašování je spuštěno, oficiální pozvánku s oficiální přihláškou zveřejníme v únoru 2020. 

 

 

 

  



Turnaj minižaček 2010 a mladší – DHC Plzeň (12. 10. 2019) 

V sobotu 12. 10. 2019  se tým minižaček zúčastnil domácího  turnaje  5+1,  poprvé hraného na výsledky o 
pohár, medaile a další věcné ceny. Našimi soupeřkami byly DHC Slavie Praha, HC Milevsko, HBC Strakonice 
a HC Háje Praha. 

Naše hráčky ještě nemají tolik herních zkušeností z turnajů hraných na velkém hřišti, a to se ukázalo být 
rozhodující. Ve všech zápasech jsme bohužel tahaly za kratší konec. Nicméně  snahu hráčkám nemůžeme 
odepřít. 

V útoku opět předvedly několik pěkných individuálních akcí jedna na jednu, střelbu z výskoku nebo i pěknou 
spolupráci více hráček. Co nás v útoku brzdí, jsou lepší přihrávky a jejich zpracování, dále je třeba se 
soustředit na přihrávky do běhu a ne do stoje. Obrana opět byla solidní, i když i tam máme rezervy, někdy se 
hráčky příliš vysouvají daleko za hranici 9 m, anebo naopak stojí na patách a nejsou tak schopny zachytit 
náběh soupeřky. 

Hlavními oporami v útoku byly na spojkách hrající Natálie Dlesková a Eliška Čardová, dále slušně hrající 
Simone Kampfová, Michaela Pluhařová a na křídle Markéta Kurešová, v brance pak nejvíce podržela svými 
zákroky Kateřina Rybová. 

Turnaj nám opět ukázal na čem více pracovat a snad i samotným hráčkám dokázal, že je třeba v tréninku 
neustále pracovat naplno. 

Výsledky: 

• DHC Plzeň 4:7 DHC Slavia Praha 

• DHC Plzeň 11:20 HC Milevsko 

• DHC Plzeň 9:15 HBC Strakonice 

• DHC Plzeň 7:17 HC Háje Praha 

Hrály: 

Dlesková 14, Čardová 8, Kampfová 5, Pluhařová 2, Kurešová 2, Mancellari, Mildorfová, Pivoňková, 
Přerostová, Rybová, Viazanko, Schöberlová, Roubová, Balínová 

 



Plzeňská liga mladších žáků – Talent Plzeň (12. 10. 2019) 

Umíme to lépe - asi tak nějak by se dal shrnout výkon našich mladších žaček na třetím turnaji Plzeňské ligy 
mladších žáků, který se v sobotu odehrál na Talentu. 

Po výborném posledním turnaji v Rokycanech zůstaly výkony tentokrát za očekáváním. Po povinné výhře se 
Slavií, která ale rozhodně nebyla tak přesvědčivá jako minule (osobka 14:4, celkově 29:12), přišel z našeho 
pohledu vyloženě špatný zápas s áčkem Talentu. Na něm jediným pozitivem byl snad jen výsledek (osobka 
8:6, celkově 20:13). 

V obou zápasech byl společný špatný pohyb, neochota nabízet se pro přihrávku, nedůrazná obrana a hlavně 
velké množství technických chyb. Chválit tedy rozhodně nebylo za co. 

Třetí zápas proti Rokycanům už byl naštěstí o něčem jiném. Proti soupeři, kterého jsme posledně po 
výborném výkonu jen těsně porazili, se holky dokázaly přece jen více vyhecovat a na výkonu to bylo poznat. 
V osobce byl pohyb o hodně lepší, ale i tak jsme se nedokázali vyvarovat několika zbytečných chyb v obraně, 
díky kterým se soupeř dostal do poločasového vedení (10:11). Ve hře jsme pak bránili o poznání důrazněji, 
ale o konečném výsledku nakonec rozhodla především naše nepřesná střelba (celkem 3 neproměněné 
sedmičky a dalších 6 náskoků z brankoviště). O těsné výhře tak nakonec soupeř rozhodl střelou 15 vteřin 
před koncem (22:23). 

Celkově turnaj jako povedený určitě hodnotit nelze. První dva zápasy sice holky dokázaly vyhrát, ale tak, že 
do hry určitě mohly dát více. Dojem pak trochu napravil poslední zápas proti Rokycanům, ale je třeba si 
uvědomit, že nejen k zápasům proti takto silným soupeřům je potřeba přistoupit koncentrovaně a odehrát je 
naplno. Umíme to lépe. 

Hrály: Bezdičková 5 střel/4 branky, Březinová 6/4, Cvačková 5/3, Košková 10/10, Krejčíková 13/10, 
Loskotová 9/6, Palečková 2/1, Růžková 13/10, Šantorová 6/2, Šollarová 11/6, Vaicová 5/4, Vopatová 20/13 

Chytaly Chvátalová (52 %) a Vaníková (24 %). 

 

 

 



1. liga mladších dorostenek - Jindřichův Hradec 21:31 DHC 
Plzeň (12. 10. 2019) 

Na skvělý výsledek z domácího utkání navázaly včera mladší dorostenky. V utkání s Jindřichovým Hradcem 
se již v prvním poločase dostaly do šestibrankového trháku, který ve druhém dějství ještě navýšily a na konci 
zápasu se radovaly z vítězství o celých 10 gólů. S 6 body ze 4 zápasů se tak stále drží na předních místech 
1. ligy. Další pozitivní pocity a energie navíc může přinést příští týden na domácí palubovce, na které bude 
tým hostit družstvo Poruby. 

Hodnocení zápasu trenérkou týmu Evou Mancellari:  

"Opět musím holky pochválit za disciplínu. Pokyny, které jsme jim dali před zápasem, opět holky dodržely od 
úvodního hvizdu. Tím pádem jsme mohli těžit z naší velké zbraně, kterou je rychlý protiútok, ze kterého jsme 
byli v zápase téměř stoprocentní. Velmi dobrý výkon podala Bára Buřičová, jak v obraně, tak i v útoku odvedla 
dobrý výkon. Díky vývoji utkání jsme opět zapojili celý kádr, většina z hráček přispěla i vstřeleným gólem. I 
tak musíme před zápasem s Porubou zapracovat na některých stálých chybách." 

Hrály: Dubská 4, Krausová 1, Voráčková 5/1, Komárková 1, Buřičová 5, Tomanová 4, Benešová 1, Kepková, 
Rittichová 6, Randlíková 1, Toušová 3 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 

 

 



1. liga starších dorostenek - Jindřichův Hradec 25:29  DHC 
Plzeň (12. 10. 2019) 

Stoprocentní. Toto přízvisko nadále platí pro naše starší dorostenky. Ty vyrazily, stejně jako dorostenky 
mladší a ženy, na utkání do Jindřichova Hradce. Domácímu týmu nastřílely v obou poločasech o dva góly 
více a na konci utkání se tak holky mohly radovat z dalších dvou bodů po čtyřbrankové výhře, 25:29. V tabulce 
patří po 4. kole starším dorostenkám 2. místo, o skóre je ve vedení pražská Slavia. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Utkání se od začátku hrálo ve vysokém tempu, obě družstva hrála koncentrovaně, což se odráželo na 
vyrovnaném stavu utkání. Naše těsné vedení nám udržoval rychlý protiútok, naše silná zbraň, která nám opět 
vycházela a hodně pomáhala. V druhém poločase se tento obrázek hry neměnil, postupně jsme se tak přeci 
jen dostali do klidného vedení. Mrzí mě závěr utkání, technickými chybami a zbrklou, chaotickou hrou jsme 
soupeři umožnili snížení. Vedení jsme ale už neztratili. Musím pochválit za výborný výkon Míšu Malou v 
brance, která nás v důležitých momentech podržela, a celý tým za bojovný výkon, který přinesl naše další 
vítězství." 

Hrály: Bernhardová, Dubská 6, Voráčková 1, Komárková, Drozdová 6, Šimáčková 1, Tomanová 4, Lásková 
2, Kovářová 4, Turková, Kliková 1, Toušová 4 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 

 

 



1. liga žen - Jindřichův Hradec 27:27 DHC Plzeň  
(12. 10. 2019) 

Poprvé v nové sezóně nezažívají ženy po závěrečném hvizdu pocit vítězství. V Jindřichově Hradci vybojovaly 
"pouze" bod za remízu 27:27. V náročném zápase prohrávaly v poločase 15:13, pár vteřin před koncem ale 
naše hráčky dokonce o jeden gól vedly. Vítězství ztratily až z posledního devítimetrového hodu. V lize tak po 
remíze zůstávají hráčky plzeňského DHC nadále neporažené a se zápasem k dobru vedou tabulku 1. ligy 
žen. 

Hodnocení zápasu trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Utkání nám nevyšlo po všech stránkách. Snad jedinou pozitivní stránkou byla bojovnost. Jinak jsme ale od 
úvodního hvizdu za soupeřem zaostávali ve všech činnostech. I přes to jsme stále soupeře nepouštěli do 
trháku, dotahovali se na něj a v závěru jsme dokonce přehoupli vedení na naši stranu. O druhý bod jsme přišli 
z posledního devítimetrového hodu. Vítězství jsme si nezasloužili a remízu tak musíme brát jako morální 
vítězství. Hráčky Jindřichova Hradce byly houževnaté a odhodlané podat co nejlepší výkon, to se jim také 
povedlo. Už před zápasem jsem varoval, že nás nic jednoduchého nečeká, což se potvrdilo. Všichni dobře 
víme, kde se chybovalo a doufám, že si z toho každá hráčka odnese ponaučení do dalších zápasů. Mrzí mě, 
že jsme vytvářeli elementární chyby v přechodu do rychlého útoku a i v samotném postavení v útočné fázi. 
Soupeři jsme tím umožnili držet nás pod tlakem celých 60 minut. Vymlouvat se na zraněné hráčky nemůžeme. 
Ty, které nastoupily, mají dostatek zkušeností na to, aby si v situacích, které nastaly, poradily mnohem lépe. 
Čeká nás velmi pestrý podzim a musíme hodně pracovat na tom, abychom udrželi neporazitelnost v soutěži.“  

Hrály: Poslední 1, Kepková 2, Pešičková 6, Šmrhová 2, Formanová 4, Galušková L. 6, Lásková, Galušková 

D. 1, Drozdová P. 5, Drozdová L., Slabá  

Chytaly Skuhrová a Šlehoferová. 

 



DHC Plzeň pomáhá - Podzimní Odpadkobraní (12. 10. 2019) 

V sobotu 12. 10. se sešli hráčky, trenéři, rodiče i fanoušci DHC Plzeň na první podzimní 
Odpadkobraní. Krásné slunečné počasí přímo vybízelo k podzimní procházce, a tak se na startu sešlo téměř 
50 osob (a čtyři psi). 

Nejdřív všichni nafasovali odpadkové pytle a rukavice, a pak se pustili do práce. Trasa vedla přes Mikulku na 
Roudnou až k Pramenům. Těžká zkouška čekala na všechny hned na první zastávce na Mikulce, kde bylo 
opravdu co sbírat (hlavně pet lahve). I při sestupu na Roudnou měli všichni plné ruce práce a došlo i na 
zajímavé nálezy - koberec, držák na slunečník, okno a dvě pneumatiky. Po krátké zastávce na dětském hřišti 
pokračovali malí i velcí sběrači ke Kostelu Všech svatých a odtud až k Pramenům a nové osadě Amerika. 
Zde se všichni trochu občerstvili, a pak pokračovali ve sběru na závěrečném úseku kolem starého židovského 
hřbitova. 

Poděkování patří všem, kteří se zapojili a udělali nejen něco pro sebe, ale i pro své okolí! 

  

 

 

 



Pohár mini 5+1 sk. A – Talent Plzeň (13. 10. 2019) 

V neděli 13. 10. uspořádal Talent v hale na 18. ZŠ další kolo poháru minižáků 5+1 pro skupinu A. Turnaje se 
účastnilo pět družstev, hrálo se systémem 7,5 min osobní obrana, shot-outy a 20 min hra. 

Naše děvčata rok narození 2009 turnaj odehrála ve složení: Beránková, Cvačková, Červená, Hodlová, 
Kaucká, Poskočilová, Růžičková, Vávrová, Sedláčková a také dvě úplně nové hráčky Beráková a Honalová. 

Postupně jsme se utkali s kluky z Talentu - v brance se nebála prudkých střel kluků a dobře zachytala Denisa 
Hodlová. Dále s družstvem Šťáhlav - v tomto zápase děvčata soupeře převálcovala, chytala Lucka Kaucká. 
Následující utkání se Slávií Plzeň VŠ hoši bylo vyrovnané, statečně chytala Bety Poskočilová (než dostala 
pecku míčem do nosu) a nakonec  holky odehrály asi nejhezčí a velmi bojovný zápas s děvčaty Slávie VŠ, 
který ale soupeř zaslouženě vyhrál. 

Na tomto turnaji v brance vynikala Denisa Hodlová a ve hře pak velmi pohyblivá (dopředu i dozadu) Rozárka 
Červená. V útoku měla několik hezkých proskoků Bety Poskočilová. Ostatní děvčata předvedla svůj 
standardní výkon, pořád nám nejvíce chybí snaha jít na branku a dát gól, obrana nám víceméně fungovala. 

Dobrou úroveň mělo i provedení shotoutů - hezké přihrávky házely Róza, Betty, Denisa a Míša. 
Na turnaji dostaly příležitost si zahrát i naše dvě nové hráčky (Ellenka a Anička), které se s házenou teprve 
seznamují. Více prostoru dostávaly při osobce, ale i v každém zápase se statečně snažily odehrát pár minut 
na křídle. 

Děvčata se už těší na další turnaj do Prahy, již tuto sobotu 19. 10. 2019, na Slávistický Podzimáček. 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček - Cheb (13. 10. 2019) 

V neděli se v Chebu uskutečnil další turnaj Plzeňské ligy mladších žaček, kam odjela dvě naše družstva ze 
tří, které máme do soutěže přihlášené – béčko tvořené hráčkami ročníku 2007 doplněné několika minižačkami 
a céčko složené pouze z ročníku 2008. 

DHC Plzeň B 

Turnaj pro nás byl především možností dát velký prostor na hřišti z větší části hráčkám, které nehrály v sobotu 
turnaj mladších žáků. A je potřeba říct, že až na výjimky se holky příležitosti chopily a k vidění byly velmi 
pěkné výkony. 

V prvním zápase proti béčku Kynžvartu se holky možná až příliš přizpůsobily hře soupeře a zejména při 
osobce mohl být pohyb lepší a obrana důraznější, ale i tak jsme dokázali zápas dovézt k jednoznačnému 
vítězství (osobka 10:2, celkově 26:6). 

To na vítězství v druhém zápasu s Tachovem už se holky nadřely o poznání více. Podařilo se ale pokrýt dvě 
nejlepší hráčky soupeře a především díky tomu dovést zápas k vítězství (osobka 7:3, celkově 17:10). 

Stejně tak i ve třetím zápasu proti Rokycanům musely holky zabrat úplně naplno. Základem úspěchu byla 
opět velmi dobrá obrana, a i když i vinou únavy už střelba zdaleka nebyla tak přesná, přesto se nám i ve 
třetím zápasu podařilo zvítězit (osobka 6:3, celkově 15:9). 

Celkově turnaj splnil vše, co jsme od něj čekali. Velký prostor dostaly hráčky, na kterých v jiných zápasech až 
tak velký díl odpovědnosti neleží, a svou roli rozhodně zvládly. Tahouny družstva byly rozhodně ty 
nejzkušenější hráčky (Bury, Zuny), u nichž je vedle počtu branek potřeba vyzdvihnout především obrovskou 
bojovnost. Ale pěkné výkony předvedly i další (Naty, Komár, Lůca, Maru, Šuchy) a svou vůbec první branku 
vstřelila Róza. 

Spolehlivě zachytaly i obě brankářky (úspěšnost nad 50 %), které se střídaly jak v brance, tak i v poli. 

S turnajem i výkonem holek tak můžeme být rozhodně spokojeni. 

DHC Plzeň C 

Pro nás na druhém turnaji Plzeňské ligy hraném v Chebu jsme porovnali síly s Kynžvartem A, B a ve dvou 
zápasech s Chebem. 

K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti Kynžvartu A. První poločas hraný jako osobní obrana, jsme začali 
lépe my a ve 4. minutě vedli 3:1. Poté jsme vytvořili několik technických chyb a soupeř se v 7. minutě dotáhl 
na jednobrankový rozdíl 5:4. Závěr poločasu jsme si již ohlídali, dvakrát se trefila Vali jednou Kačka a Aneta 
a my tak vyhráli osobku 9:5. Poté následovaly shout-outy. A hra bez osobky 20 minut. Ta se nám vydařila na 
výbornou. Velmi dobrou obranou jsme nedali soupeři příliš možností na zakončení a naším rychlým 
přechodem do útoku jsme naopak soupeře přehrávali. O vstřelené branky se podělily všechny hráčky, což 
vedlo k vítězství 17:7. Za velmi pěkný výkon byla odměna v celkové výhře 26:12. 

Druhý zápas proti Kynžvartu B, byl jak přes kopírák - velmi podobný tomu prvnímu. V osobní obraně jsme 
nevytvořili tolik chyb a vyhráli 12:7. Ve hře opět s dobrou obranou a rychlou hrou nedala děvčata soupeři šanci 
a vyhrála 16:7. I v tomto zápase se střelecky prosadily všechny hráčky. V celkovém součtu výhra 28:14. 

Ke třetímu zápasu jsme nastoupili proti domácímu Chebu. Hned od začátku bylo jasné, že to vůbec nebude 
lehké utkání. Za Cheb nastupovaly převážně hráčky ročníku 2007, na kterých byla znát herní zkušenost. Vrhli 
jsme se tedy po hlavě do prvního poločasu (osobní obrany) a začali bojovat o každý míč. Velmi nepříjemnou 
obranou a včasným přerušováním jsme soupeři nedali vůbec šanci na zakončení. Naopak jsme získávali míče 
a rychlým přenesením hry a přesným zakončením jsme skórovali až na poločasový výsledek 10:2 pro nás. I 
ve hře jsme stále pokračovali v dobré obraně, která byla pro soupeře, řekla bych, až hodně nepříjemná. Po 
celou 20minutovku jsme drželi se soupeřkami krok, a když ony daly gól, tak my vzápětí taky. Odměnou za 
náš bojovný výkon byla remíza 7:7. Utkání pro nás bylo silově velmi náročné a jsem ráda, že to holky nevzdaly 
a byly čestným soupeřem pro domácí Cheb. Odměnou tak byla celková výhra 17:9. 



K poslednímu zápasu po půlhodinové pauzičce jsme se opět postavili domácímu týmu z Chebu. Tentokrát už 
osobní obrana nebyla tak jednoznačná, ale zato bojovnost nám stále nechyběla. Opět se dařilo včasné 
přerušování a opět nás to stálo mnoho sil. Holky si opravdu sáhly na dno svých sil a velmi dobým výkonem 
zvládly osobní obranu vyhrát 7:6. Ve hře bylo vidět, že už toho máme všichni opravdu dost - jak soupeř tak 
my. Vyhrála tak síla týmu, která byla na naší straně. V utkání se po pěti minutách střídaly dvě šestky a díky 
tomu zbylo více energie u našich hráček. Nebylo vůbec poznat, že střídáme, ten, kdo byl na hřišti, podal 100% 
výkon. Velmi dobrou obranou a pěknými akcemi se podařilo soupeře porazit 7:5. 

Celkově: Ráda bych opravdu tentokrát pochválila dobrou obranu. Jak v osobní obraně, tak i ve hře si myslím, 
že jsme dominovali. Dále se mi líbil rychlý přechod do útoku, i když zde stále ještě děláme spoustu technických 
chyb, ale důležitější je, že stále tlačíme na soupeře, jak z první vlny, tak i z druhé. Trošku nás trápí 
zakončování z vyložených šancí. Jinak za podaný výkon na tomto turnaji zaslouží všechny hráčky velkou 
pochvalu. 

Hrály: 

Baštářová Verča, Budková Kačka, Budková Bety, Čákorová Nikol, Dostálová Anežka, Doubková Vali, 
Hanzlíková Barča, Jungová Štěpánka, Krbcová Nika, Nikodémová Elen, Sedláčková Áďa, Svatoňová Sára, 
Špačková Anet 

 

 

 

 

  



Minižačky 4+1 - Rokycany (19. 10. 2019) 

Tentokrát hráčky minižaček vyrazily na turnaj 4+1 do Rokycan. Do turnaje jsme přihlásili dva týmy, jeden do 
skupiny C a jeden do skupiny D. 

Hráčky ročníku 2010 hrály ve skupině C. Nejdříve se postavily klukům z Talentu. Toto utkání hráčky odehrály 
slušně, ale kluci byly přeci jenom o něco lepší. Hned po tomto utkání ale nastoupily proti klukům z VŠ Slavia 
Plzeň, proti kterým zlepšily pohyb i obranu a také mířily přesněji k tyčím brány. V tomto zápase byly holky 
lepší než jejich soupeř. Navíc na tento výkon navázaly i po dvouzápasové pauze, kdy odehrály závěrečné 
utkání proti chlapcům ze Starého Plzence a i zde byly jednoznačně lepší a soupeře přehrály. 

Hráčky ročníku 2011 hrály ve skupině D. Jejich soupeři byly týmy Starého Plzence D, Šťáhlav D a Lázní 
Kynžvart. Právě s Kynžvartem odehrály holky první zápas. Soupeř byl na jejich úrovni, přesto chvíli trvalo, 
než se naše hráčky dostaly do zápasového tempa. Bylo vidět, že holky nejsou úplně soustředěné, ale 
postupem času se to zlepšilo. Druhý zápas se Šťáhlavy už se hrál v jiném tempu, proti klukům hrály holky 
lépe a vycházely jim jak postupné, tak i rychlé útoky. Obzvláště v protiútoku vynikala Marky a Laura. Hráčky 
odehrály vyrovnaný zápas. Vytkl bych nedůslednost v obraně, rychlý návrat do obrany dělal holkám problém. 
Další zápas s kluky ze Starého Plzence byla vyrovnaná partie. Soupeř hrál zataženou obranu na šestce a 
hráčky využily zkušeností z šestkové házené. Zkusily si proskoky a kličku. Dobrou střelou překvapila Nela a 
Kačka. Za odvahu musím pochválit Amču a Elu, které se navzdory výškovému rozdílu nezalekly a předvedly 
několik hezkých průniků zakončených střelbou. Velkou pochvalu si zaslouží Kačka za předvedený výkon v 
brance, vůbec se nebála tvrdých střel od kluků. "Že bychom našli brankářku?" 

 

  



Minižačky 2009 - Slávistický mináček (19. 10. 2019) 

V sobotu ráno vyrazily minižačky 2009 na turnaj do Prahy. Turnaj se hrál bez výsledků a odměna ve formě 
plyšáka čekala na konci turnaje na každou hráčkou. 

Soupeři, s kterými jsme srovnali své síly, byli z pražské Slávie I. a II., pražských Hájů a Astry a Strakonic. 
Celkem jsme tedy sehráli pět utkání. 

Pokud bych měla zhodnotit herní projev hráček, rozdělila bych je na tři skupiny. První skupina byly hráčky, 
které se snažily, další skupinou byly hráčky, co umí hrát házenou, ale vlastně se jim moc nechtělo, a poslední 
skupinou byly hráčky, co jely na školní výlet a vůbec se nesoustředily na zápas. I když jsme všechny zápasy 
měly navrch, tak mě opravdu výkon hráček trošku zklamal. Měli jsme spoustu technických chyb a ztracených 
míčů (celkem za turnaj 48) a o proměňování šancí ani nehovořím (naše úspěšnost proměnění byla 42 %). 

Na turnaji předvedla velmi dobrý výkon  Bety Poskočilová a další pochvalu zaslouží nováček Elen Honalová. 

Doufám, že se holky poučily a že na nejbližším turnaji v Tachově předvedou, co je v nich a co umí. 

Hrály: 

Beránková, Beráková, Cvačková, Hodlová, Honalová, Hřebejková, Červená, Kaucká, Poskočilová, Rittichová, 
Růžičková, Samcová,  Trejbalová, Vávrová 

 

 

 

  



Plzeňská liga starších žaček – HK Slavia VŠ Plzeň  
(19. 10. 2019) 

Dalším turnajem pokračovala Plzeňská liga. Tentokrát se hrálo v nafukovací hale "na Poštovce" a pořádala 
jej HK Slavia VŠ Plzeň. 

DHC Plzeň A 

Hned na úvod přinesl los Áčku největšího konkurenta na postup - Slavoj Tachov. Áčko vstoupilo do zápasu 
koncentrovaně a brzy vedlo. Tachov však dotáhl a vedení se pak nějakou dobu přelévalo. O poločase svítila 
na ukazateli remíza. Ve druhé půli byl v první osmiminutovce lepší Tachov. Pak se ale naše děvčata více 
soustředila v obraně, v brance se rozchytala Nela Langerová a v útoku jsme se také rozehráli. Nejprve dala 
srovnávací gól Hofi, pak přidala Laura branku z protiútoku a vzápětí ještě Míša z křídla. Tachov pak ještě 
snížil na rozdíl jediné branky, ale u nás opět zaúřadovaly nejprve Hofi, a pak opět Laura. DHC Plzeň porazilo 
Tachov 17:14. Za tento zápas zaslouží určitě všechny holky pochvalu. Obzvlášť je třeba vyzdvihnout výkon 
Nelči v brance (druhý poločas 62% úspěšnost) a Laury v poli - nejen získané míče, ale i branky v důležité 
chvíli. V minulém zápase proti Tachovu zahrála skvěle Majda, dnes byla tím pověstným žolíkem Laura. Moc 
jim oběma děkujeme za pomoc a držíme palce na turnaj v Milevsku, kam obě odjely. 

Druhé utkání proti HC Plzeň jsme měli převahu od začátku do konce. Bohužel v prvním poločase jsme 
nedokázali gólově více odskočit. Druhá půlka už byla výrazně lepší. Dařilo se oběma brankářkám a v útoku 
se trefovaly všechny hráčky, nejvíce Míša. DHC Plzeň - HC Plzeň 27:16. 

Třetí utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň se nám vůbec nedařila obrana a Slávie bojovala od začátku do konce. 
U nás se dařilo nejvíce Viky a Elišce. DHC Plzeň - VŠ Plzeň 26:20. 

Celkově: 

Se ziskem šesti bodů ze tří zápasů určitě můžeme být spokojeni. Každé utkání jsme si vyzkoušeli jinou 
obranu. Některá se nám dařila více, některá méně. I v útoku jsme střídali povedené akce s hluchými místy. 
Celkově je určitě na čem pracovat a náš dnešní výkon by opravdu na ty nejlepší týmy v této kategorii nestačil. 
Na druhou stranu nás těší, že góly dávají všechny hráčky a že dokážeme hrát v tempu poměrně dlouhou 
dobu. 

Hrály: 

Baumruková 10, Bažantová E. 2, Hofírková 9, Hýblová 3, Konderová 12, Perglová 12, Polanková 6, Růžková 
1, Šerá 2, Vopatová 4, Čásová 7, Štorcová, Zaplatílková 2 

Chytaly Langerová (51 %) a Zaplatílková (34 %). 

DHC Plzeň B 

První utkání hrálo Béčko proti Tachovu. Přestože jsme se snažili, bylo vidět, že herní zkušenost je straně 
Tachovských.  My jsme předvedli několik pěkných akcí. Zejména se dařila spolupráce Sáry a Andy, ale dobře 
hrála i Aichy. V brance podala velmi dobrý výkon Barča Kaucká. My jsme neproměnili několik jasných šancí, 
a tak Tachov vyhrál zaslouženě 22:13. 

Druhé utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň jsme hráli možná ještě o malinko lépe. Bohužel jsme si v obraně 
nedokázali poradit se spoluprací spojky a pivota. V útoku jsme opět měli spoustu šancí, ale úspěšnost střelby 
jen 30 % a na to se vyhrát nedá. Určitě potěšil výkon Andy, herní aktivita  a dva góly Adélky i pěkná uvolnění 
Verunky. Přesto jsme prohrály 12:18. 

Celkově: 

Největší naší slabinou byla naše nezkušenost. To se projevovalo hlavně v obraně, kdy jsme byli občas 
schopni opakovat stejné chyby. Za snahu a aktivitu v útočné fázi zaslouží velkou pochvalu Sára. Radost nám 
udělal také výkon Andy, která se zlepšuje zápas od zápasu a pomalu získává střeleckou jistotu. Snažily se i 
ostatní, ale příliš jim to tam nepadalo. Poděkování a pochvalu zaslouží i Maruška Šantorová a Bára Kaucká - 
obě si úspěšně odbyly premiéru ve starších žákyních. 



Hrály: 

Aichingerová 4, Bažantová M. 1, Magouta, Mancellari 5, Pechová 3, Podlenová, Radová, Růžičková 2, 
Wandlová, Zídková 10, Šantorová, Štorcová 

Chytala Kaucká (30 %). 

  

 



1. liga žen - DHC Plzeň 31:18 Bohunice (19. 10. 2019) 

Naše ženy si upevnily první příčku v 1. lize žen. V 5. kole porazily Bohunice a nadále si drží také soutěžní 
neporazitelnost. Zároveň se naše hráčky také rozehrály před pohárovým zápasem, který nás čeká již tento 
čtvrtek, na domácí palubovce vyzveme osudové družstvo Písku. Další zápas v rámci 1. ligy žen pak na holky 
čeká v sobotu, kdy vyráží na hřiště Lázní Kynžvart. 

Hodnocení zápasu trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"V zápase jsme chtěli především napravit zaváhání v Jindřichově Hradci. To se nám povedlo, soupeře jsme 
dostali pod tlak a tempo hry určovali my. Během prvního poločasu nám fungovala spolupráce obrany s 
brankářkou a těžili jsme z toho jak v první, tak i ve druhé vlně. Soupeř na nás vytáhl osobní obranu, se kterou 
jsme si poradili lépe než v Jindřichově Hradci. V utkání jsme samozřejmě měli i slabší momenty, především 
začátek druhého poločasu se nám nevydařil a po řadě technických chyb jsme soupeře trochu nabudili. 
Podržela nás ale brankářka a my jsme tak mohli dovést utkání do klidného konce. Jsme rádi, že jsme do 
zápasu zapojili všechny hráčky, které na hřišti dokázaly, že své místo v týmu mají. Pozitivně jsme se tak 
naladili na pohárové utkání, které nás čeká ve čtvrtek. Na domácí palubovce vyzveme Písek." 

Hrály: Poslední 1, Kepková 3, Pešičková 3, Šmrhová 2, Formanová 4, Drozdová L. 1, Franzová 3, Galušková 

L. 8, Lásková, Galušková D., Drozdová P. 3, Ferencová, Slabá 3 

Chytaly Šlehoferová a Řezáčová. 

 

 



1. liga mladších dorostenek - DHC Plzeň 35:14 Poruba  
(20. 10. 2019) 

Stejně jako starší dorostenky, byly i ty mladší pro svého soupeře z Poruby příliš velké sousto. Už v poločase 
si holky vybojovaly dominantní vedení 16:4 a celkový gólový účet se zastavil až při skóre 35:14. Další dva 
body v tabulce tak holky dostaly na 3. místo, na vedoucí Most ztrácí dva body. Právě s Mostem odehrají 
mladší dorostenky v neděli 6. kolo 1. ligy. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Holky nastoupily do zápasu naprosto zodpovědně, o čemž vypovídá vedení 8:0, které si holky vystřílely už v 
desáté minutě zápasu. Za výborně fungující obranou stála v brance Míša Malá, která za první poločas pustila 
za svá záda pouze 4 střely a poločas ukončila se 71% úspěšností zákroků! Patří jí opravdu velký dík, její 
výkon byl až neuvěřitelný. Z takto fungující obrany jsme pak jednoduše zakládali rychlé protiútoky, ze kterých 
jsme byli v tomto zápase stoprocentní. V zápase se odrazila veškerá práce na tréninku, což je velké plus. 
Jedinou chybičkou ne jen tohoto utkání je fakt, že stále nedokážeme využít všech vyložených šancí, které si 
vytvoříme. Krom tohoto detailu si ale pochvalu zaslouží za svůj výkon všechny hráčky. V průběhu týdne se 
budeme soustředit na utkání s Mostem, ve kterém bude nesmírně důležité navázat na vše, co se v utkání s 
Porubou dařilo." 

Hrály: Dubská 8, Krausová 2, Voráčková 8, Komárková 3, Pitulová, Buřičová 3, Tomanová 4, Benešová, 
Rittichová 4, Randlíková, Toušová 3 

Chytala Malá. 

 

 



1. liga starších dorostenek - DHC Plzeň 38:24 Poruba  
(20. 10. 2019) 

V krasojízdě pokračují i po pátém kole naše starší dorostenky! Na domácí půdě vyzvaly tým Poruby a bez 
větších problémů jej porazily 38:24. Stoprocentní bilance v 1. lize tak bude zdobit dorostenky i před velmi 
důležitým utkáním v Mostě, kam tým vyrazí v neděli. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Od úvodních minut se nám dařilo to, co jsme chtěli. Hrálo se v rychlém tempu, což opět vyhovovalo naší hře 
založené na rychlých protiútocích. S tou si náš soupeř nedokázal poradit. Všechno vycházelo z dalšího 
výborného výkonu Míši Malé v bráně, ostatně z celé obranné hry. V útočné fázi se nám úspěšně dařilo 
využívat většinu šancí, které jsme si vytvořili a z toho pramenilo i narůstání rozdílu ve skóre v náš prospěch. 
Jsem rád, že ani v závěru holky nijak nepolevily a hrály naplno až do závěrečného hvizdu. Pochválit musím 
celý tým, jak za bojovnost a nasazení, tak i za maximální koncentraci po celou dobu utkání, což nám v 
minulosti dělalo problémy." 

Hrály: Kepková 3, Bernhardová 3, Dubská 4, Kantnerová 7, Voráčková, Drozdová 5, Pitulová 1, Šimáčková 
1, Tomanová 5, Lásková 4, Turková, Kliková, Toušová 4 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 



Mladší žačky (2007) stříbrné v Milevsku (19. - 20. 10. 2019) 

Na dvoudenní turnaj do Milevska jsme tradičně odjeli s 12 hráčkami do pole a 2 brankářkami, které se 
rovnoměrně střídaly. Čekalo na nás celkem 8 zápasů po 20 minutách. 

Do turnaje jsme vstoupili až po poledni, jelikož dopoledne některé holky ještě pomáhaly vybojovat starším 
žačkám postup do žákovské ligy. První zápas proti píseckému béčku byl ideálním na rozehrání a přinesl 
snadnou výhru 20:2, což byl ale bohužel za celý den jediný zápas, který holky odehrály podle našich představ. 

Druhý zápas proti Písku A jsme po většinu času velmi nedůrazně bránili a ani aktivita v útoku rozhodně nebyla 
optimální. Z těchto důvodů proto soupeř téměř celý zápas vedl, a to dokonce až o 3 branky. S ubývajícími 
silami soupeře se nám ale dařilo náskok snižovat. Minutu a půl před koncem se podařilo snížit na rozdíl jedné 
branky, následně vyrovnat a pár vteřin před koncem po zisku míče a nacvičené kombinaci rozhodnout (11:10). 
Byť nutno podotknout, že nezaslouženě, protože soupeř si ze zápasu minimálně bod zasloužil. Cenné ale 
bylo to, že holky zápas nevzdaly a nakonec ho dokázaly ubojovat. 

Další zápas proti Slavii Praha A byl z našeho pohledu jako přes kopírák. Pouze s tím rozdílem, že proti nám 
stál soupeř ještě o něco silnější. Opět nedůrazná obrana, pomalý útok a velké množství technických chyb ve 
spojení s kvalitou soupeře, který měl velkou motivaci oplatit nám porážku z Vršovic, již tentokrát k bodům 
rozhodně vést nemohly. V 15. minutě se ještě naposledy podařilo vyrovnat (8:8), ale koncovka opět patřila 
soupeři (9:12). 

V posledním sobotním zápasu s Milevskem na holkách zjevně ležela psychická deka z předchozích 
nepovedených zápasů, kterou ze sebe nedokázaly odkopat. Zápas proti soupeři, kterého bychom za 
normálních okolností měli být schopni výrazně porazit, byl tak jedno velké trápení od začátku až do konce. 
Bez pohybu skutečně házenou hrát nejde a pouze 7 vstřelených branek proti výrazně méně zkušenému 
soupeři určitě důvodem pro pochvalu nebylo (7:3). Sobotu jsme proto zakončili důraznou promluvou, protože 
předvedené výkony byly rozhodně pod možnostmi holek. 

Nový den pak naštěstí přinesl i nové družstvo na hřišti. Konečně byla na holkách vidět chuť do hry a celkový 
dojem z jejich výkonu byl o 100 % lepší. První zápas proti béčku Slavie Praha byl ještě trochu ospalý a moc 
se nedařilo střelecky, ale agresivní obrana překvapení nepřipustila (8:3). 

Podobně to pak bylo i proti bílému družstvu Hájů (ty např. remizovaly s áčkem Slavie), které jsme opět 
především díky hře obrany dokázali po nejlepším výkonu na turnaji porazit 11:5. 

Střeleckou smůlu jsme pak konečně protrhli v posledních dvou zápasech se zelenými Hájemi (18:6) a 
Kynžvartem (19:6), kde se dařilo zakončovat jak z rychlých útoků, tak i po nacvičených kombinacích, a skóre 
rychle narůstalo. 

Celkově jsme na turnaji obsadili pěkné druhé místo, o bod za první Slavií a před třetím Pískem. Více než 
celkové umístění jsou ale pro nás podstatné výkony hráček, které se lišily jako den a noc. Sobotní facka snad 
bude pro holky odrazovým můstkem k lepším výkonům, které už tuhle sezonu rozhodně dokázaly předvést. 
Nepříznivý dojem ze soboty se naštěstí podařilo v neděli napravit a tak nakonec můžeme z turnaje odjíždět s 
úsměvem na rtu :-) 

Hrály:  

Bezdičková 21 střel/13 branek, Burjasová 11/5, Březinová 12/9, Košková 16/10, Krejčíková 6/4, Loskotová 
8/6, Palečková 8/6, Růžková M. 12/7, Stulíková 16/12, Šollarová 12/7, Vaicová 13/7, Vopatová 21/17 

Chytaly Nyklesová (48 %) a Vaníková (31 %). 

 

  



1. liga žen - Lázně Kynžvart 17:27 DHC Plzeň (26. 10. 2019) 

4 výhry a 1 remíza. To je bilance našich žen po posledním utkání, které sehrály na hřišti Lázní Kynžvart. 
Svěřenkyně Richarda Řezáče si vybojovaly poločasové vedení o 2 branky a ve druhém poločase toto vedení 
bezpečně navyšovaly až na konečné vítězství o 10 gólů. Letos porazilo DHC stejného soupeře na jeho hřišti 
už podruhé, na začátku září se ženy radovaly z postupu do 3. kola poháru po výhře právě v Kynžvartu. Ve 
čtvrtek náš tým nestačil v již zmiňovaném 3. kole Českého poháru žen na interligový Písek, tímto výrazným 
vítězstvím si ženy alespoň spravily chuť a nadále potvrzují prozatímní dominanci v 1. lize žen. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Utkání jsme odehráli skvěle, přesně podle našich představ. Vycházeli jsme z dobré obrany, díky které jsme 
měli k dispozici řadu útočných situací. V nich jsme dokázali být nebezpeční ze všech pozic. Úvod utkání byl 
poznamenán několika neproměněnými stoprocentními šancemi z naší strany, i tak jsme to byli ale my, kdo 
diktoval tempo utkání. Jak jsem již zmiňoval, základem byla dobře fungující obrana, kterou podpořila i 
brankářka. V útoku jsme toho dokázali využívat disciplinovanou hrou. Na rozdíl od minulého ligového utkání 
se nám skvěle vydařil vstup do druhého poločasu. Z dobře odvedené práce na obou stranách hřiště vznikl 
výrazný rozdíl ve skóre, který nám dodal klid. Jsme rádi, že jsme do hry zapojili celou lavičku, každá z hráček 
má na vítězství svůj podíl. Naše uznání ale patří i soupeři, který nám rozhodně nechtěl nechat body zadarmo. 
Velmi dobrý pocit jsem měl i z jeho výkonu a přeji jim, aby byli ostatním rovnocenným protivníkem." 

Hrály: Poslední, Kepková 6, Pešičková 3, Šmrhová 1, Formanová, Drozdová L. 2, Franzová 2, Galušková L. 

3, Lásková 1, Galušková D. 3, Drozdová P. 4, Ferencová 1, Slabá 1 

Chytaly Šlehoferová a Řezáčová. 

 

 



Třetí podzimní minikempy – DHC Plzeň (26. 10. 2019) 

Již potřetí se sešly hráčky z Plzeňského a Karlovarského kraje, aby si společně zatrénovaly na minikempu 
pořádaném DHC Plzeň. 

Mladší žačky 

Dopoledne se sešly mladší žákyně. Celkem jich přijelo 28 (6 z Chebu, 8 z Rokycan a 14 z DHC Plzeň). Po 
společném rozcvičení si hráčky zahrály průpravné hry (jedna byla zaměřena na rychlost, druhá na přihrávky 
a třetí na obranu). Pak už se hráčky rozdělily do skupin a zatrénovaly si na stanovištích. S Davidem Šmrhou 
se v tělocvičně věnovaly obraně. S Jarkou Šmrhovou náběhům a správnému postavení při přihrávce. S Naty 
Rittichovou se zaměřily na uvolnění. S Evou Volákovou a Jirkou Studeckým trénovaly techniku střelby a hned 
dostávaly zpětnou vazbu, protože jejich výkony byly natáčeny na tablet. Závěrečná hra proběhla tradičně 
formou osobní obrany, shot-outů a klasické hry s aktivní obranou. Ve stejnou dobu hrály hráčky v tělocvičně 
různé průpravné hry. 

Hvězdami minikempu byly: Gábina a Tereza z Rokycan, Barča a Kačka z Chebu a Danča z Plzně. 

Starší žačky 

Celkem 18 starších žaček se rozhodlo začít podzimní prázdniny tím nejlepším - pohybem. 4 hráčky přijely z 
Tachova a 14 jich bylo z DHC Plzeň. 

Po rozcvičení zaměřeném na manipulaci s míčem a zpracování jednoruč se hráčky rozdělily na dvě skupiny. 
Nejprve procvičovaly práci nohou a rozhodovací schopnosti, ve druhé skupině pak techniku driblinku. Ve 
druhém kole se hráčky zaměřily na techniku uvolnění. Pak si zastřílely z postů - zde holky zaslouží velkou 
pochvalu - všechny pracovaly se značným zápalem a chutí se něco přiučit. Křídlům se věnoval David Šmrha 
s Jarkou Šmrhovou, spojkám se věnovala Eva Voláková, pivotům Naty Rittichová a na brankářku se zaměřil 
Jiří Studecký. 

Pak byla pro hráčky připravena soutěž ve střelbě na radar. 

Poslední hodinka byla věnována tréninkové hře se zaměřením na obranu 1:2:3. 

Hvězdami kempu byly: Míša z Tachova, Andy, Viky, Nela a Bára z DHC Plzeň. 

Díky všem trenérům, kteří se zapojili!!! 

  



1. liga mladších dorostenek - Baník Most 28:30 DHC Plzeň 
(27. 10. 2019) 

Důležitého vítězství dosáhly v neděli mladší dorostenky, které odehrály 6. kolo 1. ligy na půdě Baníku Most. 
Dosud neporažené družstvo domácích si v prvním poločase vybojovalo tříbrankové vedení. Naše hráčky se 
ale nevzdaly a během druhého poločasu se dostaly do vedení, které až do konce poločasu nepustily. 
Vybojované dva body posunuly mladší dorostenky na 2. místo, o skóre jsou druhé za pražskou Slávií. Nutno 
říci, že 10 bodů po 6 zápasech má kromě Slavie a Plzně také Most a Olomouc. Čeká nás tedy nesmírně 
zajímavý ročník! Další důležité utkání s pražskou Slávií je na programu hned tento víkend na domácí 
palubovce! 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"V Mostě nás čekal v podobě domácího týmu velmi těžký soupeř a věděli jsme, že pokusit se o další dva body 
bude tentokrát náročné. Ostatně tomu odpovídal i první poločas utkání. V úvodních minutách se soupeř rychle 
dostal do vedení poté, co využil našich četných technických chyb a neproměněných šancí. Vedení si hráčky 
Mostu udržely do poločasu a poté až do osmé minuty druhé části utkání. Právě v osmé minutě se nám 
konečně podařilo vyrovnat a následně také překlopit misku vah na naši stranu. Vedení už jsme od té doby 
nepustili a zápas dovedli do vítězného konce. Holkám patří obrovská gratulace, svou bojovností nedovolily 
Mostu, aby se znovu dostal do vedení, což bylo ve druhém poločase strašně důležité. V útoku nám hodně 
pomohla Magda Komárková, které nasázela soupeři 6 gólů a především úžasný střelecký výkon 
třináctibrankové Heleny Voráčkové! V bráně nám opět pomohla Míša Malá. Pochvalu si zaslouží i všechny 
další hráčky, které k vítězství pomohly. Bylo krásně vidět, především ve druhém poločase, že holky jsou 
schopny hodiny tréninku přenést na hřiště a držet se toho. A co především, že neexistuje žádné já, ale MY!" 

Hrály: Dubská 5, Krausová, Voráčková 13, Komárková 6, Pitulová, Buřičová, Tomanová 3, Kepková, 
Rittichová, Toušová 3 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

  



1. liga starších dorostenek - DHC Plzeň 26:28 Baník Most 
(27. 10. 2019) 

Na své mladší kolegyně skvěle navázaly naše starší dorostenky. Proti Baníku Most se ale na rozdíl od prvního 
zápasu dostaly do rychlého vedení hosté, tedy hráčky DHC. Po poločasovém vedení o dva góly pokračovalo 
utkání dramatickým bojem ve druhé půlce, ze kterého nakonec vzešly vítězně naše hráčky. Po výhře o 2 góly 
tak zůstávají starší dorostenky jedním ze dvou týmů, které drží stoprocentní bilanci! Tím druhým je pražská 
Slavia, se kterou se jak mladší, tak i starší dorostenky utkají v neděli na domácím hřišti! 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Stejně jako v případě mladších dorostenek jsme věděli, že o body se budeme muset opravdu tvrdě porvat. 
Z Mostu se body často nevozí. Do zápasu ale nastoupily holky naprosto zodpovědně. Díky gólům Sáry 
Kantnerové jsme se dostali rychle do vedení, na konci osmé minuty jsme vedli už 2:6. Pak přišlo několik 
technických chyb. Celý zbytek zápasu Most pomalu, ale jistě snižoval náš náskok. Až nakonec vyrovnával. V 
tu chvíli zbývaly do závěrečného hvizdu dvě minuty. Právě posledních několik desítek vteřin ale holky zvládly 
na jedničku. Dva krásné góly, o které jsme nakonec zvítězili, vstřelila v závěru Sára Kantnerová. Opět musím 
pochválit všechny hráčky, ještě jednou děkuji i za holky Míše Malé v bráně, ta je pro nás naprostou jistotou a 
proti Mostu to opět ukázala. Co jsme si řekli před zápasem, to holky téměř přesně dodržely. Jeden těžký 
zápas tak máme za sebou, možná ještě těžší nás ale čeká v neděli proti Slavii." 

Hrály: Kepková 5, Bernhardová 3, Dubská 4, Kantnerová 6, Voráčková 5/1, Drozdová 3, Pitulová, Tomanová 
1, Lásková 1, Turková, Kliková, Toušová 

Chytaly Šindelářová a Malá. 

  



Minižačky 2010 a 2011 - Tachovský dortík (26. 10. - 27. 10. 
2019) 

O víkendu proběhl v Tachově turnaj 6+1 pro hráčky ročníku 2009 a mladší. Krom našich minižaček 2009 se 
ho zúčastnil také náš druhý tým, tvořený z hráček 2010 a 2011. Na tento turnaj jsme přijeli sbírat zkušenosti, 
neboť jsme patřili k těm mladším týmům a například hru s pivotem jsme ještě téměř netrénovali. 

V prvních třech zápasech jsme narazili na starší a zkušenější holčiny z Milevska, Slavie Plzeň A a na naše 
starší kolegyně z DHC. Síla soupeřů se projevila i na konečných výsledcích, ve všech třech případech se z 
vítězství radoval náš protivník. 

Prvním vyrovnaným utkáním byl náš čtvrtý sobotní souboj, ve kterém jsme se střetli s týmem Pardubic. 
Vzhledem k našim i soupeřovým výsledkům jsme toto utkání chtěli vyhrát, byly to ale hráčky Pardubic, které 
se stále držely v jednobrankovém vedení. Až v závěru zápasu jsme se konečně dostali do vedení my. V 
posledních vteřinách jsme se museli v obraně obejít bez jedné vyloučené hráčky, soupeř ale nedokázal využít 
své poslední šance ke skórování a my se tak mohli radovat z první výhry ve velké házené, 5:4! Radost měly 
jak hráčky, tak i trenéři a zástupci z řad rodičů, kteří zamířili do Tachova své dcery povzbudit. Navázat na 
výhru jsme mohli a také chtěli hned v dalším zápase proti Slavii Plzeň B. Úvodních několik minut sice bylo z 
naší strany trochu nervózních, poté jsme se ale dostali do vedení, hráli lépe než soupeř a zaslouženě vyhráli 
6:1. Byť v našem posledním zápase už holky nestačily na Háje Praha, odjížděli jsme po sobotě domů s velmi 
dobrým pocitem. 

Los proti nám v neděli ráno postavil domácí Tachov. Ambice před utkáním byly rozhodně vítězné, bohužel po 
řadě ztrát a po nezachycených nebo špatných přihrávkách se radoval z výhry tým Tachova. Prohráli jsme 3:5. 
Je to velká škoda, protože soupeř rozhodně nebyl k neporažení. Chuť jsme si tak alespoň spravili v našem 
posledním působení, když jsme porazili Kynžvart 8:0. 

Celkově jsme se tak umístili na 6. místě z 9 týmů. Výsledek považujeme za velký úspěch. Samozřejmě víme 
i o slabinách, které nás trápily a na kterých musíme zapracovat. Teď máme volný víkend, po něm následuje 
turnaj plzeňské ligy a další víkend vyrážíme na turnaj 6+1 do Pardubic, na který se už teď všichni těšíme. 

Závěrem bych rád poděkoval všem rodičům za podporu v hledišti a trenérce Věře za pomoc při zápasech. 
Děkujeme :-) 

 



Minižačky 2009 - Tachovský dortík (26.10. - 27. 10. 2019) 

Od soboty do neděle se minižačky ročníku 2009 zúčastnily turnaje v Tachově. Turnaj se hrál systémem každý 
s každým a každé utkání trvalo 1x15 min. Na tomto turnaji nás potkali soupeři, kteří byli mladší nebo měli 
nováčky v týmu. Tyto soupeře jsme jednoznačně porazili a vyhráli vysokým rozdílem. Byli to soupeři z VŠ 
Plzeň B, Pardubic, Kynžvartu a naše mladší kolegyně z DHC Plzeň. 

Mizerný výkon jsme podali s domácím týmem Tachovem. Zde vázla koncovka a kolektivní souhra všech 
hráček. V tomto zápase vynikala pouze Róza. 

Pak jsme odehrály 3 velmi vyrovnané zápasy, a to s pražskými Hájemi, plzeňskou Slávií a největší boj jsme 
opět svedli s Milevskem. V těchto zápasech byla k vidění velmi dobrá obrana a bojovný výkon v útoku. Dařily 
se rychlé přechody a holky předvedly opravdu pohlednou házenou. Dokázaly v zápase i dodržet taktické 
pokyny, a to vedlo k úspěchu k vítězství. Celkově odjíždíme s dobrým pocitem a zlatou medailí na krku.  

Výsledky utkání DHC Plzeň: 

• Slavia Plzeň B 15:1 

• Háje Praha 9:3 

• DHC Plzeň M 11:1 

• Tachov 6:2 

• Kynžvart 15:0 

• Slavia Plzeň A 7:5 

• Milevsko 5:3 

• Pardubice 9:2 

Nejlepší hráčkou týmu byla Róza Červená a nejlepší hráčkou celého turnaje byla vybrána Lucie Rittichová! 

Hrály: 

Beránková 3, Červená 17, Hodlová 4, Hřebejková 1, Kaucká 7, Poskočilová 10, Rittichová 14, Sedláčková 2, 
Samcova 12, Trejbalova 4, Vávrová 3 

 

  



Pozvánka na 3. ples DHC Plzeň (31. 1. 2020 Sokolovna 
Bolevec) 

Líbilo se poprvé, líbilo se i podruhé. Nic nám tedy nebrání v přípravách na již třetí ples DHC! Již tradiční 
společenská akce pro všechny hráčky, členy týmu, fanoušky a přátele našeho klubu opět ozdobí úvod příštího 
roku. Stejně jako v minulých letech se na všechny budeme těšit v prostorách sálu Sokolovny Bolevec. 

Na co se naopak můžete tentokráte těšit Vy? Věříme, že především na příjemnou přátelskou atmosféru, která 
oba předchozí plesy zdobila a o kterou se postaráte i tentokrát. Hostem, jenž Vás zaručeně pobaví a nadchne, 
bude několikanásobný mistr republiky, Evropy i světa ve freestyle footbagu, Jan Weber! Spolu s ním bude 
připravena také bohatá tombola plná zajímavých cen. Hudební doprovod zařídí skupina Ametyst! 

Krom všeho již zmíněného dojde již na třetí legendu našeho klubu, která bude během slavnostního večera 
zařazena do Síně slávy. 

Zapište si tedy do svých kalendářů a notesů pátek 31. ledna 2020, od 20:00 h začíná slavností program 3. 
plesu DHC!  

Vstupenky na akci seženete u Markéty Volkové, tel.: 607 585 396, mail: marketa.volkova@seznam.cz 

Těšíme se na Vás! 

 



1. liga mladších dorostenek - DHC Plzeň 21:27 DHC Slavia 
Praha (3. 11. 2019) 

Stejně jako starší dorostenky se utkaly s pražskou Slavií na domácím hřišti i ty mladší. Stejné bylo také pozadí 
tohoto souboje, vítěz by si upevnil první místo v tabulce. Náš soupeř si během prvního poločasu vytvořil 
pětibrankový náskok, který poté ještě o jednu branku vylepšil a na konci zápasu se radoval z výhry 21:27. Pro 
mladší dorostenky DHC znamenala teprve druhá porážka v sezóně propad na čtvrté místo. Z toho se budou 
chtít v následujících zápasech odlepit, nejlépe už v příštím kole na hřišti Kobylis. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Holkám se nepovedlo navázat na zápas s Mostem, a to nejen výsledkově, ale i herně. Před zápasem jsme 
věděli, co chceme hrát, na hřišti se to ale neprojevilo. Nedařilo se vůbec nic. Nebyli jsme důrazní ani v obraně, 
ani v útoku. Nevycházely nám ani nacvičené herní kombinace, a když už jsme se dostali do jednoznačné 
šance, nedokázali jsme jí využít. Proměňování stoprocentních brankových příležitostí bylo až tragické. Celá 
naše hra se pak točila kolem individuálních akcí jedna na jednu, nikoliv na práci celého týmu. Celkově se 
jednalo o velmi, velmi nevydařené utkání. Nemůžeme nic jiného než hodit ho za hlavu a hned se začít 
soustředit na další zápasy." 

Hrály: Dubská 1, Krausová, Voráčková 2, Komárková 3, Pitulová, Buřičová 3, Tomanová 4, Benešová, 

Kepková, Rittichová 4, Randlíková 1, Toušová, Skácelová M. 3 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 

  



1. liga starších dorostenek - DHC Plzeň 21:25 DHC Slavia 
Praha (3. 11. 2019) 

Až sedmé kolo postavilo před naše starší dorostenky prvního přemožitele. Je jím pražská Slavia, která se 
utkala s naším týmem v přímém souboji o první místo. Oba týmy do té doby nezažily porážku a měly 
stoprocentní bilanci. To nadále platí pro pražské hráčky, které na naší palubovce zvítězily 21:25. Našim 
holkám tak stále patří 2. místo, které se pokusí udržet už příští víkend na palubovce Kobylis. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Zápas zcela splnil všechny parametry utkání o první místo v první lize. Po celou dobu bylo k vidění vyrovnané 
utkání plné krásných momentů, ke všemu umocněné úžasnou atmosférou. V samotném utkání jsme byli tím 
o kousek lepším týmem my, drželi jsme si těsné vedení a na holkách bylo vidět, jak strašně moc chtějí zvítězit. 
Všechny hráčky musím pochválit za jejich bojovnost a vůli. Míša Malá nás opět držela v bráně, její forma je 
úžasná a přeji i jí, aby to vydrželo co možná nejdéle. Vše se bohužel zlomilo v poslední desetiminutovce. Asi 
jsme se zalekli blížící se výhry natolik, že jsme se během pár útoků dostali z dvoubrankového vedení do 
ztráty. Soupeř proměnil vše, co se mu naskytlo, my jsme svých šancí nevyužili. Z toho nakonec vzešla, troufnu 
si říci, až nespravedlivá a krutá prohra o 4 góly. Pracovat tedy teď musíme na koncovce střelecké, i v rámci 
celého utkání. Závěrem bych rád poděkoval fanklubu, který vytvořil parádní atmosféru a všem zúčastněným 
tak připravil opravdový sportovní zážitek." 

Hrály: Bernhardová, Dubská 4, Kantnerová 7, Voráčková 3, Drozdová 2, Pitulová, Tomanová 1, Lásková, 

Kovářová 2, Turková, Kliková, Toušová 2 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 



1. liga žen - DHC Plzeň 33:22 SK UP Olomouc (3. 11. 2019) 

Sedmým kolem pokračovala o víkendu 1. liga žen. Naše ženy ho odehrály na domácí palubovce, soupeřem 
bylo před zápasem páté družstvo SK UP Olomouc. Nic jiného než dva body nepřicházelo před utkáním v 
úvahu, podle toho také ženy přistoupily především k prvnímu poločasu. Ten ovládly 22:9 a druhý poločas se 
tak jen v poklidu dohrával. Po velmi dobrém výkonu si tak ženy připsaly další dva body do prvoligové tabulky 
a utíkají svým soupeřům. Na prvním místě mají náskok 2 bodů a navíc ještě jedno utkání k dobru. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Utkání jsme ovládli během první patnáctiminutovky, kdy nám výborně fungovala obrana a mohli jsme se 
znovu opřít o rychlý protiútok. Jak z první, tak i z druhé vlny jsme dávali jednoduché góly. Druhý poločas jsme 
polevili v koncentraci, nebyli jsme tolik důrazní v zakončení a pramenily z toho chyby, které se pak přenesly i 
do obrany a laciné branky jsme naopak inkasovali my. I přes to jsme měli celé utkání pevně v našich rukách 
a dovedli ho do vítězného konce, za což jsme rádi. Prostor dostaly všechny hráčky a každá z nich zanechala 
na vítězství svoji stopu, všechny využily svého času na hřišti nejlépe, jak mohly. Snad jedinou zneklidňující 
dovedností byly sedmimetrové hody, kterých jsme v utkání zahodili hned několik. Tam máme výrazné 
rezervy." 

Hrály: Poslední 1, Kepková 5, Pešičková, Šmrhová 3, Formanová 3, Drozdová L., Franzová 3, Galušková L. 

7, Lásková 1, Galušková D. 5, Drozdová P. 2, Slabá 3 

Chytaly Šlehoferová a Řezáčková. 

 

 



Mladší žačky 2008 - Tachovský dortík (1. 11. – 3. 11. 2019) 

O víkendu se zúčastnily mladší žačky ročník 2008 Tachovského dortíku. 

Na turnaji poměřily své síly v základní skupině s týmy: HK Slavia VŠ Plzeň, Havlíčkův brod, Milevsko, Háje 
Praha a Ledeč nad Sázavou. Z těchto odehraných zápasů jsme měli tři výhry a dvě prohry. Díky tomu jsme 
ze základní skupiny postupovali ze třetího místa, a to do skupiny v boji o 1. – 6. místo.  Zde jsme své síly 
poměřili ještě s Astrou Praha, Sokolem Písek a Sokolem Kobylisy.  V těchto zápasech jsme dokázali porazit 
pouze Sokol Kobylisy, a to nám na turnaji vyneslo celkové pěkné 5. místo. 

Herní projev družstva byl velmi pěkný a diváky jistě potěšil. Holky si konečně v některých zápasech zkusily 
nějaké kombinace, a i jim krásně vyšly. I s individuálním projev hráček jsem spokojená. Všechny se snažily o 
uvolnění, a i o střelbu z větší vzdálenosti. V obranné fázi se někdy dařilo více a v některých zápasech se 
nechtělo některým hráčkám až tak do osobních kontaktů, a proto jsme dostávali laciné branky. Asi největší 
slabinou celého turnaje bylo proměňování. Celkem se nám nepodařilo proměnit 71 střel ze 130 ran. A to ještě 
z 11 sedmimetrových hodů jsme dokázali dát pouze dvě branky. Určitě hlavním důvodem je velikost míče (v 
kategorii mini se hraje velikostí 0,  v kategorii mladších je to povinně velikost 1). Spousta hráček je ještě 
poměrně malých a opravdu jim dělá problém míč dobře držet, natož s ním dohodit do branky. 

Brankařkami, které hájily branku DHC, byly Ellen Nikodemová a Nikol Čákorová. I ony přispěly svými výkony 
k umístění. A i ony načerpaly cenné zkušenosti a blýskly se i dobrými zákroky. 

Celkově turnaj splnil očekávání a nás to zas posunulo o kus dopředu. 

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášená Špačková Aneta (vítězka vzešla z hlasování trenérů, kteří po 
každém odehraném utkání určovali nejlepší hráčku soupeře). 

Hrály: 

Baštářová, Budková Bety, Budková Kačka, Čákorová, Doubková, Dostálová, Hanzlíková, Jungová, Krbcová, 
Nikodémová, Svatoňová, Svobodová, Špačková 

    



Starší žačky - Memoriál Jiřího Vápenky Háje Praha  
(1. 11. - 3. 11. 2019) 

První listopadový víkend vyrazily starší žačky DHC Plzeň na tradiční turnaj do pražských Hájů. 

V pátek jsme se utkali pouze s jedním soupeřem, a tím byl Havlíčkův Brod. Tohle utkání se nám po všech 
stránkách povedlo. Snažili jsme se v obraně, a i přes drobné chybičky poměrně úspěšně bránili. V útoku se s 
chutí zapojily všechny hráčky. Dařily se nám dohrávky rychlých přechodů. Vyhráli jsme 14:11. 

V sobotu ráno jsme nastoupili proti Jiskře Třeboň. V tomto zápasu jsme dozajista utvořili náš osobní rekord v 
počtu technických chyb (celkem 14 za 25 minut hry). To byla také hlavní příčina toho, že to "nedopadlo". 
Předvedený výkon nebyl až tak špatný, přesto Třeboň vyhrála zaslouženě 12:9. 

Třetí utkání jsme hráli proti HK Slavia VŠ Plzeň. V tomto utkání jsme měli mírně navrch po celou dobu a 
vyhráli 14:9. 

Pak nás čekal velmi dobře hrající Písek. Od začátku byla patrná herní zkušenost soupeřek. První poločas 
vyhrál Písek o osm branek. Ve druhém poločase jsme se výrazně zlepšili. S chutí hrála Viky Perglová, ale 
přidaly se i ostatní hráčky. Zlepšili jsme se v obraně a byli jsme o dost aktivnější i v útoku.  Výsledek pouze 
druhého poločasu byl 12:11 v náš prospěch. V součtu to samozřejmě nestačilo a z vítězství v utkání se radoval 
Písek (23:16). 

Poslední utkání proti Hájům jsme od začátku předváděli velmi bojovný výkon a měli herní převahu. Bohužel 
jsme ji nedokázali přetavit v branky v soupeřově síti. Soupeřky se naopak trefovaly zejména z křídel (poločas 
3:8 vedly Háje.) I ve druhém poločase jsme podávali velmi dobrý výkon nejen v obraně, ale i v útoku. Pěkné 
akce předvedla Andy, krásné góly přidala Míša a v brance se dařilo Nelče. Přestože jsme se moc snažili a 
chtěli vyhrát, ztrátu ze začátku zápasu jsme dohnat nedokázali a prohráli 9:11. I tak holky zaslouží obrovskou 
pochvalu! 

V neděli ráno jsme nastoupili nejprve proti Ivančicím. První poločas se nám příliš střelecky nedařilo a téměř 
celou dobu jsme prohrávali. Ve druhém poločase jsme se více trefovali a v brance nás držela Nelča. Dvě 
branky z dálky v důležitých okamžicích vstřelila Áďa. Díky bojovnosti v obraně a chuti v útoku jsme vyhráli 
11:10. 

Druhý nedělní zápas byl téměř jako přes kopírák - rychle jsme prohrávali, ale bohužel tentokrát se nám 
nedařilo dotáhnout a otočit. Statečně jsme se snažili, ale při tak krátké hrací době se nám nedařilo dosáhnout 
na lepší výsledek. Prohráli jsme 13:15. Výborně v tomto zápase zahrály Laura a Mája (každá 5 branek). 

I v posledním nedělním zápase nám nevyšel začátek. Až když jsme prohrávali 0:5, tak jsme se poprvé trefili. 
Postupně jsme se rozehráli a předvedli řadu pěkných akcí. Přesto náš výkon na vítězky turnaje nestačil a 
prohráli jsme 11:17. 

Celkově: 

Odehráli jsme velmi dobrý turnaj a všechny holky zaslouží pochvalu. Největšími oporami v obraně i útoku byly 
Míša a Mája. Výborně a s chutí hrála Viky (skvěle bránila a přidala i spoustu branek ze hry). Celkově je potřeba 
holky za obranu pochválit. V útoku se nám dařilo se střídavými úspěchy. Limitovaly nás technické chyby a 
nepřesná střelba. 

Hrály: 

Aichingerová 3, Baumruková 6, Konderová 16, Mancellari 6, Perglová 18, Polanková 16, Růžičková 8, Šerá 
2, Vopatová 15, Wandlová, Zaplatílková, Zídková 7 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

  



Minižačky 2009 - turnaj v Milevsku 6+1 (9. 11. 2019) 

Na sobotní turnaj do Milevska vyrazily minižačky 2009. Turnaj byl jednodenní a čekalo nás celkem 7 soupeřů. 
Slávie Plzeň, DHC Slavia Praha, HC Háje Praha, Astra Praha, Strakonice a Milevsko A, B. 

Opět proti nám hráli soupeři s menšími zkušenostmi a s mladšími hráčkami (Astra Praha 12:2, Milevsko B 
16:1). Zde dostaly více prostoru hráčky, které jindy na hřišti tolik prostoru nedostávají. 

Pak jsme odehráli zápasy s dobrými soupeři (Háje Praha 7:5, Slavia Praha 3:4, Strakonice 9:5). Tito soupeři 
nás dost potrápili. Proto výsledky těchto zápasů nebyly vůbec jednoznačné. A dokonce jsme prohráli i s 
pražskou Slávií. Vůbec jsme se na tento zápas nekoncentrovali a dělali spoustu chyb. 

Oproti tomu s Milevskem A  (7:6) a s plzeňskou Slávií (4:2) jsme odehráli nejlepší utkání dne. Oba souboje 
byly velmi vyrovnané až do posledních vteřin. Házená to však byla pohledná, i když výkony děvčat tentokrát 
tak přesvědčivé nebyly. Tak trochu jsme se báli vzít to v útoku každá sama na sebe a v obraně jsme nebyli 
až tak důslední. V těchto zápasech vynikaly Viky Vávrová a Míša Sedláčková svojí bojovností v obraně a 
snahou v útoku. V brance se velmi dařilo Denče Hodlové. 

Turnaj ukázal nedostatky, které budeme i nadále odstraňovat. Určitě přinesl i pěknou házenou. Stále 
zkoušíme rychlý přechod i některé kombinace a i ty už nám začínají vycházet. 

Poděkování zaslouží i naši fanoušci za dopravu, ale stejně jako loni u hráček 2008, nám chybí i od nich 
fandění. Tak snad i oni se na dalším turnaji polepší. 

Hrály: 

Beránková E., Cvačková, Červená 13, Hodlová 1, Honalová, Hřebejková, Poskočilová 9, Rittichová 6, 
Růžičková 3, Sedláčková 6, Samcová 11, Trejbalová, Vávrová 9 

 

 

 

https://jordnovova.rajce.idnes.cz/Milevsko_minizacky_11_2019/


Přípravka 2010 - turnaj v Kynžvartu (10. 11. 2019) 

Na další turnaj odjely minižačky do Kynžvartu. Hrálo se 6+1, 2x10 minut klasicky. Soupeřem nám postupně 
byly hráčky z Chebu, Kynžvartu A, Kynžvartu B, Tachova a kluci ze Starého Plzence. 

Jelikož se jednalo o nesoutěžní turnaj, tak jsme zaměřili na jednotlivé aspekty hry, které se snažíme zlepšit a 
výsledky pro nás nebyly směrodatným ukazatelem. Hráčky byly především nabádány k posouvání se a 
lepšímu pomáhání si v obraně. Dále k rychlému přechodu do útoku po zisku míče a spojky ke střelbě ze 
země. 

Hráčky musím za snahu pochválit. Povedlo se nám několik hezkých rychlých útočných akcí. K střelbě ze 
země jsem musel hráčky tedy nabádat více než je zdrávo, ale když konečně poslechly, tak to za to stálo :-) 
Natálka „vymetla“ krásnou střelou horní růžek branky, Eliška po dvou hezkých střelách dala dvě tyčky. I ostatní 
spojky se pokusily o střelbu ze země. Co nám trochu vázne, je opravdu lepší pomoc v obraně nebo samotné 
bránění. Některé hráčky se bojí soupeřek dotknout a na výpomoc spoluhráčce chodí velmi laxně. Celkově 
jsem ale s výkonem na tomto turnaji spokojen. Teď už se všichni těšíme na pátek, kdy odjíždíme na víkendový 
turnaj do Pardubic. Držte nám palce. 

 

Přípravka 2011 - turnaj 4+1 Talent Plzeň (10. 11. 2019) 

O tomto víkendu minižačky ročník 2011 vyrazily na turnaj 4+1 na plzeňský Talent. 

Po předchozím turnaji, kde se nám dařilo, jsme tentokrát zvolili těžší skupinu a čekali, jak naše holky prověří. 

Se třemi mužstvy chlapců jsme si zahráli parádní zápasy. Ukázali nám silovější pojetí házené, ve kterém naše 
holky obstály. Měly slušné akce, dobrou obranu, i v brance se nám dařilo. Některé z hráček ročníku 2011 jely 
hrát s ročníkem 2010 na turnaj do Kynžvartu. My jsme měli v týmu holky, které s házenou začaly nedávno, 
ale bojovaly. Pořád máme mezery v obraně, s rychlým obsazováním hráčů při jejich rychlé rozehrávce útoků. 
Ale každý turnaj nás posouvá k lepší hře. 

Takže s turnajem jsme spokojení a holky zaslouží pochvalu. 

 



Minižačky 2009 - turnaj 4+1 Talent Plzeň (10. 11. 2019) 

Po sobotním vyhraném turnaji minižaček v Milevsku si většina našich hráček ročník 2009 v neděli 10. 11. 
2019  ještě zahrála na turnaji 4+1 na plzeňském Talentu. 

Hrací doba byla 1x15 minut, na střídání byla jen dvě děvčata, takže si všechna dostatečně zahrála. Postupně 
jsme se utkali s kluky z Talentu, s chlapci a pak i s děvčaty ze Slávie VŠ Plzeň a nakonec se smíšeným týmem 
Rokycan. Branky se nepočítaly, ale zejména při zápasech s hochy jich padala spousta na obou stranách. 
Kluci nás převyšovali silou a rychlostí, naše holky zase dávaly hodně branek buď po kombinacích, ale častěji 
z rychlých protiútoků. Turnaj byl krátký a rychle to všem uteklo, na oběd už byli všichni doma. 

Hrály: 

Beránková Ellen, Sedláčková Míša, Růžičková Gábi, Trejbalová Vanessa, Cvačková Kristýnka, Vávrová Viky 
a Hřebejková Lexi 

 

 

 

 



Plzeňská liga mladších žaček - DHC Plzeň (10. 11. 2019) 

V neděli 10. 11. se v hale 31. ZŠ uskutečnil další turnaj Plzeňské ligy mladších žaček, kterého se tentokrát 
zúčastnila všechna tři naše družstva, na která čekal náročný celodenní maratón zápasů. 
  
DHC Plzeň A 

Áčko tvořené jen hráčkami ročníku 2007, mezi kterými však jsou jak hráčky zkušenější, tak i hráčky, které 
tolik herních zkušeností zatím nemají, vstoupilo do turnaje s mladšími kolegyněmi z céčka, kde hrají jen 
hráčky ročníku 2008. Soupeř statečně bojoval po celý zápas a zejména v osobce nebylo daleko k překvapení, 
ale nakonec rozhodla především fyzická převaha starších holek (osobka 9:8, celkově 25:19).  
V sestrovražedných duelech pak holky pokračovaly hned v dalším zápasu proti béčku, které je tvořeno zčásti 
hráčkami ročníku 2007 a zčásti velmi šikovnými mláďaty ročníku 2009. Družstva jsou však složena z našeho 
pohledu vyrovnaně a výsledky to i potvrdily. Při posledním vzájemném zápasu měly navrch hráčky béčka a i 
tentokrát to dlouho vypadalo, že se budou radovat ony. V osobce jasně dominovaly díky lepšímu pohybu a 
výsledek 6:10 byl pro áčko možná ještě mírný. I ve hře náskok zůstával dlouho stejný a ještě 6 min před 
koncem béčko vedlo (16:20). Závěr však vyšel lépe áčku, kterému se povedlo nejen vyrovnat, ale v poslední 
minutě i využít nepozornosti obrany soupeře a po překvapivé přihrávce do pivota rozhodnout (24:23). Celkově 
šlo ale oboustranně o zápas, který přinesl velké nasazení a bojovnost a divákům se určitě musel líbit.  
Třetí zápas proti Rokycanům už se holky pohybovaly o poznání lépe a dokázaly jasně zvítězit (osobka 8:2, 
celkem 18:4). Poslední dva zápasy proti oběma družstvům Slavie pak už byla na holkách patrná únava 
z náročného dne. Proti áčku se to ještě tolik neprojevilo (osobka 10:4, celkem 20:10), ale množství 
technických chyb proti béčku bylo už příliš vysoké, což lze ale při takto náročném programu (celkem 2,5 
hodiny čistého času hry, z toho 50 min osobní obrana) do jisté míry pochopit. I tak ale dokázaly holky zvítězit, 
byť asi ne tak výrazně, jak by se čekalo (osobka 6:5, celkem 13:9).  
Celkově holky dokázaly ve všech zápasech zvítězit, i když s béčkem to bylo s velkým štěstím. Výtky lze mít 
určitě k osobní obraně, kde se holkám ne vždy chtělo běhat a uvolňovat se bez míče do správných prostor. 
Ocenit lze naopak přechod do rychlého útoku ve hře a konečně i více střelby zdálky (byť někdy z donucení) 
a také snahu o kombinace. Jasnými tahouny byly logicky nejzkušenější hráčky (Majda, Voda, Bezďa, Vaici, 
Simča) a příjemně překvapil i výkon Naty. Pěkné výkony předvedly i obě brankářky.  
Hrály: Bezdičková, Cvačková, Kaucká, Klimešová, Krejčíková, Madleňáková, Nyklesová, Růžková M., 
Růžková A., Stulíková, Vaicová, Šantorová 
 
DHC Plzeň B 

Béčko zahájilo turnaj smolnou porážkou s áčkem po zápasu, v němž určitě nebylo horším družstvem a 
minimálně bod si zasloužilo. Nakonec rozhodl o trochu menší důraz v obraně a nižší postava brankářky, která 
na některé střely do horní poloviny branky nemohla dosáhnout. 
Chuť si ale družstvo vzápětí spravilo proti dalšímu těžšímu soupeři – opět v klubovém derby, tentokrát proti 
céčku. V zápasu, kde útoky měly jasně navrch nad obranami, se nakonec projevila větší zkušenost a holky 
zvítězily v osobce 13:9 i celkově 31:23. 
Velmi pěkné aktivní výkony pak holky předvedly i proti Chebu (12:6 osobka, 27:11 celkem) i áčku Slavie (13:7 
osobka, celkem 32:10), v nichž se navíc téměř všechny hráčky dokázaly střelecky prosadit. 
Celkově byl dojem z výkonů družstva velmi dobrý. Výsledkově sice nešťastně nevyšel zápas s áčkem, ale 
v dalších již dokázaly holky poměrně jasně zvítězit. Celý turnaj předváděly rychlou házenou s dobrým 
pohybem po hřišti a stejně jako u áčka o trochu přibyla střelba zdálky i kombinace. Největší díl odpovědnosti 
na sebe i zde dokázaly převzít zkušenější hráčky (Laura, Šolly, Anet, Zuny), ale vůbec se neztratily ani ostatní, 
včetně minižaček, které dostaly velký prostor na hřišti a určitě jej využily. To platí i pro obě brankářky, které 
ač jsou zatím menší postavy, svou roly zvládly. 
Hrály: Burjasová, Hodlová, Loskotová, Němečková, Palečková, Poskočilová, Rittichová, Samcová, Vopatová, 
Červená, Šollarová 
 
DHC Plzeň C 

Hráčky 2008 čekaly na nedělním turnaji tři zápasy. Srovnaly své síly s domácími kolegyněmi s DHC A a DHC 
B. V těchto zápasech měly navrch naše starší kolegyně.  DHC B nás přehrál v osobní obraně, kde jsme 
nestačili na jejich rychlou hru. Ale ve hře jsme drželi krok a prohráli pouze o dvě branky. S týmem DHC A 
jsme naopak osobní obranu prohráli pouze o branku, ale ve hře jsme nestačili silově. Nedá se říct, že bychom 
se nesnažili, ale chybí přesnější zakončení a důraz v obranné fázi. Poslední  zápas jsme si spravili chuť a 
porazili pěknou házenou Rokycany. V osobní obraně jsme byli rychlejší a ve hře se podařili nějaké kombinace. 
Za předvedenou hru si všechny hráčky zaslouží pochvalu a doufám, že zas nasbíraly cenné zkušenosti. 

Výsledky družstva: 



• DHC Plzeň C - DHC Plzeň A -   osobní obrana 9:15  hra 14:16 

• DHC Plzeň C - DHC Plzeň B -   osobní obrana 8:9 hra 11:16 

• DHC Plzeň C - Házená Rokycany -  osobní obrana 9:4 hra 11:7 

Rodičům, kteří pomohli s organizací, děkujeme. 

 

 

 

 

  



1. liga mladších dorostenek - Kobylisy 26:37 DHC Plzeň (10. 
11. 2019) 

Po domácí prohře s pražskou Slavií vyrazily mladší dorostenky na zápas do Kobylis. Proti poslednímu týmu 
prvoligové tabulky nastoupily naše hráčky jako jednoznačný favorit, což také potvrdily. Po nevýrazném 
poločasovém vedení o 2 góly holky jednoznačně ovládly druhý poločas, z čehož nakonec vzešlo vítězství 
26:37. Po 8 zápasech mají mladší dorostenky na kontě 12 bodů a patří jim 4. příčka. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Chtěli jsme v zápase hlavně zlepšit výkon a celkově tak napravit pocity z minulého utkání, které se nám 
opravdu nevydařilo. To se holkám celkem podařilo. Od začátku zápasu jsme byli ve vedení, byť holky stále 
kupily řadu technických chyb, což se projevilo především na výsledku prvního poločasu. Výborně zahrála 
Magdalena Komárková, které se dařilo jak v obraně, tak i v útoku. Skvěle hrála také Klára Kepková. Během 
zápasu jsme se mohli spolehnout na první i druhou vlnu, stejně tak na naši obranu, ve které jsme si až na pár 
maličkostí vedli dobře. Naši práci z tréninku jsme si mohli vyzkoušet v praxi, je vidět zase malý posun vpřed, 
stále ale máme na čem pracovat." 

Hrály: Krausová 1, Komárková 8, Pitulová, Buřičová 3, Tomanová 4, Benešová 2, Kepková 2, Rittichová 6, 

Randlíková 4, Toušová 7 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 

  



1. liga starších dorostenek - Kobylisy 23:30 DHC Plzeň  
(10. 11. 2019) 

Starší dorostenky napravily bodový neúspěch z domácího utkání se Slávií a zvítězily na půdě Kobylis. 
Rozpačitý vstup do zápasu znamenal hubené poločasové vedení 13:15, které ale naše hráčky během druhé 
části zápasu navýšily a zápas dovedly do klidného a jistého vítězství. Na konto si tak připsaly další vítězství, 
celkově již sedmé v této sezóně a s 14 body nadále opanují druhou příčku v prvoligové tabulce. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"V Kobylisích jsme chtěli napravit bodový neúspěch z minulého kola. Do zápasu jsme ale vstoupili velmi 
rozpačitě, v obranné fázi chyběl důraz a soupeř tak střílel velmi laciné branky. Ani v útoku se nám nedařilo 
podle představ. Když k tomu ještě přičteme velké množství individuálních chyb, tak můžeme být rádi, že jsme 
v poločase vedli o 2 góly. Naštěstí se nám po změně stran podařilo zlepšit hru, základem bylo zlepšení obrany, 
ze které jsme mohli konečně využívat naší silné zbraně, tedy rychlých útoků. Díky tomu jsme soupeři odskočili, 
což bylo klíčové. Vedení a celkové vítězství už jsme bez problémů udrželi. 
V utkáních, ne jen v tomhle, děláme stále dost zbytečných technických chyb, čímž klesá i divácký požitek z 
naší hry. Odstranění těchto chyb bude téma na dalších tréninky. V samotném utkání jsme prostřídali celou 
lavičku, za to jsem rád. Bojovnost, snaha a nasazení se nedá upřít žádné z hráček, již tradičně také chválím 
spolu s celým týmem naši jistotu v bráně, Míšu Malou. Věřím, že vítězství, ale především zlepšenou a oku 
lahodící hru předvedeme hned v dalším domácím zápase." 

Hrály: Kepková 7, Bernhardová 2, Kantnerová 4, Drozdová, Pitulová 2, Buřičová 3, Tomanová 7, Turková, 

Kliková, Toušová 5 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

  



1. liga žen - Kobylisy 25:30 DHC Plzeň (10. 11. 2019) 

Společně s dorostenkami vyrazily i naše ženy na utkání do pražských Kobylis. Proti klubu pohybujícím se na 
spodních příčkách tabulky se nepřemýšlelo o ničem jiném než o 2 bodech. Hráčky Kobylis se ale na svém 
domácím hřišti rozhodně nechtěly vzdát bez boje, což se na zápase výrazně odrazilo. V poločase vedly naše 
ženy pouze o 3 branky, a byť po většinu utkání byly vedoucím týmem, musely se hodně snažit, aby v 
této  pozici vydržely až do konce utkání. To se nakonec přeci jen povedlo, hráčky DHC zvítězily 25:30 a 
připisují si další 2 body do prvoligové tabulky, kterou vedou s náskokem bodů tří! V utkání navíc padl také 
individuální střelecký rekord, Anna Šmrhová nastřílela do sítě soupeře 9 gólů, což se doposud žádné naší 
hráčce v této sezóně nepodařilo. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Utkání v Kobylisích bylo velmi namáhavé. Udělali jsme řadu technických chyb, což našeho soupeře drželo 
stále ve hře. Nepodařilo se nám odskočit na nějaký výraznější rozdíl a hrát v klidu, který by nám takový náskok 
přinesl. Nicméně jsme měli utkání pod kontrolou po celých 60 minut. Útočná fáze byla v tomto utkání mnohem 
lepší než ta obranná, těch obdržených branek bylo až zbytečně moc." 

Hrály: Kepková 2, Pešičková, Šmrhová 9, Formanová 1, Drozdová L. 1, Franzová 1, Galušková L. 7, 

Galušková D. 2, Drozdová P. 6, Ferencová, Slabá 1 

Chytaly Šlehoferová a Řezáčová. 

 

 



Plzeňská liga mladších žaček – HK Slavie VŠ Plzeň  
(16. 11. 2019) 

Po týdnu pokračovala Plzeňská liga mladších žaček dalším turnajem, který se konal v nafukovací hale na 
Poštovce a opět se jej zúčastnila všechna tři naše družstva. 

Áčko 

Áčko vstoupilo do turnaje zápasem s Chebem, a i když nepředvedlo nijak oslnivý výkon, tak celý zápas mělo 
výsledkově pod kontrolou. Snížit se soupeři podařilo až v závěru, když už holky nebyly tolik koncentrované a 
udělaly několik zbytečných chyb (osobka 9:6, celkově 20:17). 
Druhý zápas s áčkem Slavie už byl o hodně lepší, na holkách byla vidět větší chuť do hry a díky dobrému 
pohybu si vybudovaly náskok už v osobce (11:4). Ten pak po pěkném výkonu ve hře navýšily až na konečných 
21:10, kdy zakončovat se dařilo především z rychlých útoků po zisku míče. 
Poslední zápas odehrály holky proti klubovým kamarádkám z béčka a stejně jako před týdnem to byl boj od 
počátku až do konce. V zápasu jasně dominovaly především brankářky (na jedné straně Bára s Komárem a 
na druhé straně Adélka), které měly velkou zásluhu na tom, že branek padlo poměrně málo. V osobce mělo 
navrch i napotřetí ve vzájemném souboji béčko (5:7), které si dlouho drželo náskok i ve hře. Áčku se však 
postupně dařilo náskok snižovat a 3 min před koncem vyrovnat. Závěr kvůli několika zbytečným chybám patřil 
ale opět béčku, které nakonec zaslouženě zvítězilo (12:15). Oboustranně šlo ale o pěkný zápas, ve kterém 
obě družstva bojovala až do úplného konce. 
 
Hrály: 

Bezdičková, Březinová, Cvačková, Kaucká, Klimešová, Madleňáková, Nyklesová, Růžková A., Stulíková, 
Vaicová, Šantorová, Šuchmanová 
 
Chytaly Kaucká a Nyklesová. 
  
Béčko 

Na turnaji poměřilo své síly dvakrát s týmem z Rokycan, jednou je čekaly mladší kolegyně z DHC Plzeň C a 
týmové kolegyně z DHC Plzeň B. 
První dva zápasy proti Rokycanům vyšli na výbornou. Oba dva zápasy byla hra ve velmi vysokém tempu. V 
prvním zápase se dařila koncovka a vyhráli jsme 22:8. 
Druhý zápas již koncovka tak přesná nebyla a tudíž ani výsledek nebyl tak jednoznačný pouhých 13:7. Zápas 
s mladšími kolegyněmi byl od začátku v naší režii, ale poměrně snadno jsme je nechávali díky naší nepřesné 
obraně střílet a umožnili jim dát nám za zápas poměrně dost branek. Zápas skončil 23:16. 
Poslední zápas proti týmovým kolegyním byl pastvou pro oko diváka. Od začátku se bojovalo o každý míč a 
nikdo si nic nedaroval. Výborný výkon podaly brankařky na obou stranách. A jen díky osobní obraně, kterou 
hráčky z béčka vyhrály o dvě branky, bylo konečné skóre příznivější právě pro hráčky z týmu B 15:12. 
 
Hrály: 

Burjasová, Chvátalová, Hodková, Košková, Loskotová, Němečková, Palečková, Poskočilová, Rittichová, 
Samcová, Červená, Šollarová 
  
Céčko 

Tento tým na turnaji odehrál celkem tři utkání, a to s týmy z Rokycan, SVŠ Plzeň a DHC B. Na tomto turnaji 
se vydařil pouze zápas s Rokycany. Měli jsme rychlou osobní obranu a i ve hře se dařily kombinace a 
zakončení. Vyhráli jsme 20:12. 
Zato zápas proti plzeňské Slávii se vůbec nepovedl. V obraně se nám nechtělo do kontaktu a díky tomu jsme 
dostávali laciné branky z dálky. Oproti zápasu s Rokycany nás vůbec nepodržela brankářka. Utkání skončilo 
13:17. 
Poslední zápas jsme nastoupili proti DHC B. A trenéři očekávali, že se hráčky poučily z chyb a že v obraně 
budou více bojovat. Bohužel opak byl pravdou. Určitě jsme neočekávali, že se výrazně prosadíme či ubráníme 
hráčky ročníku 2007, ale bohužel nám největší problémy dělaly hráčky ročníku 2009. Útočit se nám chtělo, 
ale obranná fáze nás evidentně nebavila. Konečný výsledek vyzněl pro družstvo B 16:23. 
 
Hrály: Baštářová, Čákorová, Doubková, Dostálová, Hanzlíková, Jungová, Krbcová, Svatoňová, Špačková 

Další kolo Plzeňské ligy nás čeká v domácí hale 1. 12. 2019. 



  

 

 



Starší žačky – Listopadový turnaj DHC Plzeň (16. 11. 2019) 

V sobotu 16. 11. 2019 se odehrál v hale 31. ZŠ Plzeň Listopadový turnaj. Jednalo se o přípravný turnaj 
především pro starší žačky. Kromě dvou domácích týmů starších žaček se představily starší žačky HK Slavia 
VŠ Plzeň a TJ Sokol Lázně Kynžvart. Pátým účastníkem bylo domácí družstvo dorostenek (to bylo tvořeno 
především hráčkami, které většinou příliš do bojů v dorostenecké lize příliš nezasáhly). 

Starší žačky DHC Plzeň byly rozděleny do dvou vyrovnaných týmů. Vzhledem k tomu, že v každém družstvu 
bylo jen 9 hráček, musely si ještě vzájemně vypomáhat, a tak všechny odehrály spoustu minut. 

DHC Plzeň Červená 

K prvnímu utkání nastoupila děvčata DHC proti sobě Černá vs. Červená. V turnaji jsme chtěli zdokonalit 
obranu 0:6, kterou hrály oba týmy po celý zápas. Po celou dobu se hrálo velmi vyrovnaně a první poločas 
skončil 5:7. V utkání dostaly všechny hráčky dostatek herního prostoru a výsledek nebyl prvořadý. V druhém 
poločase přetahovaná pokračovala, nakonec byl o jeden gól šťastnější červený tým. 

Druhý zápas s  Kynžvartem odvedly holky naprosto fantastický výkon a se silným soupeřem vedly prakticky 
po celý zápas. Až v závěru trochu došly síly. Kynžvart nejprve vyrovnal, naštěstí závěrečnou střelu 
neproměnil, a tak utkání skončilo smírně 17:17. 

Ve třetím utkání proti DHC Plzeň Bílá (dorostenky) byla jasně patrná herní převaha starších a zkušenějších. 
Nám se nechtělo běhat a chvílemi jsme působili až příliš rezignovaně. Dorostenky vyhrály 10:20. 

Poslední utkání proti VŠ Plzeň jsme měli v první půli navrch a převaha nám vydržela i na začátku druhého 
poločasu. Pak ale znovu začaly docházet síly, a přestože to vypadalo nadějně, tak pár vteřin před sirénou 
jsme obdrželi vyrovnávací gól (16:16). 

Holky odehrály dobrý turnaj. Přestože v obraně jsou stále rezervy a ani v útoku se ještě nedokážeme vyhnout 
hluchým místům, dokážeme zahrát velmi pěkné akce. Hvězdou týmu byla vyhlášena Nela Langerová, 
několikrát holky podržela a i díky jejímu výkonu tým uhrál tak dobré výsledky. Dalšími dvěma oporami družstva 
byly Míša Konderová (téměř bezchybná v obraně a velmi platná i v útoku), a dále Áďa Růžičková (sice jí to 
tam dnes tolik nepadalo, ale díky ohromnému přehledu při hře připravila spoustu akcí pro ostatní). Výborný 
výkon dnes podala i Verča Šerá, nejen výborně bránila, ale také s přehledem proměňovala. Aktivní výkon 
hlavně v útoku na křídle předvedla Eva Bažantová. 

Hrály: 

Baumruková 1, Bažantová E. 10, Konderová 21, Radová 2, Růžičková 4, Šerá 8, Wandlová 4, Zídková 6, 
Štorcová 1 

Chytaly Štorcová (20 %) a Langerová (41 %). 

DHC Plzeň Černá 

Také černý tým odehrál poměrně vyrovnané zápasy se všemi soupeři. Nejprve sice prohrál s týmem 
Červených (17:18) a hned nato i s týmem dorostenek (10:22). 

Pak statečně bojoval proti Kynžvartu, ale řada chyb v obraně i nepřesností v útoku holky připravila o lepší 
výsledek. Pochvalu zaslouží za bojovnost a dobrý pohyb v útoku Liduška (5 branek). Výborně zachytala 
Záplata (10 zákroků). Kynžvart vyhrál 22:16. 

V posledním zápase proti VŠ Plzeň už byl i tenhle tým pořádně unavený. Přesto se holky dokázaly vyhecovat 
a dovést náročný zápas do vítězného konce. Dobře hrály Viky s Hofi, Dařilo se Elišce a znovu skvěle chytala 
Záplata. Rozhodující branky v závěru utkání přidala Čása. Tým černých porazil HK Slavia VŠ 18:17. 

Hvězdou týmu byla Naty Zaplatílková. 



Celkově: Tenhle tým dokázal lépe spolupracovat v obraně. V útoku se ale bohužel často původně kolektivní 
hra rozdrobila do řady individuálních akcí. Vyzdvihnout je třeba hru v oslabení, která se nám několikrát 
úspěšně podařila. 

Hrály: 

Baumruková 8, Bažantová M. 4, Čásová 11, Hofírková 8, Hýblová 12, Mancellari 3, Perglová 14, Podlenová, 
Růžičková 1 

Chytaly Štorcová (24 %) a Zaplatílková (31 %). 

DHC Plzeň Bílá 

Několik mladších dorostenek se zúčastnilo sobotního turnaje pro starší žačky. Brali jsme to jako tréninkový 
den. Chtěli jsme si vyzkoušet věci, na které nemáme při normálním tréninku čas a zapojit hráčky, které si až 
tolik nezahrají. Bohužel z důvodu nemocí se musely zapojit i hráčky, které prostor při ligových zápasech 
dostávají. Takže jsme měly strach, aby se některá klíčová hráčka nezranila a i díky tomu tak vypadaly poslední 
dva zápasy. 

Co se týče hry tak nás stále trápí technické chyby. Kvůli nim jsme hlavně v poslední zápase dostávali laciné 
góly. Mile mě překvapila Kristýna Nová, ta se pomalu začala zapojovat po zranění. 

Některé hráčky měly strach, aby neublížily mladším hráčkám, a to bylo na jejich výkonu též znát. Nejlepší 
hráčkou byla zvolena Adriana Šindelářová, která předvedla velmi pěkný výkon a v posledním zápase vyměnila 
post z brány do hry a předvedla několik pěkných individuálních akcí. 

Celkově jsem s turnajem spokojena. 

Hrály: 

Krausová, Randlíková, Toušová, Benešová, Komárková, Měchurová, Nová 

Chytala Šindelářová. 

Konečné pořadí turnaje: 

1. TJ Sokol Lázně Kynžvart 
2. DHC Plzeň Bílá 
3. DHC Plzeň Červená 
4. DHC Plzeň Černá 
5. HK Slavia VŠ Plzeň 

  



Plzeňská liga mladších žáků - Šťáhlavy (17. 11. 2019) 

Po sobotním turnaji mladších žákyň poměřila část herně zkušenějších děvčat své síly v neděli s mladšími 
žáky na turnaji ve Šťáhlavech. 

Hned první ranní zápas nám přinesl nejtěžšího možného soupeře – domácí Šťáhlavy, které dosud soutěží 
procházely bez ztráty bodu (my jsme s nimi naposledy prohráli 18:24). Už před zápasem bylo ale vidět, že 
holky dnes vstávaly tou správnou nohou a k zápasu přistoupily přesně podle hesla pro sváteční den. Protože 
kdy jindy, než právě dnes, a kdo jiný, než právě my, by měl tomuto soupeři připravit první porážku v soutěži. 
Cílem do osobní obrany, v níž se fyzická převaha některých hráčů soupeře až tolik neprojevuje, bylo pokusit 
se dobrým pohybem vytvořit si náskok do druhé části hry, a to vyšlo na jedničku. Soupeř vydržel vzdorovat 
jen prvních 5 min (7:6), ale v druhé pětiminutovce už holky jasně dominovaly a skóre narostlo nakonec více, 
než bychom před osobkou doufali (13:6). Ve hře pak bylo potěšující, že herně jsme byli klukům zcela 
vyrovnaným soupeřem, a i když náskok postupně klesal (3 min před koncem až na 20:19), tak v rozhodujících 
okamžicích holky dokázaly zapnout a závěr zápasu zkušeně zvládly. Po rozhodně nejlepším výkonu v této 
sezoně jsme se tak mohli radovat ze zasloužené výhry 24:20! 

Výkon ve druhém zápasu proti Rokycanům, se kterými máme letos bilanci 1:1, za prvním v ničem nezaostal. 
Opět jsme spoléhali na to, že se pokusíme vybojovat náskok v osobce a ten pak ve hře udržet. To se také 
z poloviny podařilo, jelikož osobka skončila 10:5 v náš prospěch. O nějaké údržbě výsledku ve hře pak ale 
nebyla vůbec řeč, protože holky byly i v této části hry jasně lepším týmem a namísto bránění náskoku sázely 
do branky soupeře jeden gól za druhým. Po dalším výborném výkonu jsme zvítězili jednoznačně 25:13! 

Jak se nám v této sezoně stává poměrně často, tak po výborných výkonech obvykle přichází pád, který 
ale  naštěstí nebyl tak tvrdý, aby se projevil i na výsledku. Už další zápas proti béčku Talentu ukázal, že 
koncentrace holek významně poklesla, stejně jako snaha bránit. Toho soupeř naštěstí nedokázal tolik využít, 
a protože naše aktivita v útočné fázi byla stále vysoká, tak jsme zápas v klidu dovedli k výhře (osobka 10:3, 
celkově 23:12). 

Slabá facka nepomohla a tak musela přijít pořádná rána v posledním zápasu s áčkem Talentu. V něm se 
v osobce nechtělo bránit už téměř nikomu a po mizerném výkonu jsme za poločasovou remízu 11:11 mohli 
být ještě hodně rádi. I ve hře bylo jednoduchých chyb poměrně hodně, ale nakonec převýšila větší zkušenost 
na naší straně a zvítězili jsme 25:20. 

Celkově po skvělých výkonech v prvních dvou zápasech asi jen stěží můžeme odjíždět nespokojeni. Věříme, 
že právě v nich holky ukázaly svou pravou tvář a že na tyto výkony navážou i na dalších turnajích. Na školní 
stupnici si tak za dnešek spolu s pochvalou zaslouží velkou jedničku, byť s malinkým mínusem za poslední 
zápas. 

Hrály: 

Bezdičková 14 střel/7 branek, Burjasová 10/7, Březinová 6/6, Košková 11/6, Loskotová 7/6, Palečková 8/4, 
Růžková M. 12/11, Stulíková 11/8, Vaicová 8/6, Šantorová 2/1, Šollarová 8/6, Vopatová 33/29 

Chytaly Chvátalová (31 %) a Nyklesová (41 %). 

 

 

  



1. liga mladších dorostenek - DHC Plzeň 38:30 Otrokovice 
(17. 11. 2019) 

Ještě před zápasem žen se se stejným soupeřem, tedy Jiskrou Otrokovice, utkaly také mladší dorostenky. 
Poločasové vedení 19:17 vylepšily naše hráčky na konečné osmibrankové vítězství. Na nesmírně 
vyrovnaném vrcholu tabulky patří DHCéčku 4. místo, na první místo ale ztrácejí holky pouze 2 body. Po 
reprezentační přestávce čekají mladší dorost, stejně jako ostatní týmy, poslední dva ligové zápasy. Po utkání 
ve Zlíně sehrají na domácím hřišti velmi důležitý duel s Olomoucí. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Do zápasu jsme nastupovali s určitými obavami, stále nás trápí marodka, kvůli které jsme do utkání nastoupili 
jen s deseti hráčkami. Podle toho také vypadal úvod utkání. Nedařilo se nám v rychlém přechodu, takže 
většinu odpovědnosti na sebe vzala Helena Voráčková, která dala během první dvacetiminutovky 6 důležitých 
gólů. Bohužel se poté Helča zranila a do zápasu už nezasáhla, navíc byla odvezena do nemocnice. Během 
poločasové přestávky jsme si navzájem zdůrazňovali, že se nesmíme touto situací nechat nijak rozhodit. A to 
se holkám povedlo. Začaly mnohem více bojovat, ze získaných míčů padla řada důležitých branek z rychlého 
protiútoku. Holkám nelze vytknout vůbec nic. Splnily vše, co jim bylo řečeno, sáhly si na dno svých sil. Díky 
výbornému a především kolektivnímu výkonu jsme soupeřkám nedovolili dotáhnout se, naopak my postupně 
navyšovali náskok. Pochvalu si zaslouží všechny hráčky, které dnes do zápasu zasáhly. Kateřině Krausové 
se velmi dařilo v obraně, se 14 góly byla nejlepší střelkyní zápasu Valentýna Toušová, kterou také trápí 
zranění. Skvělou práci odvedly Beny, Majda, Lucka, Pipi, Marcela i Kamila Skácelové. O další skvělý výkon 
v bráně, jak už jsme u ní zvyklé, se postarala Malina Malá, která skoro polovinu svých gólů obdržela ze 
sedmimetrových hodů." 

Hrály: Krausová 2, Voráčková 6, Pitulová 1, Benešová 2, Skácelová K. 3, Rendlíková, Toušová 14, Skácelová 

M. 6 

Chytala Malá. 

  



1. liga starších dorostenek - DHC Plzeň 35:26 Ostrava 
Záhřeb (17. 11. 2019) 

Starší dorostenky nadále jistě drží 2. místo, pomohlo jim k tomu domácí vítězství nad Ostravou Záhřeb. 
Bezpečné šestibrankové vedení z prvního poločasu dokázaly naše hráčky ve druhém dějství ještě navýšit a 
celkově se tak radovat z již osmé ligové výhry. Jediným přemožitelem našich starších dorostenek tak nadále 
zůstává pražská Slavia, která celou ligu vede bez ztráty kytičky. Díky zaváhání Mostu mají holky před 
posledními duely podzimní části navíc čtyřbodový náskok na další soupeře. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Vstup do utkání se nám povedl, dobře jsme si počínali v obraně a v útočné fázi proměňovali vytvořené šance. 
Náskok z úvodních minut jsme pak udržovali po celý první poločas. Obraz hry se nezměnil ani v poločase 
druhém, díky dalšímu výbornému výkonu Míši Malé v bráně jsme z rychlého protiútoku navyšovali naše 
vedení až do závěrečných minut. Celý tým opět chválím za bojovnost, přístup a vůli po vítězství." 

Hrály: Kepková 1, Bernhardová, Kantnerová 8, Voráčková 2, Drozdová 4, Pitulová 2, Tomanová 5, Lásková 

6, Kovářová 6, Turková, Kliková, Toušová 3 

Chytala Malá. 

  



1. liga žen - DHC Plzeň 28:22 Otrokovice (17. 11. 2019) 

Vítězná vlna našich žen pokračuje i po 9. kole. Na domácí palubovce si hráčky DHC poradily s týmem 
Otrokovic a zcela se osamostatnily na vrchu prvoligové tabulky. V ní mají na druhý celek Sokol Vršovice 
čtyřbodový náskok a navíc ještě jedno utkání k dobru. Ještě o jeden bod více mají naše ženy k dobru na třetí 
celek Havlíčkova Brodu, se kterým na jeho palubovce odehrají příští, předposlední utkání podzimní části. 
Právě první polovinu soutěže už ženy díky svému náskoku určitě vyhrají, otázka je, jakým rozdílem. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"V zápase se nám nepovedly začátky obou poločasů, naše nepřesná střelba dovolila soupeři, aby se nás 
houževnatě držel. Na rozdíl od minulého zápasu dnes obrana předčila útok, i tak jsme si ale drželi slušný čtyř, 
někdy až šestibrankový náskok. Splnili jsme povinnost získat na domácí palubovce proti soupeři z dolních 
pater tabulky oba body, musíme se ale zaměřit na naší koncovku. Po reprezentační přestávce nás čekají 
utkání na hřištích Havlíčkova Brodu a Kunovic. Jestli chceme pomýšlet na podzimní neporazitelnost, což je 
určitě nepsaný cíl, musíme zlepšit proměňování šancí a stoprocentně se koncentrovat po celých 60 minut 
utkání." 

Hrály: Kepková 2, Pešičková 1, Šmrhová 3, Kantnerová 1/1, Formanová 2, Drozdová L. 4, Franzová 4, 

Galušková L. 6/1, Lásková, Galušková D., Drozdová P. 5, Ferencová, Slabá 

Chytaly Skuhrová a Šlehoferová. 

 

 

 



Minižačky – turnaj „Pramínek“ Pardubice  
(17. 11.  - 19. 11. 2019) 

Od pátku 15. 11. do neděle 17. 11. 2019 probíhal v Pardubicích turnaj minižaček pro ročníky 2009 a mladší, 
nazvaný „Pramínek". Na turnaj vyrazily i naše hráčky. 

Na turnaj jsme jeli všichni společně vlakem a v téměř kompletní sestavě. Trenérské duo Karel a Jarda navíc 
doplnila Radka Kurešová, které tímto chceme poděkovat za pomoc a doufáme, že i ona si užila celý víkend 
tak jako my. 

V turnaji bylo přihlášeno 10 týmů, rozděleno do dvou skupin. Ve skupině A byly spolu s námi týmy DHK 
Pardubice, DHC Slavia Praha 2, TJ Astra Praha a SKH Velká nad Veličkou. Ve skupině B byly týmy DHC 
Slavia Praha 1, HC Milevsko, HC Háje Praha, HK Ivančice a Házená Velké Meziříčí. Hrací systém ve skupině 
byl každý s každým, a to 2x11 minut. Postupový klíč byl - první a druhý ve skupinách postupoval do bojů o 1. 
až 4. místo, třetí a čtvrtý postupoval do bojů o 5. až 8. místo. A poslední týmy ve skupinách si to ve dvojzápase 
rozdaly o 9. a 10. místo. Hrací čas zápasů o umístění byl 1x17 minut. 

Jak už se stává prakticky zvykem, nastupovali jsme hned do prvního zápasu turnaje, a to proti domácímu 
týmu. Zápas jsme rozehráli dobře a v poločase vedli 3:2. V druhém poločase nám rozhodčí velmi přísně a 
pečlivě bral míč za každý krok navíc (který bývá v této kategorii občas odpuštěn). Oproti tomu soupeř měl to 
štěstí, že mohl krokovat, jak se mu chtělo, hraní nohou soupeře jsme viděli asi jen my. Navzdory tomu naše 
hráčky bojovaly a nevzdávaly se, a tak jsme zhruba tři minuty před koncem byli stále ve vedení 4:3. Pak se 
střední spojka soupeře v útoku snažila projít středem mezi naší obranou na brankoviště a spadla někde na 
hranici 7 nebo 8 metrů a pískal se proti nám 7m hod. Soupeř hod proměnil a bylo vyrovnáno. My jsme z 
následujícího útoku svoji šanci neproměnili a soupeř mohl znovu zaútočit. Stejná akce jako přes kopírák, 
soupeřova střední spojka s plácnutím na zem na 8 metrech mezi naši obranu a znovu 7m hod proti nám. 
Soupeř proměnil a dostal se do vedení 4:5. Po těchto dvou velmi sporných rozhodnutích rozhodčího jsem byl 
více než rozčarován. Nám zbývalo několik málo vteřin na poslední útok, ze kterého gól nepadl, a my jsme 
odcházeli ze hřiště zklamaní. 

Před dalším utkáním s týmem Slavie Praha 2 jsme se snažili hráčky nabudit a připravovali jsme se na jejich 
vysokou brankářku, kterou jsme viděli chytat zápas předtím. Bohužel tato hráčka (ročník 2009) nastoupila na 
levé spojce. Nato jsme nebyli připraveni, a i když jsme hráčky během zápasu nabádali k rychlejšímu přístupu 
za hranici 9 metrů, neboť tato hráčka střílela z hranice 10 metrů z výskoku, nepodařilo se nám ji natolik ubránit, 
aby nám nedokázala vstřelit čtyři z pěti branek Slavie (všechny do horního rohy branky). I ve druhém zápase 
jsme tak, po dobrém výkonu, prohráli 4:5. 

Do třetího zápasu jsme šli s tím, že budeme hrát, co nejlépe umíme a uvidíme, na jaký výsledek to bude 
stačit. Tento zápas jsme hráli proti hráčkám z Velké nad Veličkou, které nakonec skončily v celém turnaji na 
druhém místě. Zápas jsme odehráli velmi pěkně, hlavně v obraně jsme hráli opravdu dobře. Zápas jsme 
prohráli 3:11. Pro srovnání, ostatním týmům v naší skupině soupeř nasázel i 18 gólů. Kaňkou na tomto zápase 
bylo zranění dvou našich hráček. Nejprve se Julča při snaze vypíchnout soupeřce míč srazila hlavou se 
soupeřkou a musela otřesená střídat, a chvíli poté byla Niki čistě zastavena v trháku, ale hráčky o sebe 
zakoply a hráčka soupeře spadla Niki na loket. Pro jistotu jsme ji poslali s tatínkem do nemocnice na vyšetření, 
ze kterého se nám bohužel vrátila s rukou v sádře:( Naštěstí se zlomenina nepotvrdila, ale Niki teď bude 
muset vynechat cca dva týdny tréninku, a pak se nám snad vrátí v plné síle. 

Podle toho jak se vyvíjela naše skupina, jsme před posledním zápasem s Astrou Praha měli stále možnost v 
případě výhry postoupit ze 4. místa ve skupině a bojovat o 5. až 8. místo. A i tohle utkání bylo po celou dobu 
zápasu až do posledních vteřin vyrovnané. Chyběla nám ale troška hráčského štěstí a my jsme po třetí těsně 
prohráli, jak jinak než 4:5. Tato prohra pro nás znamenala, že se utkáme v neděli ve dvojzápase s týmem 
Velkého Meziříčí. 

První zápas jsme hráli opět hned ráno, tentokrát už v 8 hodin, a celý zápas jsme "prospali". Soupeř trefoval 
obloučky z velké dálky do horních rohů naší branky a konečný stav 2:5 znamenal, že v druhém vzájemném 
utkání musíme vyhrát o čtyři branky, pokud jsme nechtěli skončit na posledním 10. místě. Hráčky jsme na 
tuto skutečnost připravili. Zvolili jsme strategii, kdy jsme vysunuli dvě hráčky dopředu na vypichování přihrávek 
soupeře za hranicí 9 m. Tato taktika se nám dařila do stavu 4:2 pro nás. Pak jsme neproměnili dvě velké 
střelecké příležitosti a soupeř korigoval na 4:3. Nám nezbývalo než riskovat. Protože času bylo málo, tlačili 
jsme hráčky do rychlého zakončení. Bohužel nám to do branky prostě nechtělo spadnout a utkání tak skončilo 
naší těsnou výhrou, která nemohla být jiná než 5:4. 



Ačkoliv jsme skončili na posledním 10. místě, jsme celkově s předvedenou hrou našeho týmu spokojeni. Tři 
zápasy jsme prohráli vždy o jediný gól a byly to vždy nervy až do konce. Také jsme mohli klidně skončit na 
druhém místě ve skupině a hrát o medaile... ale jaký bychom pak měli prostor pro zlepšení. 

Tyto turnaje, kde jsou nám soupeřem ve většině případů starší hráčky, jsou pro nás nejen velkou školou, ale 
i motivací pro naší práci ke zlepšení. Stejně jako naše hráčky i my trenéři nabíráme další a další zkušenosti. 
A to vše povede k lepším výsledkům v budoucnu. 

Hráčky musím všechny bez výjimky pochválit. Všechny, i ty nejmladší a nejmenší, v turnaji předvedly nějakou 
pěknou akci. 

Hrály: Eliška Čardová, Natálie Dlesková, Nikol Egermajerová, Simone Kampfová, Markéta Kurešová, Ema 
Mildorfová, Nela Pivoňková, Michaela Pluhařová, Amélie Přerostová, Eliška Roubová, Kateřina Rybová a 
Julie Vodrážková 

Věřím, že jsme si všichni společně celý víkend užili. Náladu nám nezkazilo ani zpoždění zpátečního vlaku, 
kdy jsme museli v Praze čekat na další spoj a rodiče si tak museli na svoje holky počkat o něco déle. I když 
hráčku si mohl pak vyzvednout jen ten z rodičů, který uhodl její novou přezdívku. Přezdívky u některých hráček 
krystalizovaly už delší dobu, u některých vzešly právě na tomto turnaji. V týmu tak máme nově Látro, 
Inženýrku, Bebíčko, Kelišku, Pupíka, Kuličku, Mimoně, Játro, Žílu, Hejkala, Intošku a Romea. 

 

 



Házenkářský turnaj výběrů starších žaček – DHC Plzeň  
(23. 11. 2019) 

Již pátý ročník Házenkářského turnaje krajských výběrů hostila v sobotu 23. 11. 2019 hala 31. ZŠ. Plzeňský 
kraj měl již tradičně na turnaji dva týmy - 2005 a 2006. 

Plzeňský kraj 2005 

Tým byl složen ze tří hráček HC Plzeň, jedné hráčky z Tachova, dvou hráček z VŠ Plzeň a osmi hráček DHC 
Plzeň. 

První zápas byl proti mladším kolegyním ročníku 2006. Hráčky 2005 začaly vlažně a nikomu se příliš nechtělo 
ani útočit ani bránit. Postupně se souhra sice trochu zlepšila, ale díky spoustě chyb šly v závěru do vedení 
mladší hráčky 2006. Srovnávací gól přidala 15 vteřin před koncem Hofi. Nutno říci, že remíza 18:18 je určitě 
spravedlivým výsledkem. 

V druhém poločase nastoupily hráčky proti Jihočeskému kraji (týmu složeném převážně z třeboňských 
házenkářek). Po slabším prvním poločasu přišla výborná hra v poločase druhém. A přestože naše děvčata 
prohrávala i šestibrankovým rozdílem, postupně manko umazávala a po závěrečném hvizdu rozhodčích 
svítilo na ukazateli znovu 18:18. Tentokrát tým získal cenný bod na pozdějším vítězi turnaje. 

Třetí utkání proti Karlovarskému kraji zvládla děvčata na jedničku. V poli vynikala hlavně Kačka Vysloužilová 
(nejlepší hráčka celého turnaje). Po kolektivním výkonu zvítězil náš výběr zaslouženě 21:13. 

Čtvrté utkání proti Vysočině (převážně děvčata ze Žirovnice) přineslo opravdu kvalitní utkání. Naše hráčky 
znovu trochu prospaly první poločas a opět mohutně finišovaly v tom druhém. V závěru se podařilo částečně 
smazat až šestigólové manko a přiblížit se na dostřel dvou branek. Pak ale přišla neproměněná šance, 
soupeřky odpověděly gólem a závěr utkání si pohlídaly (Vysočina vyhrála 17:14). 

V posledním pátém utkání předvedly holky znovu velmi solidní výkon a v některých úsecích hry dominovaly. 
Do poločasu si vypracovaly mírný dvougólový náskok, který ve druhé půli hned v první pětiminutovce výrazně 
navýšily. Po možná nejlepším kolektivním výkonu na turnaji (hned 10 hráček vstřelilo branku) se děvčata z 
týmu Plzeňský kraj 2005 mohla radovat z bronzových medailí. 

Hrály: 

Baumruková 3, Bělohlavá 4, Chovancová 4, Hofírková 12, Hýblová 7, Konderová 8, Kotrbatá 8, Lindauerová 
3, Perglová 12, Polanková 11, Sulková 2, Vysloužilová 19 

Chytaly Langerová a Zaplatílková. 

Plzeňský kraj 2006 

Největším překvapením turnaje byly jednoznačně výkony týmu Plzeňský kraj 2006. Tým byl složen ze šesti 
hráček Tachova, jedné hráčky HC Plzeň, jedné hráčky VŠ Plzeň a šesti hráček DHC Plzeň. Kromě hráček 
ročníku 2006 se představily i dvě šikovné mladší žačky ročník 2007. Po celou dobu turnaje družstvo 
předvádělo rychlou a divácky atraktivní házenou s odvážnými průniky a snaživou obranou. Hráčky se 
vzájemně povzbuzovaly a společně bojovaly. Výsledkem byl nejen zisk 3 bodů v tabulce, ale i celkové skvělé 
4. místo. 

Už v prvním utkání tým ukázal svoji sílu, když držel krok s o rok staršími soupeřkami. V některých okamžicích 
měla děvčata více ze hry a soupeřky přehrávala. Zejména spolupráce mladších žaček Růžkové a Vopatové 
dělala starším hráčkám problémy. Nakonec svítila na ukazateli remíza 18:18. 

Druhé utkání proti Karlovarskému kraji bylo opět poměrně dobré, ale holky udělaly v obraně příliš mnoho 
chyb. Družstvo opět gólově táhly Růžková s Vopatovou, přidala se ale i Bočanová. I přes pěkný výkon to na 
výhru nestačilo a Karlovarský kraj vyhrál 16:14. 



Velmi pěkné utkání odehrály holky i proti Vysočině. Tady byla ale jasně patrná herní i fyzická vyspělost 
soupeře, který zaslouženě vyhrál 18:12. V tomto utkání hrála dobře Julča Burešová a hlavně v obraně také 
Markéta Kovářová. 

Čtvrté utkání proti Ústeckému kraji přineslo nejlepší kolektivní výkon. Ten byl podpořen i skvělou 
fanouškovskou kulisou, která holky hnala vpřed. Nakonec z toho byla první výhra na turnaji 14:11. 

Poslední utkání proti Jihočeskému kraji přineslo opět rychlou házenou. V útoku se dařilo na spojkách 
Burešové, Bočanové i Kovářové. A přestože v obraně jsme nestačili na fyzicky zdatnější soupeřky, po 
sympatickém výkonu svítilo na ukazateli 19:25 pro Jihočešky. 

Družstvo se prezentovalo moc pěkným výkonem nejen hráček v poli, ale i obou brankářek (Hrabcové i 
Chvátalové). Každá hráčka byla platnou členkou týmu a společně táhly za jeden provaz. Všechny tedy mohou 
být spokojené a pyšné na vybojované čtvrté místo (nejlepší umístění mladšího družstva Plzeňského kraje v 
historii turnaje výběrů). 

Nejlepší hráčkou týmu byla vyhlášena Viky Bočanová. 

Hrály: 

Bočanová 15, Burešová 5, Hůďová 4, Kocandová 5, Kovářová 7, Krejbichová 5, Mancellari 1, Radová, 
Růžičková 5, Růžková 12, Vopatová 15, Zídková 3 

Chytaly Hrabcová a Chvátalová. 

Výsledky: 

Konečné pořadí 

1. Jihočeský kraj (nejlepší hráčka družstva Schreibmeierová Simona) 
2. Vysočina (Brabcová Adéla) 
3. Plzeňský kraj 2005 (Konderová Michaela) 
4. Plzeňský kraj 2006 (Bočanová Viky) 
5. Ústecký kraj (Chudinová Anna) 
6. Karlovarský kraj (Šatrová Barbora) 

Nejlepší jednotlivkyně: 

• hráčka: Vysloužilová Kateřina (Plzeňský kraj) 

• brankářka: Hlaváčková Veronika (Jihočeský kraj) 

• střelkyně. Schreibmeierová Simona (Jihočeský kraj) - 53 branek 

 

 

      



Minižačky 2009 mini 5+1 sk. A – Šťáhlavy (24. 11. 2019) 

V neděli 24. 11. proběhlo další kolo poháru mini 5+1 skupina A. 

Turnaje se účastnilo pět družstev, hrálo se systémem 7,5 min osobní obrana, shotouty a 20 min hra. Naše 
děvčata ročník narození 2009 turnaj odehrála ve složení: Beránková, Cvačková, Červená, Hodlová, Ritichová, 
Samcová, Vávrová, Sedláčková, Trejbalová, Hřebejková a také dvě nové hráčky Beráková a Honalová. 

Bohužel hned první zápas jsme hráli s děvčaty Slávie VŠ, která naše holky přehrávala ve všech herních 
činnostech, a tak soupeř zaslouženě vyhrál, i když v brance dobře zachytala Denisa Hodlová. Následující 
utkání se Slávií Plzeň VŠ hoši už bylo vyrovnané, v brance byla tentokrát Róza Červená, a také chytala 
výborně. Dále jsme odehráli hezký zápas s kluky z Talentu - Denisa v brance se nebála prudkých střel od 
kluků a hodně jich pochytala. Poslední utkání s družstvem Šťáhlav - v tomto zápase děvčata soupeře 
převálcovala, dobře chytala Róza. 
  
Na tomto turnaji se v brance vytáhly Denisa i Róza. Ve hře zaslouží velkou pochvalu Vendy Samcová, 
Rozárka Červená a Lůca Ritichová - všechny velmi pohyblivé dopředu i dozadu. V útoku předvedla několik 
hezkých akcí i Míša Sedláčková (odehrála jen dvě utkání). Ostatní děvčata odvedla svůj standardní výkon, 
pořád nám nejvíce chybí snaha jít na branku a dát gól, obrana nám víceméně fungovala. 
Dobrou úroveň mělo i provedení shotoutů - hezké dlouhé přihrávky házely Lůca a Róza, vyzkoušely si to i 
Denisa, Vendy a Míša. 
Na turnaji dostaly příležitost si zahrát i naše dvě nové hráčky (Ellenka a Anička), které se s házenou teprve 
seznamují. Více prostoru dostávaly při osobce, ale i v každém zápase se statečně snažily odehrát pár minut 
na křídle. 
Turnaj ve Šťáhlavech byl hezky zorganizovaný, podařilo se držet časový rozpis a i zázemí dobře fungovalo. 
 
 
 

  



Házenkářský turnaj krajských výběrů mladší žaček – DHC 
Plzeň (24. 11. 2019) 

V neděli 24. 11. 2019 se opět sjely do haly 31. ZŠ krajské výběry Jihočeského kraje, Vysočiny, Ústeckého 
kraje a Karlovarského kraje, aby poměřily síly nejen mezi sebou, ale i se dvěma výběry Plzeňského kraje. 

Plzeňský kraj 2007 

Družstvo bylo složeno z jedné hráčky HC Plzeň, tří hráček Rokycan, jedné hráčky z Tachova a devíti hráček 
DHC Plzeň. 

První utkání bylo z naší strany velmi ospalé a nikomu se moc nechtělo běhat. V obraně byla znát herní 
nesehranost - některé hráčky se na hřišti vedle sebe setkaly poprvé a bylo vidět, že na obranu 1:2:3 nejsou 
zvyklé. Zpočátku jsme sice vedli, ale pak mladší kolegyně dotáhly. Naštěstí jsme pak přidali na důrazu v 
obraně a dokázali jsme se prosadit i v útoku. Výběr 2007 porazil mladší kolegyně 14:11. 

Druhé utkání proti Jihočeskému kraji byla od začátku viditelná herní převaha a zkušenost soupeřek. My jsme 
sice měli dobrý vstup do utkání, ale od deváté minuty měl i gólově navrch Jihočeský kraj. My jsme se sice 
snažili, ale dělali jsme jednoduché chyby v obraně a ztratili spoustu míčů (celkem 13 za 30 minut). Přestože 
jsme se snažili, tak Jihočešky zvítězili zaslouženě 14:18. 

Třetí utkání proti Karlovarskému kraji jsme vedli pouze první tři minuty, pak už byl gólově lepší soupeř. My 
jsme se sice snažili a bojovali, ale gólově se nám pořád nedařilo to otočit. Až v samém závěru Terka Košková 
nejprve vybojovala sedmičku, kterou Bára Stulíková proměnila (vedly jsme o gól). V závěru soupeř vytáhl 
osobní obranu, kterou proběhla Anetka Palečková a dala další gól. Vyhráli jsme 12:10. 

Čtvrté utkání proti Vysočině jsme zpočátku vedli, ale pak kvůli několika ztraceným míčům jsme pustili 
soupeřky zpět do hry. Pak se nám trochu nedařilo v obraně a o poločase vedl o gól soupeř. Skvěle se nám 
se povedl vstup do druhého poločasu. Nejprve Viky Bezdičková získala míč a proměnila z protiútoku. Vzápětí 
si krásný zákrok připsala v brance Adélka Chvátalová a znovu Viky Bezdičková proměnila z protiútoku. Přidaly 
se i další. V těchto okamžicích zápasu jsme výborně bránili a i v útoku soupeřky herně převyšovali. V závěru 
ale bohužel přišel útlum, a také spousta zbytečných zmatků, které trochu pokazily celkový dojem z jinak velmi 
dobře odehraného zápasu. Vyhráli jsme 15:13. Pochvalu zaslouží Verča Márová a také Bára Loskotová, která 
svojí bojovností soupeřkám hodně ztrpčovala život. 

V posledním utkání proti Ústeckému kraji, jehož tým byl složen převážně z hráček ročníku 2008, jsme měli 
herně navrch hned od začátku a brzy odskočili na vyšší rozdíl. Bohužel to děvčata ukolíbalo a přišel obrovský 
útlum v obraně. Některé okamžiky zápasu tak připomínaly dostihy - oba týmy s chutí a rychlostí vrhaly do 
útoku, vracet se zpátky a bránit už se jim ale nechtělo. Tahle fáze zápasu přinesla spoustu ztracených míčů 
na obou stranách. Celkově ale určitě potěšilo, že v tomto zápase se gólově prosadilo hned 11 hráček. 

Družstvo skončilo na druhém místě a holky se mohly radovat z vybojovaných stříbrných medailí. Na nich měly 
podíl opravdu všechny hráčky, protože všechny v turnaji dávaly góly. Hráčkám patří velká pochvala za snahu 
a bojovnost. 

Trenéři Jarka Šmrhová a David Šmrha se děkují a těší se na viděnou na některé z dalších akcí. 

Hrály: 

Bezdičková 11, Bělohlavá 2, Březinová 7, Košková 7, Loskotová 4, Márová 3, Palečková 4, Stulíková 16, 
Vaicová 13, Vildmanová 1, Zíbarová 2, Šollarová 7 

Chytaly Chvátalová a Ivaničová. 

 

 

 



Plzeňský kraj 2008 

Družstvo bylo složeno z jedné hráčky HC Plzeň, sedmi hráček DHC Plzeň a šesti hráček HK Slavia VŠ Plzeň. 

První utkání nastoupila děvčata proti svým starším kolegyním - děvčatům ročníku 2007. Do utkání jsme 
vstoupili s cílem potrápit starší soupeřky. To se nám dařilo až do posledních minut zápasu. Fungovala velmi 
dobře obrana a v útoku byly odvážné všechny spojky. Brankářkám se také dařilo. Trošku zaostávala hra 
křídel. Po velmi dobrém výkonu jsme prohráli 11:14. 

Druhý zápas proti Karlovarskému kraji nás zradila koncovka, která byla nedůrazná. I obrana nebyla tak 
koncentrovaná a spíše, než abychom si pomohli, koukali jsme, zda to kamarádka sama zvládne. V útoku jsme 
se snažili i vytvářeli šance, ale koncovka již nebyla tak důrazná. A tak nás výsledek, který vyšel v náš 
neprospěch 9:12, mrzel. 

Třetí zápas proti Vysočině byl bohužel ve stejném duchu jako druhý zápas. Opět nám chybělo sebeobětování 
a výpomoc v obraně. V útoku to bylo lepší, spojky se snažily o střelbu z dálky, křídla o uvolnění se střelbou, 
ale bohužel zakončení končilo přímo v rukách brankařky. V tomto zápase jsme nakupili spoustu technických 
chyb a soupeř tak dával branky z jednoznačných příležitostí. Zápas skončil naší porážkou 19:7. 

Čtvrté utkání nás čekal vyrovnaný soupeř z Ústeckého kraje, který měl také jen hráčky ročníku 2008. První 
poločas jsme hráli na výbornou. Tentokrát byla nahecovaná obrana a nedovolila soupeři téměř nic. A v útoku 
se prosazovaly hráčky jedna na jednu a i střelba zdálky vycházela. Díky tomu jsme první poločas vyhrály 
11:4. Do druhého poločasu jsme bohužel nastoupili s pocitem, že už vše půjde samo. Vyrobili jsme spoustu 
technických chyb a soupeři jsme dovolili náš náskok pomalu ukrajovat. Naštěstí náš gólový odstup byl dost 
velký, a díky tomu jsme se z vítězství radovali my. Konečný stav 15:13. 

Poslední utkání jsme nastoupili proti neporaženému týmu turnaje z Jihočeského kraje. Prvních deset minut 
jsme dokázali držet krok a byli dobrým soupeřem. Dařila se střelba hlavně z dálky a i obrana si pomáhala. V 
posledních dvou minutách jsme však opět zbytečnými chybami ztratili míč a soupeř odskočil na poločasové 
skoré pro něj 12:7. Ve druhém poločase byla vidět už únava. Koncovka již nebyla tak přesná a technických 
chyb se kupilo čím dál víc. Obrana už nefungovala a soupeř navyšoval náskok až na konečných 12:24. 

Celkem hodnotím výkon všech hráček jako statečný se spoustou technických chyb. Celkem jsme jich za celý 
turnaj měly 40. Nejlepší střelci družstva byly Aneta Špačková a Sára Toflová. Těm velmi dobře sekundovaly 
Barča Hanzlíková, Krejčí Diana, Kokošková Kateřina, Vladařová Emily a Dostálová Anežka. Na křídlech 
podaly dobrý výkon Budková Bety, Svatoňová Sýra a Smrtová Julie. Na pivotu se statečně praly Nyklesová 
Natálie a Jungová Štěpánka. Dobrými zákroky se blýskly Sládková Ema a po právu nejlepší hráčkou družstva 
Hodková Justýna. 

Za celý turnaj děvčatům děkujeme a doufám, že si z turnaje odvážejí spoustu zkušeností a že je turnaj posunul 
zas o kus dál. 

Za trenéry Filip Tureček a Věra Jordanovová. 

Hrály: 

Budková A. 3, Dostálová 3, Hanzlíková 4, Jungová 2, Kokošková, Krejčí 4, Nyklesová 3, Smrtová, Svatoňová 
1, Toflová 10, Vladařová 4, Špačková 19 

Chytaly Hodková a Sládková. 

 

 

 

 

Výsledky: 

Konečné pořadí: 



1. Jihočeský kraj (nejlepší hráčka družstva Končelíková Tereza) 
2. Plzeňský kraj 2007 (Stulíková Barbora) 
3. Karlovarský kraj (Voborníková Tereza) 
4. Vysočina (Součková Marcela) 
5. Plzeňský kraj 2008 (Hodková Justýna) 
6. Ústecký kraj (Masopustová Adéla) 

Nejlepší jednotlivkyně: 

• hráčka: Černá Diana (Jihočeský kraj) 

• střelkyně: Šulcová Nela (Jihočeský kraj) 

• brankářka: Součková Marcela (Vysočina) 

 

 



Sportovní liga ZŠ - turnaj škol v házené 8. a 9. tříd, 31. ZŠ 
(28. 11. 2019) 

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 hostila sportovní hala 31. ZŠ tradiční podzimní turnaj škol v házené. Turnaj by 
organizován jako krajské školních dívčích družstev 8. a 9. tříd. Tentokrát se sjel rekordní počet družstev - 
celkem 9: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Základní škola Josefa Hlávky Přeštice. Gymnázium Tachov, 
4. ZŠ Plzeň, 22. ZŠ Plzeň, 28. ZŠ Plzeň, ZŠ Starý Plzenec, ZŠ Zruč - Senec a samozřejmě nechyběl tým 
pořádající 31. ZŠ Plzeň. 

Družstva byla rozdělena do dvou skupin, v nich se hrálo každý s každým. První dva týmy pak zabojovaly v 
semifinálové bitvě o postup do finále, ostatní hrály o konečné umístění. 

Tým 31. ZŠ, tvořený převážně hráčkami DHC Plzeň, nastoupil nejprve proti 22. ZŠ. Po slabším začátku se 
naše děvčata rozehrála a zvítězila 12:6. 

Druhé utkání proti ZŠ Strašice bylo už v pohodovém tempu a holky si s přehledem dokráčely k výhře 11:3. 

Třetí zápas sliboval o poznání těžší utkání proti hráčkám z Přeštic. Ty se věnují převážně národní házené a 
jejich herní zkušenosti byly znát. Naše děvčata ale výborně bránila a dávala snadné góly z rychlých útoků. V 
boji o první postupové místo ze skupiny pak zvítězila jednoznačně 11:1. 

Semifinálová bitva proti 28. ZŠ se také vydařila. Sice jsme na začátku prohrávali, ale díky dobré obraně se 
dařilo opět přecházet do rychlých útoků a zakončovat do nepostavené obrany.  Vyhráli jsme 9:2. 

Finále přineslo opět stejného soupeře, jako první utkání dne. Hráčky 31. ZŠ nastoupily proti hráčkám 22. ZŠ. 
Ve druhém vzájemném utkání působily soupeřky až příliš zakřiknutě, a tak už v šesté minutě svítilo na 
ukazateli 9:2 pro 31. ZŠ Plzeň. V zápase opět dostaly prostor všechny hráčky a společně dokráčely nejen k 
zaslouženému vítězství 16:4, ale zároveň vybojovaly i postup do jarní regionální kvalifikace. 

Všechny hráčky předvedly velmi pěkné výkony. Největším tahounem družstva byla Vali Toušová (26 branek). 
Zvláštní pochvalu zaslouží také hráčky, které házenou příliš často netrénují (Viky Honzíková, Terka Hrubá a 
Martina Šmídová). 

Hrály: 

Honzíková, Hrubá, Komárková 11, Konderová 9, Magouta, Perglová, Toušová, Wandlová, Čásová, Šmídová 

 



Žákovská liga starších žaček – 1. kolo DHC Plzeň  
(30. 11. 2019) 

Žákovská liga starších žaček odstartovala! Hráčky DHC Plzeň přivítaly v úvodním kole na domácí palubovce 
soupeře, se kterými ještě nehrály: FK Hvězda Cheb, Sokol Kobylisy a DHK Lokomotiva Liberec. Čtvrtými 
soupeřkami byly hráčky Milevska, se kterými jsme v této sezóně již jednou prohráli na turnaji na Hájích. 

První utkání proti týmu Kobylis bylo zpočátku možná až příliš nervózní a plné chyb. My jsme se ale postupně 
uklidnili a do poločasu vypracovali tříbrankový náskok. Ve druhém poločase jsme ho ještě trochu navýšili až 
na konečných 21:14. Brankářkám se dařilo a i v útoku si dalo gól hned osm hráček. 

Druhý zápas proti Liberci byl znovu v úvodu z naší strany trochu rozpačitý. Za stavu 3:3 jsme změnili obranu 
na vysunutou, což soupeři nevyhovovalo. Díky získaným míčům se holky začaly prosazovat z rychlých útoků 
a poločas tak skončil 14:5. V druhé půli se nám opět dařilo hrát rychle dopředu. Znovu se na hřiště dostaly 
všechny hráčky, kdy se každé podařilo vstřelit alespoň branku. Opět skvěle zachytala brankařka Nela 
Langerová (54 %). Výsledek byl jednoznačný a zasloužený 29:13. 

V třetím utkání nás čekal nepříjemný soupeř z Milevska, se kterým jsme v minulém vzájemném souboji 
prohráli. Vstup do utkání byl velmi podobný předchozímu zápasu. V rychlém sledu jsme dostali dva góly z 
dálky a třetí přes pivota. Pak jsme opět změnili obranný systém a obrana začala fungovat lépe. Postupně 
jsme si i v tomto utkání vypracovali drobný náskok, který jsme trpělivou hrou postupně navyšovali. Vyhráli 
jsme 26:16. 

Poslední utkání proti Chebu jsme měli o něco lepší začátek a v průběhu první půle odskočili až na rozdíl pěti 
branek. Vstup do druhého poločasu byl ale nejistý a soupeřky začaly dotahovat. Najednou svítila na ukazateli 
remíza 12:12. Pak jsme zase zvýšili důraz v obraně a dokázali získat několik míčů a znovu trochu odskočit. 
Tentokrát už jsme si výsledek pohlídali a dotáhli až do vítězného konce (22:6). 

Celkově: Holky podaly velmi dobrý výkon. Pochvalu zaslouží všechny tři brankářky. Hráčkám v poli se také 
dařilo a všechny vstřelily nejméně jednu branku. Velkým přínosem a oživením hry byly i obě mladší žačky - 
Laura a Majda. 

Hrály: Baumruková 9, Bažantová 2  Hofírková 11, Hýblová 1,  Konderová 11, Perglová 11, Polanková 8, 
Růžičková 4, Růžková 13, Vopatová 15, Zídková 3, Čásová 10 
 

Chytaly Chvátalová, Langerová a Zaplatílková. 

 

 

 

 

 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček - DHC Plzeň (1. 12. 2019) 

Další turnaj Plzeňské ligy mladších žaček se uskutečnil v hale 31. ZŠ opět za účasti všech tří našich družstev. 

Áčko 

Áčko vstoupilo do turnaje více než ospalým výkonem proti céčku. Špatný pohyb v osobce spojený s 
nepřesnou střelbou těžko mohl vést k lepšímu výsledku než 8:5. Ve hře pak holky dokázaly vytvořit až 
neuvěřitelné množství technických chyb a cesta ke konečné výhře 16:15 tak byla hodně utrápená (pouze ve 
hře byl dokonce úspěšnější soupeř).  

Následující dvojboj s Kynžvartem B už byl ve znamení o něco lepšího pohybu a i obrana začala fungovat 
lépe. První duel byl ještě spíše o hře jedna na jednu (osobku jsme vyhráli 7:3, celkově 19:11), ale ve druhém 
zápasu už pak byla i větší odvaha pokusit se o spolupráci a několik branek padlo po nacvičených kombinacích 
či přihrávkách do pivota. Ve hře se ale moc nedařilo v zakončení, čemuž odpovídal i výsledek (12:5 osoba, 
20:12 celkem). Poslední zápas s áčkem Slavie byl zas o kousek lepší a již v osobce se nám podařilo vytvořit 
náskok a ten pak postupně navyšovat. I když holky ještě řadu vyložených šancí neproměnily, tak zápas skončil 
jasnou výhrou (osobka 10:6, celkově 26:13). 

Samostatnou kapitolou po celý den byly shot-outy, v nichž se holkám vůbec nedařilo a zakončení často 
připomínalo vybíjenou s brankářkou. Získali jsme v nich jen 28 bodů z 96 možných, což je skutečně ostuda. 

Hrály: Stulíková, Bezdičková, Madleňáková, Krejčíková, Cvačková, Šuchmanová, Kaucká, Růžková A., 
Březinová, Nyklesová, Vaníková, Šantorová 

 

 

 

 

 

Béčko 



Béčko odehrálo první zápas proti áčku Slavie a již od počátku bylo jasné, kdo bude mít navrch. Dobrý pohyb 
v osobce vedl k jasné výhře 12:5, který holky po pěkném výkonu ve hře navýšily až na 24:7. V dobrém výkonu 
holky pokračovaly i proti béčku Slavie (osobka 6:3, celkově 16:11) a jejich velkou střeleckou chuť pak odnesl 
vysokou porážkou i Kynžvart B (osobka 14:7, celkem 33:15). Více se začalo dařit aktivní obraně, díky které 
jsme dokázali získávat míče a zakončovat z rychlých útoků. 

V posledním zápasu opět s béčkem Slavie už holkám trochu docházely síly, což se projevilo především 
v osobce (6:6). Ve hře ale převážila větší zkušenost některých hráček na naší straně a holky nakonec v klidu 
dovedly zápas k výhře (18:12). 

Hrály: Košková, Poskočilová, Loskotová, Burjasová, Šollarová, Palečková, Hodlová, Červená, Klimešová, 
Samcová, Němečková 

 

Céčko 

První zápas jsme nastoupili proti našim starším kolegyním z DHC A. První poločas osobní obrany nám úplně 
nevyšel. Chyběl nám větší pohyb po hřišti a přesná přihrávka, těmi jsme ztratili až moc míčů. Vyhrálo tedy 
DHC A 8:5. Doplňková disciplína shotouty vyšla lépe pro nás a to nás nakoplo do druhého poločasu normální 
hry. Zlepšila se přihrávka a i důraz v útoku do uvolnění. Vycházel nám přechod, ze kterého jsme dali pěkné 
branky, a pomalu ukrajovali náskok našeho áčka.  Konečný výsledek byl sice příznivější pro DHC A (16:15), 
ale my měli radost, že ve hře jsme byli úspěšnější my. 

Další zápas nás čekal tým Kynžvartu A. Hračky z Kynžvartu měly za sebou již 3 utkání a pro nedostatek 
spoluhráček hrály téměř bez střídání. My jsme od začátku nasadili vysoké tempo a jak v osobní obraně, tak i 
ve hře jsme výsledek navyšovali až na konečných 24:10. Opět jsme se pokoušeli o rychlý přechod a 
kombinace, které nám vycházely. Pořád nám chybí důraz jak v obraně, tak v prosazení 1:1. Poslední zápas 
jsme nastoupili proti plzeňské Slavii A. V tomto zápase nám vyšla lépe osobní obrana, kterou jsme vyhráli 
9:5. Na hřišti jsme byli dravější a rychlejší. Za to druhý poločas normální hry už byl souboj o každou branku. 
Chvíli jsme tahali za delší konec my a chvilku soupeřky. V obraně jsme pozdě přistupovali a hráčky ze Slavie 
se snadno trefovaly do horní části branky. V útoku jsme se prosadili hlavně 1na1. V tomto zápase už koncovka 
nebyla tak jednoznačná, měli jsme 20 neproměněných šancí. Celkově jsme se z výhry radovali my. Zápas 
skončil výhrou 16:12. 

Hrály: Baštařová, Budková B., Dostálová, Hanzlíková, Jungová, Nikodémová, Rittichová, Sedláčková A, 
Svatoňová, Čákorová, Špačková 

 

 

 

 



1. liga starších dorostenek - HC Zlín 23:27 DHC Plzeň  
(1. 12. 2019) 

Velmi důležité vítězství si v uplynulém víkendu na své konto připsaly starší dorostenky. Ty musely v 10. kole 
vyrazit na půdu Zlína, kde je rozhodně nemělo čekat nic jednoduchého. Navíc, stejně jako družstvo žen, je 
trápila před odjezdem velká marodka, která ještě narostla i v den zápasu a do Zlína tak vyrazila také velká 
část dorostenek mladších. V náročném zápase navíc přibyla další zranění. O to cennější je konečný výsledek, 
který po závěrečném hvizdu svítil na ukazateli. DHC po poločasovém jednobrankovém vedení zvítězilo o 4 
góly! V 1. lize přezimují naše starší dorostenky bez ohledu na výsledek posledního utkání na 2. místě, náš 
jediný přemožitel Slavia Praha nadále vede tabulku o 2 body. Naopak třetí celek, poslední podzimní soupeř 
DHCéčka, ZORA Olomouc, ztrácí na náš celek body 4. Poslední utkání tak rozhodne o tom, s jakým 
náskokem vstoupí dorostenky do jarní poloviny soutěže. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"O důležitosti utkání ve Zlíně jsme všichni věděli moc dobře, však jsme se na něj také velmi důkladně 
připravovali. Bohužel nám přípravu zkomplikovala velká  marodka a určenou sestavu jsme tak museli 
několikrát měnit a upravovat. Dokonce i ráno, v den utkání, nám před odjezdem vypadly rovnou 2 hráčky, 
které také onemocněly. Z Plzně jsme tak k utkání nakonec vyrazili s řadou mladších dorostenek. Co se zápasu 
týče, od úvodních minut se nám dařilo držet si těsné vedení, které ale nijak výrazně nerostlo, celý první 
poločas byl vyrovnaný. Rozhodující moment v zápase nastal v úvodu druhého poločasu. Z dobré práce v 
obraně a díky proměněným šancím jsme se dostali poprvé do výraznějšího vedení. Pomohlo nám k tomu 8 
vstřelených gólů v řadě, které nejspíš rozhodly o vítězi zápasu. Celý tým musím pochválit za přístup a 
bojovnost. Jsme rád, že do hry se zapojila celá, tentokráte trochu hubená lavička, která se navíc v zápase 
ještě zúžila, neboť se nám zranily další hráčky a dohrávali jsme v šesti. O to více si vážím dvou bodů ze hřiště 
soupeře, navíc před velmi důležitým posledním utkáním podzimu, do kterého bychom rádi nastoupili s co 
největším množstvím uzdravených hráček." 

Hrály: Bernhardová 1, Krausová, Kantnerová 2, Komárková 1, Drozdová 10/1, Pitulová 2, Tomanová 5, 
Rittichová 1, Toušová 5 

Chytaly Šindelářová a Malá. 

 

 



1. liga žen - Havlíčkův Brod 17:23 DHC Plzeň (1. 12. 2019) 

Deváté utkání a po deváté berou ženy body, po osmé navíc oba dva. Neporazitelnost platí i po 10. kole, ve 
kterém početně oslabené družstvo našich žen vyrazilo na utkání do Havlíčkova Brodu. V něm si vybudovaly 
náskok už v prvním poločase, kdy se šlo do kabin za stavu 8:13. Stejný gólový rozdíl navíc platil i po 
závěrečném hvizdu. S 17 body jsou tak naše hráčky naprostým suverénem 1. ligy, ve které mají velmi solidní 
pětibodový náskok na druhou Olomouc! Před ženami je poslední podzimní soupeř, na šesté příčce se 
nacházející Kunovice. Po utkání na soupeřově hřišti se uzavře úspěšná podzimní část ročníku 2019/2020. 
Linda Galušková se navíc díky svým sedmým trefám vyhoupla na 3. místo v tabulce střelkyň. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Na zápas jsme odjížděli v neúplné sestavě a s určitou dávkou respektu. Brod je na domácí palubovce velmi 
nepříjemným soupeřem, v kombinaci s naší sestavou jsme tak nemohli očekávat jednoduché utkání. V zápase 
jsme ale výborně bránili, holky hrály dobře a v případě nějaké chyby je podržela brankářka Kristýna Skuhrová. 
Na zápas odjela jako jediná strážkyně brány, což je z psychického hlediska nesnadné. Ona to ale zvládla a 
odvedla vynikající práci! Hráčky v poli tak mohly ze zajištěné obranné fáze odvádět vynikající práci i vepředu, 
na hřišti nechaly maximum a zápas měly pod kontrolou po celou dobu. Je třeba ale říci, že jsme se opět 
nevyvarovali výpadku, tentokráte přibližně osmiminutového, během kterého nás v náskoku udržely jen 
neproměněné šance soupeře. Chvílemi bylo utkání dost tvrdé, nejlépe se o tom přesvědčila Linda Galušková, 
která musela být po jednom takovém nevybíravém zákroku v závěru poločasu ošetřována. Do utkání se ale 
vrátila a pomohla nám k důležitým dvěma bodům. Jsme moc rádi, že jsme utkání zvládli a opět se posunuli 
blíže k našemu cíli." 

Hrály: Kepková 3, Šmrhová 3, Formanová 1, Francová 1, Galušková L. 7/2, Lásková 1, Galušková D., 
Drozdová P. 3, Ferencová 2, Slabá 2 

Chytala Skuhrová.  

 

 



1. liga mladších dorostenek - DHC Plzeň 19:28 Zora 
Olomouc (8. 12. 2019) 

Poslední utkání podzimu odehrály na domácí palubovce proti Olomouci krom starších dorostenek také 
dorostenky mladší. Ty se se svým soupeřem, který byl před zápasem 2 body před DHCéčkem, držely jen 1. 
poločas. V tom se dostaly hráčky Olomouce do tříbrankového, stále nijak dramatického vedení 9:12. Druhý 
poločas byl ale již čistě v režii hostujícího družstva, které si došlo pro výrazné vedení a své další dva body. 
Díky nim se Olomouc nadále nachází o skóre na 2. místě, na vzájemný zápas ale už tabulku před Slavií Praha 
vede! Mladší dorostenky DHC zůstávají na místě 4., na pátou příčku mají náskok 5 bodů, na vedoucí týmy 
ztrácí po 11. kole body 4. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Utkání se nám vůbec nepovedlo, byť tomu začátek utkání nijak nenasvědčoval. Holky naopak vstoupily do 
zápasu dobře, dařil se nám rychlý přechod i koncovka. Bohužel to vydrželo jen část poločasu, do přestávky 
si hostující hráčky vybudovaly tříbrankové vedení. Tématem v kabině během poločasové přestávky byla 
spolupráce v obraně a koncovka, která se postupem prvního poločasu zhoršovala. Na hřiště jsme si ale 
nepřinesli nic. Odešli jsme fyzicky a i psychicky. Nedařilo se nám vlastně vůbec nic. Obrana nám nefungovala, 
a když se nám podařilo dostat se v útoku do šance, úplně jsme vyhořeli na koncovce. Teď nás naštěstí čeká 
pauza, kterou potřebujeme a využijeme jí k zlepšení hry." 

Hrály: Dubská 6, Krausová, Komárková, Pitulová 1, Tomanová 3, Rittichová 3, Randlíková, Toušová 3, 

Skácelová 2 

Chytaly Malá 1 a Šindelářová. 

 

  



1. liga starších dorostenek - DHC Plzeň 23:25 Zora Olomouc 
(8. 12. 2019) 

Rozpis soutěže postavil před starší dorostenky na závěr roku 2019 tým Zora Olomouc. Souboj se třetím 
celkem tabulky rozhodně nesliboval žádnou jednoduchou záležitost, zvláště když naše družstvo stále trápí 
početná marodka. To se krom soupisky projevilo také na hře a bohužel také na výsledku, neboť po 
poločasovém vedení 8:14 braly oba body i přes  velké zlepšení ve druhém poločase naše soupeřky, které 
zvítězily o dva góly. Naše nejbližší pronásledovatelky se nám tak přiblížily na rozdíl dvou bodů, naopak 
vedoucí Slavia se dostala do čtyřbodového trháku. Přesto je plzeňské DHC v 1. lize starších dorostenek po 
podzimu na parádním 2. místě a do jarní části sezóny hodlá toto umístění minimálně udržet, navíc už, 
doufejme, s kompletně zdravým kádrem. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Bohužel, marodka nás donutila i do posledního letošního střetnutí nastoupit v dosti oslabené a omlazené 
sestavě. Začátek utkání se nám vůbec nevydařil. V obranné činnosti jsme byli málo důrazní, nezachytávali 
jsme odražené míče na brankovišti a z toho inkasovali strašně laciné góly. Naopak v útoku jsme nedokázali 
využít šancí téměř z žádné pozice, ať už se jednalo o střelbu ze střední vzdálenosti, z náskoků a proskoků na 
brankovišti, ani z prostoru křídel. To se nakonec projevilo na pouhých osmi vstřelených gólech v prvním 
poločase, což je žalostně málo. O poločase jsme si vše vyříkali, pozměnili taktiku a do druhého poločasu 
nastoupili s odhodláním zabojovat a zkusit zápas otočit v náš prospěch. Za začátku to stále ještě nebylo ono, 
ale přibližně od 35. minuty jsme přeci jen začali naplňovat naše představy o hře. Zlepšila se obrana, kterou 
podpořila dalšími skvělými zákroky Míša Malá, v útoku se nám začalo dařit proměňovat vyložené šance. Takto 
jsme postupně ukrajovali z náskoku našeho soupeře až na rozdíl dvou branek. Bohužel, na víc už nebyl čas 
ani síly. Soupeř si tak po zásluze odveze oba dva body domů. Chci holkám poděkovat za bojovnost, velkou 
vůli a chuť zápas otočit. V zápase jsme se mohli alespoň podívat, na co všechno bude potřeba se zaměřit v 
zimní přestávce. Letos to bylo naše poslední utkání, což je moc dobře, opravdu nutně potřebujeme doléčit 
všechna zranění a dát se především po stránce zdravotní do pořádku pro druhou část sezóny. Chci poděkovat 
všem, kteří nám fandili v průběhu podzimní části sezóny (našemu fanklubu) a všem, kteří nás podporovali 
(manželům Šmrhovým) a pomáhali nám (trenérům žen a vedoucím družstva). 
Přeji všem příznivcům šťastné a veselé Vánoce a šťastný Nový rok!" 

Hrály: Kepková P. 6, Bernhardová 4, Dubská 3, Krausová, Komárková, Drozdová 4, Pitulová, Tomanová 1, 

Lásková 3, Turková, Rittichová, Toušová 1 

Chytaly Malá 1 a Šindelářová. 

 



1. liga žen - Kunovice 29:30 DHC Plzeň (7. 12. 2019) 

Podzimní část sezóny je u konce. A panovat po ní může v družstvu našich žen maximální spokojenost, neboť 
malý dílčí cíl - tedy neporazitelnost v první polovině soutěže - byl splněn! Rozhodlo o tom poslední utkání roku 
2019 na hřišti Kunovic, tedy týmu, který se pohybuje ve středu prvoligové tabulky. Vítězství se nerodilo 
snadno, po většinu utkání byl průběh hry vyrovnaný a po poločasové ztrátě o jednu branku rozhodl o svou 
bodech taktéž nejtěsnější možný rozdíl, naštěstí ve prospěch hostujícího celku. S 19 body a skórem 288:223 
jsou tak ženy suverénním lídrem 1. ligy žen. Na nejbližší pronásledovatele mají náskok 7 bodů, zbytek ligové 
tabulky je ale nesmírně vyrovnaný a bodové rozdíly jsou minimální, zaútočit na přední pozice tak může téměř 
kdokoliv. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Utkání bylo přesně takové, jaké jsme ho předpokládali. Soupeřovo duo hráček Fleková - Grabcová bylo 
natolik technicky a individuálně výrazné, že jsme na ně museli vytáhnout osobní obranu. To zapříčinilo velké 
množství obdržených branek. V prvním poločase nás trápila úspěšnost v proměňování šancí, procento 
využitých příležitostí nebylo moc vysoké, navíc se k tomu přidalo i 7 technických chyb. Vše se tak promítlo na 
poločasovém výsledku 14:13 ve prospěch domácích. Během poločasové přestávky jsme ale dokázali děvčata 
motivovat, postupem času jsme začali trpělivou hrou a zlepšeným výkonem tahat za delší konec provazu. 
Velký podíl na tom má kapitánka Linda Galušková, která dokázala v těch fázích hry, ve kterých se nedařilo, 
vzít zodpovědnost na sebe. Začíná se v ní rodit opravdový teamleader, kterého každé úspěšné družstvo 
potřebuje. V týmu vládne kolektivní duch a hráčky dokáží i v zápasech, jako byl tento, tedy kdy se tolik nedaří, 
bojovat a snažit se pro výhru udělat maximum. Zápas měl velmi dobré tempo, kterému svým výkonem pomohli 
i rozhodčí utkání a divákům se střetnutí určitě muselo líbit." 

Hrály: Kepková 2, Šmrhová 2, Formanová, Drozdová L. 2, Franzová 5/1, Galušková 11/4, Lásková, 
Galušková D., Drozdová P. 7, Ferencová, Slabá 

Chytaly Reidlová a Skuhrová. 

 

  



Mladší žačky 2008 – Mikulášský turnaj v Mostě  
(6. 12. - 8. 12. 2019) 

Mladší žačky se o víkendu zúčastnily Mikulášského turnaje v Mostě. Turnaj začínal už od pátečního rána. 
Hned v pátek jsme odehráli šest zápasů, které jsme zakončili koupáním v místním bazénu. 

Ke svému prvnímu zápasu jsme nastoupili proti soupeřkám z Rokycan. Hned od začátku zápasu jsme se ujali 
vedení, které jsme navyšovali až na konečných 10:4 pro nás. V utkání se dařila obrana, rychlé přechody a 
střelba z dálky. 

Druhé utkání nás čekal náš věčný rival z plzeňské Slavie. Celý zápas jsme sice byli herně lepší, ale nedokázali 
jsme všechny naše vytvořené šance proměňovat. Celkem jsme neproměnili 13 šancí, a to 5 bylo ze šesti 
metrů. I tak nás na konci čekala odměna ve formě výhry 9:8. 

Třetí utkání jsme nastoupili proti týmu z Ústí. Tentokrát utkání zahájil lépe soupeř. Nám dělalo velký problém 
uvolnění 1:1 a nedokázali jsme dostat míč do pohybu. Obrana prvních pět minut nebyla stoprocentní a soupeř 
snadno zakončoval. My jsme celou dobu utkání prohrávali o gól. Až v posledních 5 minutách se nám povedlo 
utkání otočit a do konce výsledek udržet a vyhrát 9:8. 

Čtvrté utkání proti Milevsku bylo až moc jednoznačné. My jsme nasadili vysoké tempo a minutu po minutě 
navyšovali skóre až na konečných 16:3. Po tomto utkání nás čekal rychlý přesun do Strupčic, kde nás čekal 
nejtěžší soupeř z Astry Praha (jak se nakonec ukázalo, pozdější vítěz turnaje v kategorii mladších žákyň). 
Zápas probíhal dle očekávání. Velmi šikovné hračky ročník 2007 nám hned v prvních 10ti minutách nasázely 
dostat  branek na to, aby ve druhé 10minutovce jejich mladší kolegyně výhru udržely. My jsme byli v prvních 
minutách jako opařené a nikomu se nechtělo do branky. Soupeř nás "otravoval" dobrou obranou a my kupili 
spoustu chyb. Až v té druhé 10minutovce jsme se vzpamatovali a začali ukrajovat z vysokého náskoku. Utkání 
tedy skončilo prohrou 9:12 po našem statečném výkonu zejména ve druhé části. 

Pak jsme rychle přejeli zpět na hlavní halu a nastoupili k poslední utkání  proti Černým andělům z Mostu. To 
byl soupeř přibližně na naší úrovni. Holky si však chtěly po porážce spravit chuť a hned od prvních minut 
nasadily vysoké tempo a pěknými střelami a tvrdou obranou soupeřkám nic moc nedovolily. A celkem 
jednoznačně vyhrály 11:7. 

Po hektickém dni si holky zaskotačily v bazénu a tradá na kutě. 

Sobotní ráno jsme začali přejezdem do Strupčic, kde jsme hráli celý den. V prvním sobotním zápase jsme se 
postavili pražským Kobylkám. Celé utkání jsme měli mírně navrch. Obrana fungovala na výbornou, jen nás v 
tomto utkání zradila koncovka z křídel (sedm střel nula branek). To rozhodlo o remízovém stavu 6:6. Škoda, 
v zápase se holkám opravdu dařilo. 

Druhé utkání jsme si zahráli proti Kynžvartu. Toto utkání bylo až příliš jednoduché a my hráli rychlou házenou 
a dotlačili výsledek až na konečných 23:6 pro nás. 

Třetí zápas s Vršovicemi přinesl pro oko diváka velmi pohlednou házenou se spoustou osobních soubojů s 
pěknými kombinacemi na obou stranách. V zápase nás podržely brankářky, v poli se dařilo Anetě přesně 
střílet z dálky. Na konci zápasu se radoval tým, který byl trpělivější. A to jsme byli my a vyhráli 9:7. 

Poslední sobotní klání bylo proti známému týmu z Chebu. Úvod zápasu nám moc nevyšel a v souboji 1:1 v 
obraně jsme hodně propadali. Ve druhé půli jsme se v obraně zlepšili. A začali ukrajovat ze soupeřova 
náskoku. V útoku se dařila střelba zdálky všem spojkám. Škoda, že zas křídla neproměnila své příležitosti a 
tentokrát i brankařkám spadly do branky zbytečné góly. A nás na konci mrzela prohra 12:10. 

Po tomto zápase jsme si jeli užít místní vánoční trhy, podívali jsme se na utkání nejvyšší soutěže mezi DHK 
Baníkem Most a pražskou Slavií. A na konci dne nás ještě čekala Mikulášská nadílka a soutěže.  

V neděli ráno jsme se mohli dlouho vyspat, neboť k poslednímu zápasu turnaje jsme nastoupili proti DHK 
Baníku Most až v 11:36 h. Tento zápas rozhodoval u našem umístění. Výhra jsme třetí, remíza čtvrtí, prohra 
pátí. Úvod zápasu vyšel lépe Mostu. Nám se nedařilo proměňovat a v obraně jsme se nekoncentrovali. Utkání 
jsme do poloviny prohrávali. V 10. minutě jsme vyrovnali a začal souboj o každý míč. Oba týmy měly velmi 
dobrou obranu, a tak se útočnice na obou stranách těžko dostávaly do zakončení. V 15. minutě ještě Most 
odskočil o dvě branky, ale další pětiminutovka byla již v naší režii - sérií pěti branek v řadě jsme si vedení 



vzali na svoji stranu a utkání dotáhli do vítězného konce 12:10. Holky hrály zodpovědně bojovně a brankami 
přispěly všechny. 

Celkově: 

Turnaj byl pro nás velkým přínosem a jsem ráda, že si ho holky užily se vším všudy. Branku si vstřelily všechny 
a v brance si zachytaly Róza, Čáky a Kuty. Jsem ráda, že se spojky pokoušely o střelbu zdálky a že vyšly i 
kombinace. Budu se znovu opakovat, když napíšu, že nás stále trápí koncovka, ale co. Na velmi pěkně 
obsazeném turnaji jsme vybojovali cenné třetí místo, a to nám udělalo velkou radost. Holkám i fanouškům 
moc děkuji a těším se na další turnaj v lednu v Písku. 

Hrály: 

Baštářová, Bušková B., Budkova K., Dostálová, Doubkova, Červená, Čákorová, Hanzliková, Jungová, 
Nikodémova, Rittichová, Svatoňová, Sedláčková, Samcova, Špačková 

 

 



Mladší žačky 2007 - nakonec přece jen zlatá Podzimní cena 
Jižního města (6. 12. - 8. 12. 2019) 

V pátek odjelo družstvo mladších žaček (ročník 2007) na turnaj do Prahy, který v hale na Chodově pořádaly 
Háje Praha. Po strastiplné cestě a zavřené dálnici jsme k jedinému pátečním zápasu nastoupili proti 
domácímu družstvu bílých. Začátek se nám vůbec nevydařil a kvůli několika zbytečným chybám a nedůrazné 
obraně jsme dokonce pustili soupeře do vedení. Pak se naštěstí naše hra v útoku zpřesnila, a i když obrana 
stále úplně nefungovala, tak jsme dokázali soupeře přestřílet 18:13. 

Z prvního sobotního zápasu jsme měli trochu obavu, protože jednak brzké ranní začátky (8:00 h) nám moc 
nesvědčí a jednak proti nám stál soupeř, který nás na posledním turnaji porazil - Slavia Praha. Po celý zápas 
nás ale tentokrát zdobila výborná obrana, rychlý přechod do protiútoku a v útoku zejména hra jedna na jednu. 
Pouze na úplném začátku jsme na chvilku pustili soupeře do vedení, ale poté už nebylo pochyb o tom, kdo 
bude pánem na hřišti. Po výborném výkonu jsme tak zvítězili 16:10. 

Další dva zápasy se Zlínem a Ivančicemi byly velmi podobné. Po celou dobu holky výborně bránily a dařilo 
se přecházet do protiútoku. S výjimkou prvního poločasu s Ivančicemi, kdy se nedařilo střelecky (ve druhém 
jsme to ale dohnali), jsme měli vše jasně pod kontrolou (Zlín 20:5, Ivančice 20:6). 

S přibývajícím časem a trochu i únavou pomalu začala klesat koncentrace, což se ještě neprojevilo 
výsledkově v zápasu se zelenými Hájemi, i když obrana už zdaleka nebyla tak důsledná (22:7). Klesající 
výkon bohužel pokračoval i v posledním sobotním zápasu s Pískem. V něm se obě družstva střídala ve 
vedení, ale v závěru jsme bohužel udělali více chyb než soupeř a poprvé na turnaji prohráli (12:16). Ubrečenou 
náladu však rychle napravila večerní návštěva vodního světa, kterou si všichni moc užili. 

V neděli ráno proti Olomouci, která překvapivě remizovala s Pískem, už bylo jasné, že jde o medaile. Opět 
výborně fungující obrana si dokázala poradit se sice menšími, ale hodně pohyblivými hráčkami soupeře, díky 
čemuž jsme dokázali získávat míče a skórovat z protiútoků. Pod dojmem vedení sice holky na konci trochu 
polevily, ale i tak jsme jasně vyhráli (17:8). Postavami i pohybem podobný soupeř nás pak čekal i v posledním 
souboji s Otrokovicemi. I ten ale holky v klidu zvládly (17:6). 

Mezi posledními dvěma zápasy jsme ještě trochu upínali naděje k tomu, že by slávistické hráčky mohly obrat 
o body Písek a pomoci nám tak ke zlatým medailím. To se však bohužel nestalo a všichni tak byli smířeni s 
tím, že si odvezeme pěkné stříbrné medaile, které by vzhledem k porážce s Pískem asi byly i zasloužené. 
Všem v hale pak ale připravil šok domácí výběr bílých, který se v úplně posledním zápasu turnaje vybičoval 
k heroickému výkonu a nečekaně písecké porazil! Díky tomu došlo nejen k přepsání závěru tohoto článku, 
ale především k tomu, že se holky mohou radovat z dalšího zlatého výsledku. A navíc i splněného dárku pro 
Milana, který na turnaji oslavil narozeniny. 

Celkově holky předvedly na turnaji výborné výkony. Na rozdíl od ostatních družstev se nám ve všech 
zápasech dařilo střídat dvě vyrovnané šestky a všechny holky tak dostaly stejnou porci minut na hřišti. Trochu 
mrzet nás může jen nepovedený zápas s Pískem, ale naopak se Slavií holky předvedly výborný výkon. 
Základem úspěchu byla výborná agresivní obrana, díky které jsme většinu soupeřů dokázali donutit ke 
ztrátám míčů a mohli zakončovat z protiútoků (65 branek z celkových 142). Spolehlivě zachytaly i obě 
brankářky a v útoku už se holky tolik nebály použít nacvičené kombinace, ke kterým se konečně začíná 
přidávat i více střelby zdálky. Velkým plusem bylo i to, že střelecky se významně prosadily všechny hráčky a 
že, i když se střídaly na různých postech, tak na hře to nebylo poznat. Všem proto patří velká pochvala, stejně 
jako rodičům za pomoc s dopravou a fandění při zápasech! 

Hrály:  Bezdičková 23 střel/18 branek, Burjasová 14/10, Březinová 5/2, Košková 19/9, Krejčíková 14/7, 

Loskotová 8/7, Nyklesová 1/1, Palečková 9/6, Růžková M. 24/16, Stulíková 18/12, Šollarová 17/8, Vaicová 

21/11, Vopatová 44/35 

Chytaly Nyklesová (49 %) a Vaníková (27 %).  

 



 

 

 



Vánoční sbírka cukroví pro Městskou charitu Plzeň  
(19. 12. 2019) 

Blíží se Vánoce, svátky dobrých skutků. DHC Plzeň stejně jako v loňském roce pořádá sbírku vánočního 
cukroví, jejíž výtěžek bude věnován Městské charitě v Plzni. 

Pojďte s námi potěšit ty, kteří to potřebují. 

Vaše příspěvky můžete nosit ve středu 18. 12. mezi 16:00 a 17:30 h, a také ve čtvrtek 19. 12. od 16:00 do 
18:30 h. 

(Cukroví noste laskavě v nevratných papírových obalech.) 

Děkujeme! 

 

 



Vánoční Míčkohraní (18. 12. 2019 od 16:30 h) 

V předvánočním čase pořádá DHC Plzeň již po sedmé Vánoční Míčkohraní. Akce je určena pro naše 
nejmenší sportovkyně z kroužku Míček a Sluníčka, a také pro jejich kamarádky a kamarády i pro nové 
zájemkyně, které si chtějí v předvánočním čase zacvičit. 

Sraz bude v 16:16 h ve sportovní hale (ve středu 18. 12. 2019). 

Naši nejmenší sportovci se převlečou v šatnách, a pak společně s trenéry půjdou a vyzkouší si, jaké to je 
sportovat v "opravdové hale" s "velkými házenkářkami". Společné odpoledne bude plné her a soutěží. 

Srdečně zveme všechny mladé i starší fanoušky, aby se přišli podívat a velké i malé holčičky povzbudit! 

Na všechny, kteří si přijdou zacvičit, čeká na konci speciální odměna! 

Zároveň upozorňujeme, že již ve středu 18. 12. bude možné zapojit se do sbírky Vánočního cukroví, kterou 
pořádá DHC Plzeň. 

 

Vánoční Míčkohraní (18. 12. 2019) 

Ve středu 18. 12. 2019 proběhlo v hale 31. ZŠ Plzeň Vánoční Míčkohraní.  

Zúčastnily se ho nejmenší holčičky z kroužků Míček a Sluníčka. Společně s nimi cvičily dorostenky a starší 
žačky DHC Plzeň. Celá akce byla ve znamení pohodové a vánoční atmosféry a všichni si ji opravdu moc 
užily. 

Teď už jen krásné a pohodové svátky všem a na viděnou na Vánočním bruslení 30. 12. 2019. 

 

  



Předpřípravka (Berušky) - turnaj ve Šťáhlavech  
(14. 12. 2019) 

14. 12. 2019 se zúčastnily Berušky turnaje miniházenkářů a miniházenkářek ve Šťáhlavech. 

První zápas jsme hráli s HK Slavia VŠ Plzeň C. Holky byly šikovné, přihrávky nám docela šly a snažili jsme 
se bránit soupeře. 

Druhý zápas byl proti Rokycanům C a zase to bylo o kousek lepší. Na holkách je vidět posun, zlepšují se 
zápas od zápasu. V tomto utkání byla jasně patrná snaha od každé hráčky jít na branku soupeře. Samozřejmě 
i brankářky se snažily (do branky chtěly skoro všechny hráčky). 

Třetí zápas proti Kynžvartu C holkám občas chyběl pohyb, ale s tím se potýkaly všechny týmy (to je při věku 
a herních zkušenostech dětí obvyklé). 

Poslední čtvrtý zápas byl proti Chebu C. V týmu soupeřek bylo několik děvčat vyšších a starších, a tím pádem 
byly ve výhodě, ale naše děvčata statečně bojovala. 

Protože našich hráček bylo málo, dostaly v našem týmu příležitost i hráčky z Přípravky od Jardy a Karla. Naše 
hráčky si mohly aspoň chvilku odpočinout a holky z Přípravky dostaly příležitost v brance i v poli. Byla znát 
jejich větší herní zkušenost, pomohly těm našim dostávat se do lepších střeleckých pozic a rychlými 
přihrávkami rozhýbaly hru. 

Hrály: Šuhajdová Anna, Zelená Tereza, Mašková Viktorie, Hodková Adéla, Pánková Natálie 

 

  



Plzeňská liga starších žaček – Slavoj Tachov (14. 12. 2019) 

V sobotu 14. 12. 2019 se zúčastnily starší žačky turnaje Plzeňské ligy v Tachově. Pro hráčky DHC Plzeň to 
byl první turnaj dlouhodobé soutěže (většina soupeřek ale už za sebou první turnaj měla). V dlouhodobé 
soutěži se týmy střetnou třikrát každý s každým a hraje se znovu od začátku (výsledky podzimních turnajů 
nebudou mít žádný vliv). 

DHC Plzeň A 

Družstvo se tentokrát muselo obejít bez Míši Konderové a Májí Polankové. Příležitost tak dostalo hned několik 
mladších žaček. 

K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti Slavoji Tachov A. I tento tým nebyl kompletní (chyběla talentovaná 
Kačka Vysloužilová). Nám se povedl vstup do utkání a postupně jsme navyšovali náskok. Dařilo se Viky i 
Hofi, výborně chytala Nelča. Druhá půlka už tak vydařená nebyla, ale v součtu stačil náskok z prvního 
poločasu (vyhráli jsme 25:19). 

Druhé utkání proti Kynžvartu bylo patrně nejlepším utkáním celého dne. V prvním poločase jsme měli navrch 
my, ve druhém soupeřky. My jsme v prvním poločase výborně stříleli (opět hlavně Viky a Hofi), ale ve druhém 
poločase jsme si vybrali slabší chvilku a vůbec jsme se nemohli trefit. Utkání by asi slušela remíza, nakonec 
se ale z vítězství o jediný gól radoval Kynžvart (prohráli jsme 27:28). 

Poctivě ubojované vítězství na nás čekalo v dalším utkání proti Chebu. Únava z předchozího těžkého zápasu 
se projevila a my jsme měli o dost menší střeleckou úspěšnost. Navíc už nemohla pro bolest nohy nastoupit 
Liduška. Výborně ji ale zastoupila Bříza (1 získaný míč, 1 asistence a 4 branky moc pomohly).  Dařilo se i 
Lauře a Elišce. Utkání jsme poctivě odmakali a zaslouženě vyhráli 23:17. 

V poslední utkání proti Tachovu B se střelecky prosadily všechny hráčky. Více prostoru na hřišti tentokrát 
dostaly mladší žákyně  - v brance se dařilo Natce Nyklesové (61% úspěšnost), v poli Bezdě i Koši. Vyhráli 
jsme 27:7. 

Celkově 

Určitě nás může mrzet ztráta bodů ze zápasu s Kynžvartem. V dalších zápasech jsme ale zabojovali a body 
získali. Vyzdvihnout je třeba výkon Nelči v brance. Chytala velmi spolehlivě a holky několikrát podržela. 
Střelecky družstvo táhly Hofi a Viky, po zranění se postupně dostává do formy Čása. Dobrý výkon na křídlech 
podaly i Eliška, Cvrček a Eva. Mladší žákyně se opět neztratily a všechny ukázaly, že si nominaci zasloužily. 

Hrály: 

Baumruková 10, Bažantová E. 6, Bezdičková 8, Březinová 4, Hofírková 16, Hýblová 6, Košková 5, Perglová 
16, Šerá 3, Vaicová 5, Vopatová 11, Čásová 11 

DHC Plzeň B 

Béčko nastoupilo k prvnímu utkání proti Chebu. A přestože zejména začátek vypadal nadějně a hráli jsme 
poměrně vyrovnaně, Cheb nakonec před poločasem odskočil o tři branky a stejným rozdílem navýšil skóre i 
v poločase druhém. Nám se bohužel nedařila střelba z dálky a i obrana předváděla jedno zaváhání za druhým. 
Cheb vyhrál 18:12. 

Druhé utkání proti Tachovu B jsme podali o dost lepší výkon. V poli se dařilo hlavně Ádě a Andy, výborně 
hrála i Sára. Hned osm hráček se gólově prosadilo. Vyhráli jsme 23:8. 

Třetí zápas proti Tachovu A jsme statečně bojovali a ve druhé půli se dokázali přiblížit na dostřel tří branek. 
Výborně hrály Marťa B. i Áďa. Bohužel to nestačilo. Sérií neproměněných střel jsme dali soupeřkám šanci a 
vzápětí dostali několik branek z rychlých protiútoků. Tachov vyhrál zaslouženě 23:16. 

Poslední utkání proti Kynžvartu jsme se nedokázali vracet dostatečně rychle do obrany a soupeř nás 
opakovaně přeběhal. Zápas rozhodl prakticky již v prvním poločase (4:16 pro Kynžvart). Ve druhém jsme se 
sice mírně zlepšili, přesto soupeř vyhrál zaslouženě 14:30. 



Celkově: 

Nejvíce se turnaj vydařil Ádě Růžičkové. Velmi dobré zápasy a velkou snahu předvedly také Marťa, Sára a 
Andy. Aktivní výkon předvedla Šolly, která se sice nebojí střílet, ale stále zápasí s menší úspěšností střelby. 
Zejména v obraně se dařilo Aichy a Zuny. 

Hrály: 

Aichingerová 3, Bažantová M. 11, Loskotová 4, Magouta, Mancellari 8, Pechová 2, Podlenová, Radová 2, 
Růžičková 14, Wandlová 2, Zídková 13, Šollarová 6 

 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček - Lázně Kynžvart  
(15. 12. 2019) 

Mladší žačky absolvovaly poslední letošní turnaj, který se odehrál v Kynžvartu. 

DHC Plzeň C 

Po čtrnácti dnech se opět céčko zúčastnilo plzeňské ligy, tentokrát v Kynžvartu a ve velmi okleštěné sestavě. 
Z 15 hráček ze soupisky chybělo hned 8 hráček. 

Holky čekala tři utkání a to s DHC B (20:31), s Tachovem (19:10) a Kynžvartem B (23:10). Kromě prvního 
utkání, kdy nás naše starší kolegyně převálcovaly hlavně v osobní obraně, holky odehrály velmi pěkné 
zápasy. I přesto, že zápasy byly hodně fyzicky náročné a holky si sáhly na dno svých sil, odjíždíme s jednou 
porážkou a se dvěma výhrami, což je splnění cíle. 

Hrály: Baštářová, Budkova B., Budkova K., Hanzlíková, Čákorová, Jungová, Nikodémová, Svatoňová, 
Sedláčková 

DHC Plzeň B 

I tento tým čekala na turnaji tři utkání a ve všech třech byly holky na 100 % úspěšné. Postavily se týmu z DHC 
C (31:20), z Chebu (25:13) a z Kynžvartu A (33:9). I béčko odehrálo zápasy velmi oslabené, a tak všechny 
hráčky dostaly dobrou porci minut na hřišti. A tak není divu, že všechny přispěly brankou. Holky si svůj 
poslední turnaj v roce užily a ve třech zápas na střílely celkem 89 branek. 

Hrály: Burjasová, Hodlová, Rittichová, Samcová, Němečková, Košková, Vopatová, Poskočilová, Šollarová, 
Palečková, Loskotová 

DHC Plzeň A 

Na áčko byla tentokrát přichystána porce hned 4 zápasů, což v kombinaci s velkým množstvím omluvenek 
nebylo nic snadného. Začátek turnaje se holkám vůbec nepovedl a po velmi špatném výkonu především ve 
hře (jen 5 vstřelených branek!) si s Chebem (14:16) připsaly dokonce první prohru v soutěži (vyjma zápasů 
s oddílovými kolegyněmi). Pak se hra sice trochu zlepšila - v dalších zápasech s oběma týmy Kynžvartu 
(20:11 s áčkem, 27:2 s béčkem) i Tachovem (22:14) dokázaly holky zvítězit, ale i tak dnes měly předvedené 
výkony k ideálu hodně daleko 

Hrály: Bezdičková, Burjasová, Březinová, Cvačková, Kaucká, Klimešová, Košková, Loskotová, Madleňáková, 
Nyklesová, Palečková, Šollarová, Šuchmanová, Vaicová 

Pro mladší žačky se jednalo o poslední turnaj v tomto kalendářním roce a pohled na dosavadní tabulku je 
velmi příjemný, jelikož všechna naše družstva zatím drží medailové pozice. Děkujeme za podporu rodičům i 
dalším příbuzným, kteří se aktivně zapojují do organizace turnajů, pomáhají s dopravou a fandí při zápasech. 
Všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku mnoho splněných přání. 

 



Vánoční sbírka cukroví a miniturnaj (19. 12. 2019) 

Ve čtvrtek proběhla v hale 31. ZŠ sbírka vánočního cukroví pro Městskou charitu Plzeň. Současně se v 
odpoledních hodinách konal Vánoční miniturnájek pro mladší a starší žačky.  

Pohodová vánoční atmosféra provázela celé odpoledne. V jeho průběhu chodili dobrovolní dárci a přispívali 
na sbírku cukroví. Všechny vybrané delikatesy byly ještě ve čtvrtek večer odvezeny do Domova sv. Františka 
na Městskou charitu Plzeň. Zde potěšili ty, kteří o letošních Vánocích nebudou mít to štěstí být v teple domova. 

Vánoční turnájek se také vydařil. Holky byly rozděleny do pěti týmů a v každém byly zástupci všech tří týmů 
(mladší žačky Věra, mladší žačky David i starší žačky). V turnaji nakonec zvítězil tým trenérů (byť i ten si 
vybral slabší chvilku v jednom utkání). 

 

 

 



Vánoční bruslení - pozor - už 27. 12. 2019!!!! 

Vánoční bruslení DHC Plzeň proběhne nakonec již 27. 12. 2019! 

Těšíme se na Vás v naší tradiční bruslařské aréně v Třemošné. 

První skupina (Míček, Sluníčka, Berušky, Přípravka, Minižačky a mladší žačky 2008) - od 16:15 do 17:15 h. 

Druhá skupina (mladší žačky 2007, starší žačky, dorostenky, ženy) - od 17:30 do 18:30 h. 

Hokejky povoleny :-) 

     

            

  

http://www.sport-arena.cz/


Sváteční rozhovor (aneb 3:3) 

3 reprezentantky, 3 otázky, 3 odpovědi :-) 

Tři odchovankyně DHC Plzeň se nedávno potkaly v písecké obloukové hale. V dresu DHK Baník Most se 
představily Dominika Zachová a Tereza Eksteinová. V dresu Sokola Písek hrála Anna Šmrhová. 

Všechny dostaly tyto tři otázky: 

1. Jaký je tvůj největší házenkářský zážitek 
2. Jaký nejhezčí dárek jsi kdy dostala 
3. Jakou otázku jsi vždycky chtěla při rozhovorech dostat a nikdy jsi ji nedostala a co bys na ni 

odpověděla? 

Dominika Zachová 

1. Celá letošní Liga mistrů byla pro mě obrovským zážitkem. Konkrétně největší byl asi zápas v Gÿoru, 
tam by si chtěl zahrát každý. Kromě Ligy mistrů však musím zmínit i Mistrovství světa v Německu, 
byla to moje první velká akce s nároďákem a byla to nezapomenutelná jízda. 

2. Těžko vybírat jeden dárek, protože všechny dárky, které jsem kdy dostala, byly krásné. Kdybych ale 
měla říct nějaký konkrétní, tak to byl určitě v dětství snowboard, kolo nebo něco takového. 

3. Nikdo se mě třeba nikdy nezeptal, co bych řekla malým házenkářům a házenkářkám. Vzkázala bych 
jim, že je to v první řadě musí hlavně bavit, protože bez toho to nejde. A když je to bude bavit, ať si 
užívají každý trénink a zápas co nejvíc a dají do toho všechno. Jednou se jim to určitě vrátí a celá ta 
dřina se vyplatí. 

Tereza Eksteinová 

1. Můj největší házenkářský zážitek jsou jednoznačně oba zápasy s maďarským Gÿorem. Ta atmosféra 
jak u nás v Chomutově, nebo v Maďarsku byla prostě neskutečná. A zahrát si proti takovým hvězdám 
je prostě sen. 

2. No vzhledem k tomu, že jsem velký milovník kávy, tak to bude asi jednoznačně kávovar 
3. Tohle je hodně zajímavá otázka, ale nikdy jsem nad tím asi nějak nepřemýšlela. Takže vůbec 

netuším. 

Anna Šmrhová 

1. Mým největším házenkářským zážitkem je dorostenecké ME 2017, které jsem odehrála ve 
slovenských Michalovcích. Velkým zážitkem pro mě jsou i interligové sezóny. 

2. Mám nejradši zážitkové dárky, a tím největším zážitkem a překvapením pro mě byla dovolená v 
teplých krajích. 

3. Moc rozhovorů jsem ještě nedělala, ale zatím se mi nikdo nezeptal, jestli jsem šťastná (a jsem :-) 

 



PF 2020 

Krásné a klidné vánoční svátky prožité s Vašimi nejbližšími, hodně zdraví, štěstí a pohody nejen o Vánocích, 
ale i v roce 2020. 

Děkujeme všem hráčkám, rodičům, sponzorům a fanouškům a těšíme se na viděnou v příštím roce - buď na 
některém z turnajů, nebo na některé z akcí. 

Připojit se k nám můžete také ještě letos na Vánočním bruslení v Třemošné 27. 12. 2019 v odpoledních 
hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přípravka - Novoroční turnaj Rokycany (4. 1. 2020) 

Hned na začátku nového roku 4. ledna 2020 vyrazil tým přípravky na "Novoroční turnaj" do Rokycan. Tady 
se utkal v sedmi zápasech postupně s týmy z Rokycan A a B, Šťáhlav A a B, Chebu, Kynžvartu a Příbrami, 
kdy se hrálo se 1x15 minut. 

Na turnaj odjelo celkem osm hráček - Kateřina Rybová, Nela Pivoňková, Simone Kampfová, Amélie 
Přerostová, Eliška Roubová, Markéta Kurešová, Anička Balínová a Kateřina Víšková. Téměř všechny hráčky 
si dokázaly na turnaji vstřelit několik branek a turnaj si moc užily. Hráčkám se podařilo mnoho hezkých 
kombinací a rychlých útoků. V obraně to občas vázlo, ale na tom neustále pracujeme. Jinak se turnaj 
výsledkově celkem vydařil. Všechny hráčky musím pochválit. Odměnou pro všechny hráčky byly krásné 
medaile a také dostaly svůj první pohár. 

Hned v pondělí 6. ledna se vrhneme znovu do tréninků a začneme pracovat na dalším zlepšení. 

 

 

 

 



Žákovská liga starších žaček - 2. kolo Ostrava (11. 1. 2020) 

Žákovská liga dopřeje DHC Plzeň v letošní sezóně spoustu zajímavých výletních míst. Prvním z nich byla 
Ostrava. 

Ranním soupeřem nám byly pražské Háje. Po nervózním vstupu do utkání jsme se postupně rozehráli a ve 
druhé polovině prvního poločasu byli mírně lepší. V závěru jsme ale několikrát neproměnili jasné šance a 
soupeř dotáhl na poločasovou remízu 10:10. My jsme měli skvělý vstup do druhého poločasu a odskočili na 
rozdíl čtyř branek. Pak jsme ale nedůslednostmi v obraně a neproměněnými šancemi v útoku zápas sam i 
sobě značně zdramatizovali a dovolili soupeřkám v závěrečné minutě dotáhnout na rozdíl jediné branky. 
Urputnou obranou v závěru jsme ale dokázali hubený náskok ubránit a mohli jsme se tak radovat z výhry nad 
soupeřkami, které jsme v této sezóně ještě neporazili. Vyhráli jsme 20:19. 

Druhé utkání proti Ostravě nám nevycházelo ale vůbec nic. Jen za první poločas jsme měli 11 ztracených 
míčů a 7 zbytečných chyb v obraně. Nedařilo se ani brankářkám (v každém poločase jen dva zákroky). Ze 13 
střel jsme proměnili jen 4. Ostrava byla lepší, hrála s chutí a lehkostí. Za nás se dařilo v obraně Aichy. Jinak 
jsme se zápasem protrápili až do konce. Ve druhém poločase jsme se sice trochu zlepšili, ale na dobrý dojem 
to rozhodně nestačilo. Prohráli jsme zaslouženě 11:19. 

Třetí zápas proti Vršovicím jsme měli mírnou herní převahu. Ale na góly to příliš vidět nebylo - v prvním 
poločase jsme si vypracovali jen jednobrankový náskok. Ve druhém poločase jsme sice odskočili na tři branky, 
ale vzápětí několikrát po sobě chybovali. Nepodařily se přihrávky do rychlého útoku, přešlápli jsme při střelbě, 
a také jsme se několikrát netrefili. Soupeřky našich zaváhání využily a trestaly. Po zoufalém výkonu plném 
chyb v posledních pěti minutách jsme prohráli 18:19. 

Poslední zápas proti Zlínu jsme podali o něco lepší výkon. Dařilo se Hofi, Čáse i Viky. Velmi dobře chytaly i 
obě brankářky. Bohužel jsme opět měli 14 ztracených míčů, ale podstatně větší úspěšnost střelby (62 %). V 
důležitých chvílích jsme tentokrát proměňovali, a to rozhodlo zápas v náš prospěch. Vyhráli jsme 17:13. 

Celkově: 

Velmi dobrý výkon jsme podali v prvním zápase proti Hájům a solidně jsme zahráli i proti Zlínu. Naprosto 
nepovedený zápas jsme odehráli s Ostravou a vyhraný zápas jsme nedokázali udržet proti Vršovicím. Hlavně 
tyhle dva body nás mohou mrzet. 

Naše výkony jsou zatím poměrně nevyrovnané a skvělé okamžiky vždy vystřídají mizerné pasáže plné 
ztracených míčů a zbytečných chyb. Z individuálních výkonů stojí za zmínku výkon Aichy v obraně. Velmi 
dobře převážně na postu pivota odehrála turnaj Andy. 

Naprosto hrůzná je bilance 54 ztracených míčů za 4 zápasy. 

Hrály: 

Aichingerová, Baumruková 5, Čásová 13, Hofírková 10, Konderová 7, Mancellari, Perglová 10, Polanková 6, 
Růžičková 3, Růžková 7, Vopatová 2, Zídková 3 

Chytaly Bártová a Langerová. 

  



Plzeňská liga mladších žaček - Tachov (12. 1. 2020) 

První turnaj v novém desetiletí odehrály mladší žačky v Tachově, kde se uskutečnil další turnaj Plzeňské ligy. 

Áčko 

Áčko vzhledem k několika absencím bylo doplněno dvěma minižačkami (Danča, Julča), pro které to byl vůbec 
první turnaj ve vyšší kategorii, a určitě se mezi staršími neztratily. 

V prvním zápasu proti áčku Kynžvartu šlo o klasický první ospalý zápas. I tak holky zápas v klidu zvládly, i 
když branek určitě mělo padnout více (osobka 7:4, celkově 15:8). Za to v druhém zápasu s Chebem už holky 
musely zapnout více. Navíc šlo o soupeře, který nás na posledním turnaji porazil, takže jsme mu měli určitě 
co vracet. I tentokrát byl zápas vyrovnaný od začátku až do konce a žádnému ze soupeřů se nepodařilo více 
odskočit. Těsný náskok z osobky (6:5) se nám ve hře nakonec podařilo udržet více než kvalitou, spíše velkou 
bojovností. Vyzvednout je pak potřeba především výkon Komára v brance, která pochytala několik vyložených 
šancí soupeře. 

Třetí zápas s naším céčkem přinesl velké trápení v osobce, kde nás mladší hráčky jasně převyšovaly 
pohybem jak v útoku, tak i v obraně, a určitě si zasloužily uhrát lepší výsledek, než jen remízu (7:7). Ve hře 
se nám vůbec nepodařil začátek a soupeře jsme pustili do dvoubrankového vedení. Pak se naštěstí o něco 
zlepšil pohyb i důraz v obraně a skóre se podařilo otočit. Náskok si pak holky pohlídaly až do konce, i když 
se opět rozhodně nejednalo o výkon, nad kterým bychom měli nějak jásat. 

I když družstvo nehrálo v úplně kompletní sestavě, tak přesto výsledkově turnaj zvládlo. Na druhé straně 
výkony určitě nebyly optimální a chyběl především lepší pohyb a náběhy na branku. Z jednotlivců určitě 
musíme vyzdvihnout výkon obou brankářek (především za první dva zápasy). Střelecky se nejvíce dařilo 
Bezdě, lepší výkon s horšími střídaly Vaici s Vodou a střelecky se i v poli poměrně dařilo Komárovi. Od 
ostatních bychom čekali větší zapojení do hry a chuť střílet branky. 

Hrály: Bezdičková, Klimešová, Krejčíková, Nyklesová, Růžková, Stulíková, Svobodová, Šerá, Šuchmanová, 
Vaicová, Vaníková 

Chytaly Nyklesová a Vaníková. 

 Béčko 

Béčko zahájilo turnaj s Tachovem a chuť na hráčkách byla vidět o poznání vyšší. Již osobka jasně ukázala, 
kdo bude mít navrch (10:1) a ve hře se výsledek podařilo ještě navýšit (24:9). 

V podobném duchu se pak nesly i zbývající dva zápasy, ve kterých nás postupně čekala obě družstva 
Kynžvartu. S áčkem se rozhodně více povedla osobka (11:2), ve hře už byla koncentrace v obraně o něco 
menší a holky se více soustředily na vypichování přihrávek než bránění, což se ale poměrně úspěšně dařilo 
(celkově 27:7). Zápas s béčkem Kynžvartu pak byl velmi podobný, snad jen s tím rozdílem, že nasazení 
v obraně ještě malinko pokleslo. Chuť hrát rychle dopředu a střílet branky však nikoliv (osobka 10:5, celkově 
29:12). 

Celkově s výkony děvčat můžeme být spokojeni, i když je třeba si uvědomit, že s těmi nejsilnějšími soupeři 
jsme se zde nepotkali. Gólově se nejvíce prosadila dnešní oslavenkyně Anet, která k oslavě narozenin přidala 
navíc i stoprocentní střelbu (18/18). Vedle ní nejvíce branek nastřílely i Koši, Zuny a Šolly. Neztratil se ale 
vůbec nikdo, včetně minižaček, které už jsou pevnou součástí týmu. 

Hrály: Červená, Hodlová, Kaucká, Košková, Krbcová, Loskotová, Palečková, Poskočilová, Rittichová, 

Samcová, Šollarová 

Chytaly Červená, Hodlová a Kaucká. 

  

 

Céčko 



Po vánočních svátcích se hráčky vrhly do dalšího kola plzeňské ligy pořádané v Tachově. Na hráčky čekal i 
soupeři z Tachova, z Chebu a kolegyně z DHC A. 

První utkání nás čekaly soupeřky z Tachova. Velmi dobrým výkonem všech hráček a rychlou hrou jsme 
jednoznačně vyhráli osobní obranu 11:3 a hru 12:1, celkově 23:4. Druhý velmi těžký zápas nás čekal proti 
našim o rok starším kolegyním z DHC A. V osobní obraně holky bojovaly o sto šest. Velmi rychlou hrou pěkně 
zatápěly svým soupeřkám a na konci se radovaly z remízy 7:7. Ve hře jsme pokračovali v rychlém tempu. 
Dařila se střelba z dálky a opět vyšly i nějaké kombinace. I když se na konci zápasu radovalo DHC A, my měli 
z odvedeného zápas radost. Hru jsme prohráli o dvě branky 11:9 a celkově tak 18:16. 

I třetí zápas proti Chebu byl velmi náročný. A i v tomto zápase nám vyšla osobní obrana (vyhráli jsme 7:5). 
Opět jsme drželi vysoké tempo a míč nám šel velmi dobře od ruky. Škoda že nám nevyšel začátek druhého 
poločasu. Soupeře jsme příliš lehce nechávali projít naší obranou a nedařilo se ubránit přihrávku do pivota. V 
útoku soupeř zatáhl obranu a i přesto, že jsme se pokoušeli o střelbu zdálky, nestačilo to na dotáhnutí a 
zvrácení nepříznivého výsledku. Sice jsme prohráli 10:6, ale celkově jen o dvě branky 15:13, měli jsme z 
předvedené hry radost. Nejvíce se v zápasech dařilo Sáře Svatoňové a Barče Hanzlíkové. 

Hrály: Baštářová, Budková K. Budková B., Doubková, Dostálová, Hanzlíková, Jungová, Čákorová, 

Nikodémová, Sedláčková, Svatoňová 

Chytaly Nikodémová a Čákorová. 

Nejbližší turnaje čekají mladší žačky příští týden v Písku (ročník 2008) a za 2 týdny v Ivančicích (ročník 2007) 
a v Rokycanech (ročník 2008). 

                   

 



Kemp házenkářských nadějí (Nymburk 15. - 18. 1. 2020) 

Od 15. do 18. 1. 2020 se v Nymburce konal již tradiční Kemp házenkářských nadějí dívek (tentokrát byl určen 
pro hráčky ročník 2005). Jako obvykle se sjelo 60 talentovaných hráček z celé ČR. 

Kemp měl tradiční program. Ve středu odpoledne byla v plánu průpravná tréninková jednotka. Hráčky 
postupně prošly stanoviště Atletika, Obrana, Přihrávky, Koordinace a Hry. Čtvrteční dopoledne bylo ve 
znamení turnaje. Hráčky byly rozděleny do pěti družstev (bez ohledu na klubovou nebo krajovou příslušnost). 
Odpoledne pak bylo na programu testování.  Základní disciplíny byly čtyři: běh 2x15 m, driblink, hod, skok z 
místa. Skvělé třetí místo ze všech účastnic vybojovala s počtem 36 bodů ze 40 možných Kačka Vysloužilová. 
Pátou nadstavbovou disciplínou byl vytrvalostní Beep-test. V něm opět excelovala Kačka Vysloužilová, když 
zdolala 11 levelů, což byl nejlepší výkon ze všech. 

V pátek dopoledne se hráčky sešly ke specializovanému tréninku. Zde byla připravena čtyři stanoviště - 
střelba, herní cvičení, obrana, přihrávky. Odpoledne probíhala druhá část kempového turnaje. 

Kemp vyvrcholil v sobotu dopoledne utkáními týmů Super a Elite, a také dovednostními disciplínami. Ve finále 
překážkové dráhy se představila Míša Konderová. Do finále sedmimetrových hodů se dostala brankářka Nela 
Bártová a střelkyně Klárka Matějovicová. 

Plzeňský kraj reprezentovaly: 

Slavoj Tachov: Kateřina Vysloužilová 

HK Slavia VŠ Plzeň: Nela Bártová 

DHC Plzeň: Michaela Konderová, Natálie Zaplatílková, Viktorie Perglová a Natálie Hofírková 

Karlovarský kraj reprezentovaly: 

FK Hvězda Cheb: Barbora Šatrová 

TJ Sokol Lázně Kynžvart: Klára Matějovicová, Sára Hřivnová 

 



Minižačky 2010 5+1 sk. B – DHC Plzeň (18. 1. 2020) 

V sobotu 18. ledna 2020 vstoupil na domácí půdě do turnajového kolotoče v novém roce konečně také tým 
minižaček ročník 2010. Hrálo se nejdříve osobní obrana 7,5 minuty a poté 20 minut klasická hra. 

Protože se na těchto turnajích výsledky nepočítají, hráčky dostaly vždy na každý zápas dva úkoly. Prvním 
úkolem bylo soustředit se na pevnou obranu (hráčky dostaly úkolem počet branek, kolik nesmí od soupeře 
obdržet) a druhým úkolem bylo snažit se po zisku míče v obraně o co nejrychlejší přechod do útoku se 
zakončením na branku. Motivací pro hráčky byla odměna, pokud se jim podaří alespoň ve dvou zápasech ze 
čtyř tyto úkoly splnit, nebo se o ně alespoň pokoušet. 

V prvním zápase hráčky nastoupily proti týmu Háje Praha. Tento soupeř byl nad naše síly. Některé soupeřky 
byly starší, ale hlavně herně zkušenější. Nicméně se výkon našich hráček proti tomuto soupeři zlepšil. Hráčky 
se snažily plnit úkoly, které dostaly.  A  i když se jim nepodařilo vše splnit, tak snaha se jim rozhodně nemůže 
odepřít. 

V druhém zápase proti nám stál slabší soupeř v podobě kluků ze Starého Plzence.  Zde se našim hráčkám 
podařilo jednoznačně přehrát soupeře jak v osobní obraně, tak v klasické hře. Úkoly hráčky splnily nad 
očekávání. Obrana pracovala velmi dobře, čehož je jediný obdržený gól jasným důkazem. Také se nám 
podařilo několik rychlých útoků, ze kterých padly branky. Stejně tak se hráčky dokázaly prosadit jedna na 
jednoho. V tomto zápase hráčky vstřelily 9 branek v klasické hře. 

V dalším zápase nám byly za soupeře hráčky Tachova. I tady byly hráčky DHC Plzeň lepším týmem. Znovu 
se hráčkám povedlo vše splnit na jedničku. Obrana šlapala a chvílemi hráčky Tachova vůbec nevěděly, jak 
naší obranu přehrát. Pouze jedna hráčka soupeře nám občas způsobila nějaké problémy v obraně. Naše 
hráčky se znovu  dokázaly prosadit, jak z rychlého útoku, tak po individuálních akcích. 

V posledním zápase proti klukům z plzeňské Slávie jsme výsledkově asi lehce zaostali, nicméně i tady to byl 
slušný výkon našich hráček. Celý turnaj tak můžeme hodnotit velice pozitivně a už se těšíme na další zápasy. 

 

Minižačky 2009 5+1 sk. B 5+1 – DHC Plzeň (18. 1. 2020) 

I minižačky zahájily nový rok 2020 turnajem na domácí palubovce. Tentokrát to byl mini pohár 5+1 sk. B. 
Protože se přihlásilo devět týmů, byly vytvořeny dvě skupiny – dopolední a odpolední. V ranní skupině hrály 
hráčky ročníku narození 2009. Postupně odehrály celkem čtyři utkání, a to s kluky z Talentu Plzeň, s kluky ze 
Šťáhlav a dva zápasy s děvčaty ze Slávie VŠ Plzeň. 

Náš tým nastoupil v nových dresech a v plné sestavě, jelikož nikdo nemarodil. A to bylo znát ve všech 
zápasech. Herně jsme byli sice lepší, ale proměňování našich střeleckých příležitostí bylo velmi slabé. 44 
střel bez branky za 4 zápasy je dost. Nejvíce nám nešlo zakončení z křídla, a i střelba z 6 m by měla být 
přesnější. Co je naopak pozitivní, že se holky pokoušely o střelbu z dálky, což v této kategorii není až tak 
obvyklé. Hrála se 7,5 min osobka a 20 min hra 5+1, takže všechna děvčata si zahrála. O branky se zasloužily 
téměř všechny hráčky a v brance se prostřídaly brankářky Hodlová, Poskočilová a Červená. 

Vyzdvihnout za předvedené výkony mohu Denisu v brance, Lůcu, Rozárku a Bety v útoku, Kristýnku v obraně, 
ale snažila se všechna děvčata. Pro Hanku Kyptovou to byl úplně první turnaj. 

Hrály: 

Beránková, Cvačková, Hodlová, Hřebejková, Kaucká, Poskočilová, Rittichová, Sedláčková, Trejbalová, 
Vávrová, Červená, Kyptová 

 

  



Mladší žačky 2008 - Memoriál Rudolfa Žaby v Písku  
(17. - 19. 1. 2020) 

Na první nesoutěžní turnaj v roce 2020 zavítaly mladší žačky do Písku. Přihlášených bylo 12 týmu, a tak se 
hrálo na dvě skupiny. Postupový klíč do další skupiny byly první tři týmy spolu a poslední tři týmy spolu. 

My jsme se po příjemné cestě vláčkem již v pátek vrhli na zápas proti pražským Kobylkám. Zápas to byl 
vyrovnaný od samého začátku. Výsledek se přeléval z jedné strany na druhou. Nejvíce se oběma týmům 
dařila střelba z dálky. A také oba týmy dělaly spoustu chyb. Na konci jsme se ale radovali my z výhry 10:9. 

V sobotu nás čekal první zápas až v 10 hodin proti domácímu Písku A. Tento zápas jsme nezvládli technicky. 
Nakupili jsme spoustu chyb a i obrana nebyla koncentrovaná a důrazná. No nic, sice jsme prohráli 13:9, ale 
zápas jsme určitě nevzdali. 

Po tomto zápase jsme si šli užít místní laser arénu, která se nám v Písku moc líbí. 

Další utkání nás čekal známý rival z Milevska. V tomto utkání nám zase vycházelo vše, co jsme sehráli, a 
díky tomu jsme vyhráli 14:4. 

Pak následoval dobrý oběd a procházka na nejstarší kamenný most v Evropě. Tam jsme se trochu za kochali 
s krmením, a tak na další zápas nastoupili na poslední chvíli. Zápas proti Otrokovicím nám nevyšlo prvních 
pět minut a prohrávali jsme 5:2. Holky, zaplať pánbůh, se již v takto vypjatých zápasech nehroutí, a trpělivě 
se snaží svojí hrou výsledek otočit. I tentokrát se jim to povedlo. Úžasné je, že hrají všichni, jak křídla, tak 
spojky, a to se těžko brání. My jsme ještě zlepšili obranu a soupeř si přestal věřit, že by mohl vyhrát. A tak 
zápas vyzněl pro nás výhrou 12:8. 

K poslednímu zápasu ve skupině jsme nastoupili proti známému týmu z Kynžvartu. Toto utkání jsme vzali 
hned od začátku pevně do svých rukou a navyšovaly skóre, až na konečných 13:4. I v tomto zápase se opět 
dařila spojkám střelba z dálky a křídla hrála aktivně. Konečně se také povedly brankařkám hodit krásné trháky 
přes celé hřiště až na hranici devíti metrů. Jen tak dál. To byl náš poslední zápas v sobotu. A nám se povedlo 
postoupit z naší skupiny z druhého místa a dostali jsme se tak mezi šest nejlepších týmů turnaje. 

V neděli jsme nastoupili opět až v 10 h proti pražské Astře. Soupeř herně vyspělejší a starší byl nad naše síly. 
Co bylo ale od holek pěkné, že se až do konce zápasu snažily bránit i útočit. Povedly se opět i některé 
kombinace. V zápase asi nejvíce chybělo přesné zakončení a razance střely. Výsledek tedy prohra 10:5. 

Druhé nedělní utkání jsme odehráli proti Ivančicím. Tento soupeř byl s námi vyrovnaný a rozhodovala 
bojovnost, dobrá obrana a bohužel pro nás i proměňování. To se nám nepovedlo. Z 22 střel jsme soupeři 
vsítili pouze 7 branek, a na to se bohužel pro nás nevyhrává. Herně jsme sice byli lepší, ale to nestačilo a my 
tak prohráli o gól 7:8 - škoda. 

No a poslední zápas jsme se postavili proti dalšímu pražskému týmu, tentokrát z Hájů. Bohužel pro nás Háje 
hrají zasunout obranu na šesti metrech, a to se nám těžko překonává. Sice jsme prohráli 8:4, ale nutno 
konstatovat, že jsme se i přesto až do konce zápasu pokoušeli o střelbu z dálky. A to je dobře. Střely to nebyly 
vůbec špatné, jen chybělo lepší umístění. 

Celkově ale z turnaje odjíždíme spokojeni s pěkným pátým umístění z dvanácti týmů. Určitě jsem ráda, že se 
do hry zapojily všechny hráčky, a co mě těší nejvíce je aktivita křídel, a také pokusy o střelbu z dálky spojek. 
Nejlepší hračkou týmu byla po zásluze vyhlášena Anežka a určitě je třeba vyzdvihnout i výkon Barči. Do allstar 
týmu turnaje byla na pravé křídlo vybrána naše Sára Svatoňová! Za podporu a fandění moc děkujeme našim 
fanouškům! 

Hrály: 

Baštařová, Budková K., Budková B, Hanzlíková, Jungová, Sedláčková, Svatoňová, Samcová, 
Krbcová,  Dostálová 

Chytaly Nikodémová a Čákorová. 



                     

 

 

 

  



Memoriál Karla Šulce - přijímáme přihlášky 

Již po 29. bude v letošním roce DHC Plzeň o druhém květnovém víkendu pořádat Memoriál Karla Šulce. 

V loňském roce jsme všichni absolvovali extrémní zkoušky odolnosti v podobě velmi chladného počasí, kdy 
se teploty v ranních hodinách pohybovaly kolem bodu mrazu. Účastníky také několikrát prověřila studená 
dešťová sprška. Snad už jsme si to vybrali a letos bude lépe! 

Bohužel v letošním roce se téměř jistě nedostane na všechny zájemce. Ani kapacita ubytování ani kapacita 
stravování nejsou neomezené. Doufáme, že budeme moci přijmout jeden tým z každého klubu v každé 
kategorii. 

Nyní tedy probíhá příjem přihlášek (do 15. 3.). 

Do 20. 3. bude družstvům závazně potvrzena účast v turnaji. 

Na stránkách turnaje průběžně doplňujeme přihlášená družstva. 

Házené zdar a sluníčkovému turnaji zvlášť! 

    

 

http://www.memorialkarlasulce.cz/aktualne-karla-sulce.php


Plzeňská liga starších žaček - DHC Plzeň (25. 1. 2020) 

První lednový turnaj starších žaček pořádalo DHC Plzeň v domácí hale. 

DHC Plzeň A 

První utkání přineslo pěknou útočnou házenou s nápaditými přihrávkami, ale mizernou koncovkou a ještě 
horší obranou. Premiéru ve starších žačkách měly Kačka Budková a Sára Svatoňová. Obě předvedly pěkné 
výkony a obě vstřelily branku. Áčko vyhrálo 35:18. 

Druhé utkání proti VŠ Plzeň mělo podobný průběh. V útoku se nám poměrně dařilo, v obraně jsme se trápili. 
Gólů padlo opravdu hodně. DHC Plzeň vyhrálo 38:16. 

Třetí utkání bylo nakonec jen přátelské, a to proti družstvu Kynžvartu. Byl to ale bezesporu náš nejkvalitnější 
zápas. V prvním poločase jsme převážně vedli, ale těsně před koncem soupeřky dotáhly. Druhá půle vyzněla 
lépe pro Kynžvart. My jsme ve druhé půli o něco lépe bránili, a tak bylo utkání stále vyrovnané a skóre se 
přelévalo. V závěru jsme ale nedokázali několikrát proměnit z křídla a soupeřky nás za to potrestaly. I díky 
závěrečné smolné devítce jsme nakonec prohráli o dvě branky 20:22. 

Celkově: 

Největší slabinou byla dnes jednoznačně obrana. V útoku jsme hráli s přehledem a dobře jsme se viděli. 
Dobře hrály Míša Konderová a tradičně i Hofi. První minuty na hřišti za starší žačky nasbíraly a hned několik 
branek nastřílely Kačka a Sára z mladších žaček. 

Hrály: 

Baumruková 5, Bažantová 7, Budková K. 12, Hofírková 15, Konderová 17, Perglová 8, Polanková 12, Šerá 
2, Svatoňová 4, Čásová 10 

Chytala Langerová. 

DHC Plzeň B 

Béčko proti Áčku sehrálo řadu pěkných akcí. Chybělo lepší zakončení a chvílemi i větší odvaha krajních 
spojek. Výborně hrály Áďa Růžičková, Anička Wandlová a Julča Radová. Bohužel v obraně zatím nestačíme 
a dostáváme spoustu branek. Béčko prohrálo 18:35. 

Vynikající zápas odehrálo Béčko proti Kynžvartu. Všechny hráčky podaly mimořádné výkony. Největší 
pochvalu zaslouží Marťa Bažantová, dále Áďa Růžičková a Andy Zídková. Tři góly přidala i Barča Hanzlíková. 
Moc se snažily i ostatní, zejména Sára Mancellari a Anička Wandlová. Po poločasové prohře 8:14, jsme ve 
druhém poločase o tři vyhrály, ale v součtu to samozřejmě nestačilo (22:25 pro Kynžvart). 

Parádní výkon předvedly holky i v posledním zápase proti HK Slavia VŠ Plzeň. Už v prvním poločase jsme 
hráli velmi dobře, ale na ukazateli svítilo poločasové dvougólové vedení soupeřek 14:16. My jsme ale dokázali 
o přestávce zmobilizovat síly a přidat na důrazu ve druhém poločase. Obrana fungovala, rozchytala se Záplata 
a holky moc chtěly vyhrát. Bylo to znát i na skóre - ve druhém poločase jsme dominovali a vyhráli ho 18:11. 
Celkově tedy 32:27. Béčko si tak připsalo první letošní výhru. Cennější jsou ale předvedené výkony hráček - 
nejvíce vynikala znovu Áďa Růžičková (8 branek), svůj nejlepší výkon v sezóně předvedla Andy Zídková (7 
branek), výborně opět hrály Marťa Bažantová (6 branek) a Sára Mancellari (5 branek). Pomohly ale i ostatní. 

Celkově: 

Béčko odehrálo svůj nejlepší turnaj. Rezervy týmu jsou zcela jistě v obraně, a také v rozhodovacích 
činnostech (20 ztracených míčů). Výborně zahrály Áďa, Marťa, Andy a Anička. Pěkné výkony při svém 
premiérovém startu ve starších žačkách podaly Barča a Štěpka. 

 

Hrály: 



Bažantová M. 15, Hanzlíková 8, Jungová 1, Mancellari 6, Podlenová 2, Radová 4, Růžičková 17, Wandlová 
6, Zídková 12, Štorcová 1 

Chytaly Zaplatílková a Štorcová. 

 

 

  



Minižačky 2009 5+1 sk. A – DHC Plzeň (26. 1. 2020) 

V neděli si minižačky ročník 2009 po dlouhé době zahrály kvalitní turnaj v kategorii mini skupina A. Hrací 
systém byl - osobní obrana 7,5 min, shoutouty a 20 min hra. Soupeřem byli hoši z Talentu Plzeň, kluci 
z plzeňské Slávie VŠ a dívky ze Slávie VŠ. 

Odehráli jsme celkem čtyři utkání, z toho dvě s děvčaty ze Slávie VŠ. Úvod turnaje se nám vůbec nepovedl. 
Holky byly líné a vůbec se jim nechtělo běhat. Soupeř pouze se sedmi hráčkami si s námi dělal, co chtěl. 
V dalších zápasech byl výkon našich děvčat již o trochu pohlednější, ale určitě známe od holek lepší herní 
projev, než jaký předvedly na tomto turnaji. Tentokrát bych hodnocení rozdělila na výkony spojek a výkony 
křídel. Spojky bych více méně chtěla pochválit, snažily se uvolňování, o zakončení z dálky a měly i snahu o 
náznaky kombinace. Jen tomu chyběla šťáva a větší důraz v obraně. Za to naše křídla, jako by nebyla. To je 
velký a viditelný propad oproti soupeřům. Ani jedna se nesnaží o uvolnění a jen odhazují balón. A o velmi 
špatné obraně ani nemluvím. Není se, ale čemu divit, protože právě u některých těchto hráček je dost mizerná 
tréninková docházka. Jen výkon brankářek byl nadstandardní. 

Turnaj tak ukázal  na opravdu velkou slabinu, a na té budeme muset s děvčaty hodně zapracovat. 

Hrály: 

Beránková, Cvačková, Červená, Hodlová, Honalová, Hřebejková, Poskočilová, Rittichová, Samcová, 
Sedláčková, Trejbalová, Vávrová 

  



Mladší žačky zlaté na Vangl Cupu - Ivančice  
(24. 1. – 26. 1. 2020) 

Již podruhé se mladší žačky (2007) ročník vypravily na výborně zorganizovaný a velmi silně obsazený turnaj 
do Ivančic. 

Po šestihodinové cestě vlakem, kterou si všichni moc užili, jsme v prvním zápasu nastoupili proti šikovným 
hráčkami Olomouce. Únava z cesty se nedostavila a po pěkném výkonu jsme jasně zvítězili 18:5. 

V prvním sobotním zápasu už nás čekal soupeř o hodně silnější, jelikož s Pískem jsme na minulém turnaji 
prohráli. V zápasu jsme sice udělali poměrně hodně technických chyb, ale soupeř jich naštěstí udělal ještě 
více, a proto jsme zaslouženě vyhráli 15:10. 

Druhý zápas proti Velké nad Veličkou byl naším rozhodně nejhorším na turnaji. Malá aktivita v útoku a 
nedůraz v obraně zavinily, že ještě 5 minut před koncem bylo skóre 8:8. Pak naštěstí holky dokázaly zabrat, 
ale nad výkonem rozhodně jásat nešlo (13:8). 

Po rychlém obědě a krátké pauze jsme nastoupili proti slovenské Šale. To se ale na holkách vůbec neprojevilo 
a po nejhorším výkonu tak přišel ten na turnaji vůbec nejlepší. Ve vypjaté atmosféře jak na hřišti, tak kvůli 
slovenským fanouškům i v hledišti, začaly holky lépe a rychle se ujaly vedení 3:0. Pak se však přestalo dařit 
střelecky a soupeř skóre nejen dotáhl, ale nakonec i otočil. Pět minut před koncem už se zápas zdál ztracený, 
ale nikoliv v hlavách holek (8:11). Obrovským nasazením v obraně se podařilo donutit soupeře k chybám a 
šňůrou pěti branek skóre otočit. V poslední minutě ještě soupeř snížil na rozdíl jedné branky, ale závěr si již 
holky pohlídaly a po výborném výkonu se mohly radovat z těsné výhry (13:12). 

Po pohodové výhře nad Kuřimí (21:7) jsme pak mohli vyhlížet dalšího konkurenta v boji o medaile – Slavii 
Praha. Zápas byl dlouho vyrovnaný a nikomu se nedařilo odskočit. Nám se ale opět lépe závěr a po dalším 
pěkném výkonu jsme vyhráli 13:9. 

V neděli už nám chyběly jen poslední dva zápasy, ve kterých bylo jasné, že předvedou-li holky obvyklý výkon, 
zlatá medaile nás nemůže minout. To se také potvrdilo a jak proti Velkému Meziříčí (19:6), tak proti Ivančicím 
(18:3) si holky s chutí zastřílely. Na krk si tak již potřetí v této sezóně mohly pověsit zasloužené zlaté medaile 
(před druhou Slavií a třetí Šalou). 

Holkám patří za celý turnaj velká pochvala. Občas proti slabším soupeřům bylo sice těžké udržet koncentraci 
a jednoduchých chyb jsme udělali více, než bychom měli, ale na druhou stranu se silnějšími soupeři holky 
dokázaly zabrat a pro výsledek udělat maximum. Základem úspěchu byla znovu aktivní obrana podpořená 
výkony obou brankářek, díky které se dařilo střílet branky z rychlých útoků (dali jsme takto 40 % našich 
branek!). Adélka navíc byla vyhlášena i nejlepší brankářkou turnaje, byť Komár za ní v ničem nezaostala a 
obě odchytaly stejné množství minut. Pozitivem je i to, že střelecky se dokázaly prosadit všechny hráčky a 
všechny také mají na celkovém výsledku velký podíl. 

Velké poděkování pak rozhodně patří i fanouškům za neúnavné fandění po celý turnaj. Jejich fanouškovský 
souboj s diváky ze Šaly byl rozhodně ozdobou turnaje. 

Hrály:  

Bezdičková 17 branek, Burjasová 5, Březinová 2, Košková 15, Loskotová 5, Růžková M. 16, Stulíková 17, 
Šantorová 1, Šollarová 6, Vaicová 14, Vopatová 32 

Chytaly Chvátalová (46 %) a Nyklesová (42 %). 

 

 



 

 

 



Turnaj Žirovnického jednorožce - starší dorostenky  
(24. - 26. 1. 2020) 

V rámci přípravy na jarní část sezony jsme se zúčastnili ve dnech 24.1. - 26. 1. 2020 turnaje v Žirovnici. Turnaj 
splnil naše očekávání, odehráli jsme 4 utkání systémem každý s každým. 

V konkurenci týmů Lázní Kynžvart, Jindřichova Hradce, DHC Plzeň, Velkého Meziříčí a domácího Slavoje 
Žirovnice jsme obsadili 3. místo s těmito výsledky: 

DHC Plzeň- Slavoj Žirovnice  24:22 

Sestava a branky týmu DHC Plzeň: 

Bernhardová Adéla 1, Dubská Julie 4, Komárková Magdalena, Drozdová Lucie 7, Lásková Pavlína 5, Malá 

Michaela, Turková Anna, Benešová Lucie, Kliková Karolína, Toušová Valentýna 7 

DHC Plzeň - Velké Meziříčí 38:17 

Sestava a branky týmu DHC Plzeň: 

Bernhardová Adéla 1, Dubská Julie 6, Komárková Magdalena 5, Drozdová Lucie 3, Lásková Pavlína 5, Malá 

Michaela 5!, Turková Anna 1, Benešová Lucie 5, Kliková Karolína, Toušová Valentýna 7 

DHC Plzeň - Lázně Kynžvart  19:22 

Sestava a branky týmu DHC Plzeň: 

Bernhardová Adéla 5, Dubská Julie 3, Komárková Magdalena 1, Drozdová Lucie 2, Lásková Pavlína 1, Malá 

Michaela, Turková Anna 1, Benešová Lucie 1, Kliková Karolína, Toušová Valentýna 5 

DHC Plzeň - Jindřichův Hradec  14:23 

Sestava a branky týmu DHC Plzeň: 

Bernhardová Adéla 2, Dubská Julie 4, Komárková Magdalena, Drozdová Lucie 2, Lásková Pavlína 1, Malá 

Michaela, Turková Anna, Benešová Lucie, Kliková Karolína, Toušová Valentýna 5 

 

  



Přestávka je minulostí, vstupujeme do jarní části sezóny! 

Minulý pátek symbolicky završil zimní pauzu 3. ples DHC. Na něm se trenéři a hráčky týmu sešly v šatech a 
lodičkách, které od této neděle vymění na další měsíce za dres a sálovky. Začala nám 2. polovina soutěže, 
do které vstupují naše ženy z parádní pozice. Během podzimu si vybojovaly sedmibodový náskok na čele 
prvoligové tabulky, ve které navíc nenašly jediného přemožitele. Jediným cílem než postup zpět až do 
československé MOL ligy nemůžou mít hráčky v hlavě, čemuž byla samozřejmě přizpůsobena i příprava. 

"Začali jsme téměř okamžitě po skončení podzimní části, od prosince jsme zahájili kondiční a silovou přípravu, 
která částečně zasáhla i mezi vánoční svátky. Po Novém roce jsme pokračovali už včetně herních tréninků, 
nadále ale hrála prim síla a především kondice. Do tréninků zaměřených na samotnou hru jsme se vrhli v 
druhé polovině ledna, zaměřili jsme se na herní principy a tempo v intervalech, k čemuž nám pomohla také 
dvě přátelská utkání," zhodnotil přípravu na jaro hlavní trenér týmu, Richard Řezáč. 

Ten se během fyzické přípravy mohl opřít o spolupráci s Lukášem Královcem a Lenkou Maříkovou. "Velmi si 
cením práce našich spolupracujících trenérů, ať už se jedná o Lenku, která měla na starost silovou přípravu, 
tak o Lukáše, se kterým děvčata pilovala kondici." 

Celá příprava by se měla odrazit už v prvním kole jarní části. Na domácí palubovce vyzvou naše hráčky tým 
Sokol Vršovice. První vzájemné měření sil na soupeřově palubovce vyznělo jednoznačně pro náš celek, který 
z Prahy přivezl dva body za vysoké desetibrankové vítězství. Vršovicím ale patří třetí příčka, navíc na hřištích 
soupeře prohrály pražské hráčky pouze jednou. Přesto věříme, že domácí hala bude v neděli slavit jubilejní 
desáté vítězství v 1. lize žen, k čemuž má domoci kompletní kádr. 

"Zdravotně jsme na tom dobře, všechny hráčky jsou v pořádku a nastoupíme tak v nejsilnější možné sestavě. 
Zápas s Vršovicemi napoví, jak jsme přes zimu pracovali. Doufám, že navážeme na výsledky z podzimní části 
a budeme se postupnými krůčky posouvat k letošnímu cíli, tedy postupu zpět do MOL ligy. Děvčata se na 
zápas už strašně těší, přípravy už na ně bylo víc než dost a chtějí fanouškům ukázat dobrou a kvalitní 
házenou!" 

Utkání s Vršovicemi začíná v neděli 9. 2. 2020 od 16:00 h v hale 31. ZŠ Plzeň. Před utkáním žen hrají na 
domácí palubovce proti stejnému soupeři také naše dorostenky. 

  



Žákovská liga starších žaček -  3. kolo Olomouc (8. 2. 2020) 

Třetí kolo Žákovské ligy umožnilo starším žačkám poznat další z moravských měst - tentokrát Olomouc. 

Ranní přesun historickým centrem města z ubytování do haly měl hráčky řádně probudit, bohužel opak byl 
pravdou. Nastoupili jsme proti Olomouci. Bezvýrazný výkon v obraně a velmi nepřesná střelba v útoku 
znamenaly rychlé vedení hostí. My jsme se jen těžko do zápasu dostávali. V obraně jsme vůbec nedokázali 
odblokovat střelbu z dálky a v útoku ne a ne se trefit hlavně z křídel. Tentokrát nepomohly ani brankařky (za 
celý zápas obě dohromady pouhých 5 zákroků). I když se výkon ve druhém poločase o trochu zlepšil a hráčky 
druhou polovinu remizovaly, nestačilo to na obrat výsledku. Prohráli jsme 16:22. 

O něco lepší výkon jsme podali ve druhém utkání proti Bohumínu. Přestože obrana už byla o něco lepší, tak 
jsme hned sedmkrát dovolili soupeřkám vybojovat sedmimetrový hod. V útoku se nám ale tentokrát lépe dařilo 
- vynikaly zejména Míša a Laura. V brance se dařilo Nelče (14 zákroků). Vyhráli jsme 24:18. 

Třetí zápas proti Kynžvartu jsme již tradičně začali velmi dobře. A ještě i ve druhém poločase jsme zpočátku 
drželi krok. Potom ale přišla série chybiček a v kombinaci s neproměňováním soupeř odskočil a náskok až do 
konce bez problémů udržel. Kynžvart vyhrál 16:11. 

Poslední zápas přinesl západočeské derby DHC Plzeň - Tachov. My jsme rychle vedli (4:0), pak jsme bohužel 
opět dovolili soupeřkám vrátit se do zápasu a o poločase jsme vedli jen o gól. Ve druhém poločase jsme po 
velkém přemlouvání opět trochu přitlačili a vypracovali si nepatrný náskok, který jsme až do závěru udrželi 
25:22. Zápas se vydařil Sáře, která dala tři góly. 

Celkově: 

Na tomto turnaji nám zcela chyběla bojovnost. Některé hráčky jely evidentně na výlet a výkony, které 
předváděly na hřišti, podle toho vypadaly. Jiné se chvílemi snažily, ale lídr chyběl. Solidní výkony podaly Míša 
Konderová a Naty Hofírková, obě ale mají navíc. Dvě výhry a dvě prohry rozhodně nelze hodnotit jako úspěch. 

Hrály: 

Aichingerová, Baumruková 4, Hofírková 10, Konderová 20, Mancellari 3, Perglová 10, Růžičková 7, Růžková 
2, Šerá 5, Vopatová 13, Wandlová 1, Zídková 1 

Chytaly Langerová a Chvátalová. 

 

  



1. liga mladších dorostenek - DHC Plzeň 35:19 Sokol 
Vršovice (9. 2. 2020) 

Do jarní části sezóny vykročily správnou nohou mladší dorostenky. Na domácí palubovce přivítaly, stejně jako 
ženy, tým pražských Vršovic. V prvním utkání v Praze dokázaly dorostenky zvítězit 29:35 a s chutí si zastřílely 
i v neděli. Soupeři opět nastřílely 35 gólů a díky dobré práci v obraně na konci zápasu slavily jednoznačné 
vítězství 35:19. Po 12. kole patří našim dorostenkám nadále 4. místo, na vrchol tabulky ztrácí 4 body. Naopak 
náskok na místo páté narostl na 5 bodů. V dalším kole vyzvou mladší dorostenky opět na domácí palubovce 
Sokol Písek. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Do zápasu jsme vstoupili dle představ, drželi jsme se stanovené taktiky. Během prvního poločasu jsme si 
vytvořili velký náskok, který jsme už nepustili. Do druhého poločasu jsme tak vstupovali s desetibrankovým 
vedením, o které se postarala dobře fungující obrana spolu s Malinou, která byla opět skvělá, za svá záda 
pustila pouhých osm střel. Byl to náš první jarní zápas, takže chyby by se nějaké našly, na těch se ale během 
tréninků určitě zapracuje. Jinak nemám holkám co vytknout. Naopak, moc děkujeme Nele Langerové, která 
při své dorostenecké premiéře odchytala celý druhý poločas a vedla si skvěle. Byť je věkem ještě starší 
žákyně, tak se svého úkolu zhostila bravurně a krom několika skvělých zákroků si připsala také první gól. 
Poděkování samozřejmě patří i všem ostatním hráčkám. Další zápas nás čeká v neděli, opět doma, tentokráte 
proti Písku." 

Hrály: Bernhardová, Dubská 6/1, Krausová 2, Voráčková 7/1, Komárková 4, Stehlíková M., Stehlíková A., 
Tomanová 2, Benešová 3, Kepková 2, Rittichová 4/1, Randlíková 1, Toušová 3 

Chytaly Malá a Langerová 1/1. 

 

 

  



1. liga žen - DHC Plzeň 30:17 Sokol Vršovice (9. 2. 2020) 

Parádní začátek jara mají za sebou hráčky ženského týmu. Na domácí palubovce přivítaly soupeře z 
pražských Vršovic. Ten se před utkáním nacházel na 3. místě, v prvním kole se ale naše hráčky radovaly na 
palubovce soupeře z vítězství o deset gólů. Ani tentokrát nedaly hráčky DHC Pražačkám příliš šancí a bez 
větších problémů navýšily poločasové vedení 13:7 až na třináctibrankový rozdíl, 30:17! Skvělým způsobem 
jsme tak dosáhli na jubilejní desátou výhru v soutěži, kterou nadále vedeme o 7 bodů. Nejbližším 
pronásledovatelem jsou Ivančice, na jejichž hřišti nastoupíme příště. Jedinou nepříjemností ze zápasu 
hraného za skvělé atmosféry tak zůstává zranění Petry Drozdové z posledních minut střetnutí. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Výsledkově se nám zápas vydařil nad očekávání dobře, vzhledem k dvouměsíční pauze. Samotná hra měla 
lepší fáze, ale také jsme vyrobili dost zbytečných chyb. Především začátek utkání byl nervózní a trvalo nám 
přibližně 15 minut, než jsme převzali kontrolu nad zápasem. Před poločasovou přestávkou si dokázaly holky 
vytvořit rozhodující náskok a do druhého poločasu jsme tak mohli jít klidnější. Velmi solidně nám fungovala 
obrana a se spoluprací s brankářkami jsme tak těžili z rychlých přechodů. Na postavenou obranu se hrálo 
hůře, bylo to komplikovanější a kostrbatější, přesto jsme si vytvářili pěkné šance. Do utkání zasáhla celá 
lavička, jsem rád, že si hráčky mohly vyzkoušet v praxi náplň našich tréninků. Jediné, co nás mrzí, je zranění 
Petry Drozdové, snad bude co nejdříve fit a mezi námi. Moc děkujeme divákům, kteří přišli v hojném počtu, a 
doufám, že jsme se jim odvděčili našim výkonem a vítězstvím." 

Hrály: Kepková 3, Šmrhová 3, Bušauerová 3, Kantnerová 1/1, Formanová 2, Drozdová L., Franzová 4, 

Galušková L. 4/3, Lásková 2, Galušková D. 1, Drozdová P. 2, Ferencová 3, Slabá 2 

Chytaly Řezáčová, Šlehoferová a Mancellari. 

 

 



Minikemp mladších a starších žaček (15. 2. 2020) 

První letošní minikempy proběhly 15. 2. v hale 31. ZŠ Plzeň. 

Mladší žačky 

Zúčastnilo se celkem 38 hráček (1 hráčka z VŠ Plzeň, 7 hráček z Rokycan, 1 hráčka z HC Háje Praha, 29 
hráček z DHC Plzeň). 

Nejprve se hráčky rozcvičily pomocí průpravných her, pak si vyzkoušely ve dvojicích práci s vlastním tělem. 
Následovalo rozhodovací cvičení na rychlý útok a pak stanoviště. Na prvním stanovišti se věnovaly s Věrou 
Jordanovovou a Milanem Janků střelbě z křídla. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na obranu a hráčky 
pracovaly pod vedením Davida Šmrhy a Romana Krejčíka. Na třetím stanovišti hráčky nabíhaly a střílely z 
prostor spojek pod vedením Jarky Šmrhové a Lenky Stulíkové. 

Závěrečná část patřila tradiční tréninkové hře (tentokrát zaměřené na osobní obranu a shot-outy). Druhá 
skupina hráček pracovala v tělocvičně na zlepšení techniky hodu a skoku. Obě skupiny se samozřejmě 
prostřídaly. 

Hvězdami minikempu byly Gabča z Rokycan, Anička z Prahy a Verča a Bára z Plzně. 

 

Starší žačky 

Minikemp starších žaček výrazně poznamenala chřipková epidemie a zúčastnilo se pouze 10 hráček (9 z 
DHC Plzeň a 1 z Tachova). 

Rozcvičení bylo opět formou her. Po běžecké hře následovala zpevňovací cvičení s rozlišováky, a pak 
zábavné hry s obručemi. Také starší žačky měly cvičení zaměřené na rychlý útok. 

Střelecká stanoviště byla tentokrát kondičně zaměřená. Na závěr následovala tréninková hra a střelecká 
soutěž. 

Hvězdami kempu byly Mája, Nelča a Verča z Plzně. 

 



Nesoutěžní turnaj minižaček v Kynžvartu (16. 2. 2020) 

V neděli odcestovaly minizačky do Kynžvartu na nesoutěžní turnaj. Pro velkou marodku odjel mix hráček 
(2009, 2010 a 2011). 

Soupeři jim byly hoši ze Šťáhlav, DHK Baníku Most A, DHK Baníku Most B a Kynžvartu A, B. 

Hrálo se 2x10 min a bez výsledků. Takže atmosféra byla skvělá a uvolněná. Hračky si na turnaji zkusily 
všechny posty. Zápas od zápasu se začínaly zapojovat i mladší kolegyně, které za obranu dostávají velkou 
pochvalu. Pokud bych to vzala jmenovitě určitě Bety s Lůcou a Míšou byly oporami týmu, ale mohly být ještě 
více odvážnější. Lucka s Gábi a Vanesou byly sice aktivní a snažily se o střelbu z dálky a uvolnění, ale ta 
koncovka, ta je pořád ještě mizerná. Kristýnka je velmi šikovná na trénincích a já stále čekám, až to vše 
přenese do hry. A co se týká Julči, Emči a Simči, ty se rozhodně neztratily. Ještě jim ještě chybí více odvahy 
v útoku, ale co se týče obrany jedním slovem bojovnice. 

Poděkování patří rodičům za dopravu a fandění. 

Hrály: Cvačková, Kampfová, Kaucká, Mildorfová, Poskočilová, Rittichová, Růžičková, Sedláčková, 

Trejbalová, Vodrážková 

 

 

 

 



1. liga mladších dorostenek - DHC Plzeň 23:16 Sokol Písek 
(16. 2. 2020) 

Druhé domácí utkání - druhá výhra. Toto tvrzení platí po dnešním utkání mladších dorostenek na domácí 
palubovce proti Sokolu Písek v rámci 13. kola 1. ligy mladších dorostenek. Vítězství se nerodilo jednoduše, 
po prvním poločase odcházely naše hráčky do kabiny pouze s jednobrankovým náskokem, 10:9. Až druhá 
část druhého poločasu rozhodla o vítězství, v této sezóně již desátém. Pozice v tabulce se nemění, stále se 
nacházíme na 4. místě, pátá pozice je ale již propastných 7 bodů vzdálená. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Ze začátku je potřeba říci, že se nám vůbec nepodařilo navázat na výkon z předchozího utkání. Vstup do 
dnešního utkání byl vlažný a nekoncentrovaný, jak v obraně, tak v útoku. Do šatny se tak odcházelo za stavu 
10:9 v náš prospěch. Bylo potřeba celou hru změnit, ideálně od úvodního hvizdu druhého poločasu. Ani to se 
nám ale nevydařilo a až v přibližně desáté minutě druhé části jsme konečně začali hru a výsledek překlánět 
výrazněji na naši stranu. Využili jsme především technických chyb našich soupeřek, které se začaly kupit díky 
naší zlepšené obraně. V té si dnes výborně počínala Kateřina Krausová. Rozhodně ale zápas nemůžeme 
zařadit mezi nejpovedenější. Brzdilo nás vše od ospalého začátku až k množství technických chyb, To se 
musí před příštím zápasem v Praze změnit." 

Hrály: Dubská 4, Krausová, Voráčková 3, Komárková 4, Stehlíková 1, Tomanová 3, Benešová 1, Kepková 1, 
Rittichová 2/1, Toušová 4 

Chytaly Malá a Langerová. 

 

 



1. liga starších dorostenek - DHC Plzeň 36:20 Sokol Písek 
(16. 2. 2020) 

Stejně jako mladší dorostenky, nastoupily i ty starší v neděli na domácí palubovce proti Sokolu Písek. První 
utkání s Veselím bylo pro nemoc v táboře soupeře odloženo a právě s Pískem tak nastoupily hráčky staršího 
dorostu k jarní premiéře. Výsledkově nemohla dopadnout lépe, náš tým se po poločase, který vyhrál o 9 gólů, 
radoval z celkového vítězství 36:20! S jedním utkáním k dobru se tak naše dorostenky nachází na 3. místě, 
stříbrnou pozici drží s lepším vzájemným zápasem a se stejným počtem bodů ZORA Olomouc. Celé tabulce 
suverénně vévodí Slavia Praha. V dalším kole nás čeká plzeňské derby, starší dorostenky vyzvou v pondělí 
HC Plzeň! 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"První utkání jarní části sezóny jsme začali trošku nervózně. V útočné fázi nám vázla koncovka, řadu 
brankových příležitostí jsme nedokázali využít. To se ale naštěstí postupně zlepšilo. Dařilo se nám v obraně, 
stejně tak i v rychlém útoku. Se zlepšenou střelbou jsme se tak již v prvním poločase dostali do výraznějšího 
vedení. V naší hře jsme pokračovali i po změně stran a celkově jsme tak po zásluze získali první jarní body. 
Jsem spokojený s přístupem všech děvčat, všechna se dostala na hřiště a tam se podílela na vítězství. 
Pochvalu si zaslouží celý tým za bojovnost a za výkon, který holky udržely po celé utkání." 

Hrály: Kepková 3/1, Bernhardová 4, Dubská 5, Kantnerová 6, Voráčková, Komárková, Drozdová 3, 

Tomanová 3, Lásková 8, Melicharová, Benešová 1, Rittichová, Toušová 3 

Chytaly Malá a Čejková. 

 

 

 

  



Šlágr kola a utkání, které může hodně napovědět 

Ženy po pauze, kterou jim pro minulý víkend přichystal los soutěže, míří do Ivančic. Bez jakýchkoliv debat 
bude toto utkání šlágrem 14. kola. Lídr prvoligové tabulky totiž přijede na palubovku druhého celku soutěže. 
Na domácím hřišti zvítězily hráčky plzeňského DHC 27:24, vítězství se nerodilo lehce a o to složitější to může 
být na půdě soupeře. Doma soupeř prohrál jedno jediné utkání, navíc hned v úvodu soutěže. 

V táboře DHC navíc opět hlavní prim hrají zdravotní komplikace. Do utkání určitě nezasáhne střelkyně Petra 
Drozdová, otazník zůstává i nad jistotou mezi třemi tyčemi, Karin Řezáčovou. "Utkání v Ivančicích bude 
náročné, body se tam sbírají těžko. V minulém zápase jsme navíc přišli o jednu ze spojek, Petru Drozdovou, 
která si přivodila komplikovanější zranění kolene, jehož léčba si vyžádá delší dobu. Proto musíme být 
připraveni na různé varianty v útočné hře. Otazník visí i nad brankářkou Karin Řezáčovou, která si obnovila 
zranění a její start je tím pádem také ohrožen," přiblížil situaci v týmu jeho trenér, Richard Řezáč. 

Práce před utkáním bylo tím pádem více než dost. Na nic jiného než na zisk dalších dvou bodů ale hráčky 
ani realizační tým nemyslí. Ve hře je udržení neporazitelnosti v soutěži i případný odskok na 7 bodů + utkání 
k dobru. Tedy, naprosto luxusní a teoreticky těžko dostižitelný trhák v cestě za postupem. Jednoduché to ale 
rozhodně nebude. "Ivančice se prezentují poměrně dynamickou házenou, a to by nám mohlo vyhovovat. Když 
se nám podaří dostat do tempa, budeme schopni si vytvořit dost střeleckých příležitostí. Pak záleží už jen na 
zakončení. Stále se držíme našeho plánu a jdeme zápas od zápasu s jasnými cíli. Nemůžeme se ohlížet za 
nás, na to, jak vypadá tabulka. Jediná věc, která nás musí zajímat, je náš výkon," připomněl jasně trenér 
Řezáč. 

Utkání v Ivančicích začíná v neděli v 15:30 h! 

 

  



Plzeňská liga mladších žáků - DHC Plzeň (22. 2. 2020) 

Mladší žačky (ročník 2007) odehrály v tomto kalendářním roce v domácím prostředí první turnaj Plzeňské ligy 
mladších žáků. Po výborných výkonech z posledního podzimního turnaje ve Šťáhlavech byla laťka poměrně 
vysoko a je nutno přiznat, že tentokrát o nějakém přeskakování nebyla ani řeč. 

První dva zápasy s Talentem A i B byly podobné jak vejce vejci. V osobce se holkám vůbec nechtělo běhat a 
v obraně bylo až nezvykle mnoho skulinek, kterých mnohem lépe se pohybující kluci dokázali snadno 
využívat. Výsledkem tak bylo to, že od obou těchto soupeřů jsme v osobce obdrželi shodně 10 branek, což je 
skutečně moc (s áčkem remíza 10:10, s béčkem těsná výhra 12:10). V prvním zápasu s áčkem se pak 
naštěstí výkon zvedl alespoň ve hře, kterou jsme vyhráli 15:8 (celkově 25:18). Za to s béčkem trápení 
pokračovalo, jelikož kvůli nedůrazné obraně jsme nedokázali získat tolik míčů a góly z rychlých útoků proto 
chyběly (hra 10:10, celkově 22:20). 

Bohužel v podobném výkonu holky pokračovaly v osobce i proti Rokycanům, kde to už však vzhledem k síle 
soupeře, který nás už v téhle sezoně dokázal jednou porazit (bilanci s nimi jsme měli 2:1), nemohlo stačit ani 
náhodou. Bránit se nechtělo vůbec nikomu a po katastrofálním výkonu jsme zcela zaslouženě prohráli 13:5. 
I přes vysoké manko se ale holky naštěstí dokázaly na druhý poločas namotivovat a na hřiště nastoupilo úplně 
jiné družstvo. Z náskoku se dařilo ukrajovat jeden dílek za druhým a 5 min před koncem se nám podařilo 
vyrovnat na 17:17. V poslední pětiminutovce jsme sice neproměnili několik vyložených šancí, ale střelecky se 
nedařilo ani soupeři a zápas tak skončil celkovou spravedlivou remízou 18:18 (ve hře jsme vyhráli 13:5). 

V posledním zápasu už bez Laury s Majdou, jejichž zranění snad nebudou vážná, jsme si připsali povinnou 
výhru se Slavií Plzeň (osobka 8:6, hra 17:6, celkově 25:12), ale že by se jednalo o nějaký super výkon, to se 
rozhodně říct nedá. 

Celkově musíme říct, že se v našem podání jednalo asi o nejslabší turnaj v této sezoně. Holky si musí 
uvědomit, že bez pohybu a nasazení házená hrát nejde a že žádný zápas není vyhraný už před jeho 
začátkem. Podobné výkony by proti silnějším soupeřům typu Šťáhlav nebo nejsilnějších dívčích družstev 
v rámci republiky rozhodně nestačily. Asi jediným pozitivem celého dne tak bylo „zmrtvýchvstání“ ve druhém 
poločasu proti Rokycanům, kde holky ukázaly, že házenou hrát umí a předvedly výkon, jaký bychom od nich 
chtěli vidět pravidelně. 

Hrály: Bezdičková 13 střel/5 branek, Burjasová 12/7, Březinová 3/2, Chvátalová 1/1, Košková 21/12, 

Krejčíková 7/4, Loskotová 8/4, Nyklesová 1/0, Palečková 8/4, Růžková M. 13/11, Stulíková 16/13, Šollarová 

13/8, Vaicová 8/4, Vopatová 19/15 

Chytaly Chvátalová (35 %) a Nyklesová (23 %). 

  



1. liga mladších dorostenek - HC Háje 27:29 DHC Plzeň  
(22. 2. 2020) 

Možná více problémů, než před zápasem očekávaly, měly mladší dorostenky na půdě pražských Hájů. 
Tabulkový rozdíl na hřišti téměř nebyl vidět a o svém vítězství rozhodl náš tým až v závěrečných minutách. 
Zatímco na domácí půdě zvítězily mladší dorostenky o 17 gólů, včera se mohly "radovat" jen z těsného 
vítězství 27:29. Bodový náskok na páté místo tak narostl na 9 bodů a čeká se nyní na výsledky našich 
největších soupeřů - Slavie Praha, ZORA Olomouc a Baník Most. 

Hodnocení utkání trenérkou týmu Evou Mancellari: 

"Vítězství jsme doslova utrpěli. Tabulkově jsme se utkali s jedním ze slabších soupeřů, to se ale na hřišti moc 
neprojevilo. Soupeř si až do posledních 5 minut utkání držel vedení o jeden gól. Základní házenkářské 
pravidlo ́ hoď a běž´ jsme během utkání spíše prezentovali jako ́ hoď a pojď´. Celá naše hra postrádala pohyb. 
Nefungovala ani obrana, hráčky soupeře jsme nechávali střílet bez kontaktu, z jakéhokoliv postu se jim 
zachtělo. Asi jsme čekali, že to brankářka prostě chytne. Chyběla chuť udělat cokoliv. Některé hráčky jako by 
hrály s několikakilovým závažím. Snad jediným vydařeným úsekem byla poslední pětiminutovka utkání, kdy 
jsme konečně zahráli pár věcí, které umíme a které jsme měli hrát celé utkání. Otočili jsme tak skóre konečně 
v náš prospěch a dotáhli zápas do vítězství o dva góly. Další utkání nás čeká s týmem z Jindřichova Hradce. 
Opravdu doufám, že se některé hráčky probudí a předvedou to, co umí. Pochvalu za výkon v Hájích si zaslouží 
snad možná sedmigólová Natálie Tomanová." 

Hrály: Dubská 2, Krausová, Benešová, Voráčková 9, Komárková 1, Tomanová 7, Kepková 1,Rittichová 5, 
Toušová 4 

Chytaly Bártová a Langerová. 

 

   



Minižačky 4+1 (r. 2010) na turnaji v Chebu (23. 2. 2020) 

V neděli 23. 2. 2020 vyrazily naše minižačky, r. 2010 na turnaj 4+1 do Chebu. Postupně zde poměřily síly s 
týmy Lázně Kynžvart A a B, VŠ Slavia Plzeň a domácím týmem Hvězda Cheb. Ve všech utkáních jsme 
soupeře přehráli. Všechny hráčky si s chutí zastřílely a každá dokázala nasázet v celém turnaji spousty gólů. 
Hráčky samozřejmě udělaly nějaké chyby, ale i přesto jsem s předvedenou hrou spokojen, jen tak dál. 

Hrály: Eliška Čardová, Natálie Dlesková, Nikol Egermajerová, Michaela Pluhařová, Sofie Viazanko a Julie 

Vodrážková 

 

 

Minižačky 4+1 (r. 2009) na turnaji v Chebu (23. 2. 2020) 

V neděli 23. 2. 2020 se hráčky DHC Plzeň, rok narození 2009, zúčastnily turnaje 4+1 v Chebu. Jelo celkem 
dvanáct hráček, takže jsme vytvořily výkonnostně vyrovnané týmy  A a B, hrací doba byla 15 min. 

Začali jsme vzájemným zápasem proti sobě, což bylo moc dobře, protože děvčata byla z cesty do Chebu 
trochu "ospalá" a bylo potřeba na ně trochu zvýšit hlas. 

Dále už vše běželo tak jak má, zápasy se střídaly ve velkém tempu. Postupně jsme se utkali s týmy Rokycan 
A a B a VŠ Slavia Plzeň A a B. Padalo hodně gólů, protože některá děvčata už dokážou přeběhnout celé 
hřiště na jedno klepnutí a zakončit. 

Všechna utkání byla velmi bojovná, s nasazením, snahou útočit, naše obrana ale nebyla stoprocentní osobka 
a to musíme zlepšit rychlejším pohybem. 

Výborný výkon předvedly Rozárka, Denisa a Vendy, které jsou tahouny družstva, ostatní děvčata odehrála 
svůj standard. Zvláštní pochvalu zaslouží naše nové hráčky - malá Ellenka je veliký bojovník a rve se o každý 
míč, Kačka zase předvedla na nováčka velký přehled při přihrávkách i zakončení, bohužel v předposledním 
zápase si poranila koleno a turnaj nedohrála. 

Všechny hráčky si s chutí zastřílely a každá dokázala dát na turnaji spoustu gólů. Celkově jsem s předvedenou 
hrou 4+1 spokojen. 

Za DHC A hrály: Němečková, Červená, Vávrová, Růžičková, Honalová, Hřebejková 

Za DHC B hrály: Samcová, Hodlová, Kaucká, Trejbalová, Cvačková, Beránková 



Únorový turnaj starších žaček – DHC Plzeň (23. 2. 2020) 

V neděli 23. 2. 2020 se sešly v hale 31. ZŠ starší žačky z HK Slavia VŠ Plzeň, HC Plzeň a zavítaly k nám i 
soupeřky z Mostu. DHC Plzeň postavilo do turnaje dva vyrovnané týmy. 

DHC Plzeň červená 

V prvním zápase začal tým červených o něco hůře a v první půli převážně dotahoval náskok soupeřek. Ke 
konci ale díky několika rychlým protiútokům odskočil a mírně vedl. Ve druhé půli byly hráčky z tohoto týmu 
stále velmi aktivní v postupném útoku, ale vůbec se jim nechtělo běhat dopředu ani dozadu. A tak se v útoku 
tým na gól na dřel, vzápětí se mu pak nechtělo vracet a často dostal lacinou branku. A tak nakonec se z výhry 
mohly radovat soupeřky - DHC Plzeň černá - DHC Plzeň červená  29:27. 

Druhé utkání proti Mostu bylo o dost lepší. Velmi dobře hrály Hofi a Čása a dařilo se nám i v obraně. Vyhráli 
jsme 24:18. 

Třetí utkání proti HC Plzeň bylo naprostý propadák. Obrana nefungovala, neměla jediný blokovaný míč a 
brankářkám se taky nedařilo. Po hrozivé poločasové prohře 6:12 jsme se sice ve druhém poločase mírně 
zlepšili v obraně, ale celkově to nestačilo. Sice jsme se dostávali do šancí, ale bohužel jsme ne příliš úspěšně 
proměňovali. V ospalém zápase jsme prohráli 17:20. 

Poslední utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň jsme odehráli možná náš nejlepší zápas na turnaji. I když jsme o 
čtyři prohrávali, dokázali jsme se do zápasu dostat zpět. A přestože jsme bojovali, v rozhodující chvíli nás 
zradila koncovka. V proměňování úspěšnější soupeřky tak vyhrály 18:16. 

Vzhledem k vyrovnanosti turnaje (družstvo červených sice porazilo Most, ale prohrálo s HC Plzeň) z toho bylo 
nakonec až poslední 5. místo. 

Celkově: 

Chyběla bojovnost a i více kolektivní hra. Jednotlivci se chvílemi snažili, ale hra příliš týmově nevypadala. 
Svůj standard si odvedla Hofi, dobře hrála i Andy. V prvních dvou zápasech zahrála velmi dobře i Čása, ale 
ve druhých dvou utkáních její větší aktivita chyběla. Z mladších žaček podala výborný výkon Koši. V brance 
se více dařilo Komárovi. 

Hrály: 

Baumruková 5, Burjasová 1, Hofírková 23, Košková 9, Mancellari 3, Palečková 3, Radová 2, Šerá 4, 
Wandlová 4, Zídková 11, Čásová 19 

Chytaly Nyklesová a Vaníková. 

 



DHC Plzeň černá 

Ve vyrovnaném utkání to byl nakonec černý tým, který více běhal a na konci se radoval ze zaslouženého 
vítězství 29:27. 

Druhé utkání proti HC Plzeň jsme měli trochu pomalejší začátek. V 10. minutě už jsme ale odskočili na 8:3, a 
pak už jsme měli utkání pod kontrolou. Trochu mohou mrzet výpadky v obraně, ale s celkovým skóre panovala 
určitě spokojenost. Černý tým vyhrál 27:10. 

Třetí utkání proti Baníku Most bylo ve znamení rychlých útoků na obou stranách. Oba týmy hrály aktivně a 
snažily se útočit do nepostavené obrany. Dobře hrála Mája, dařilo se Ádě i Míše. U nás se dařilo oběma 
brankářkám, a tak jsme zvítězili 22:13. 

K poslednímu utkání jsme nastoupili proti VŠ Plzeň. Utkání rozhodovalo o vítězi turnaje. Slávie měla do té 
doby jen jeden ztracený bod, černý tým ještě nepohrál. Od začátku to bylo utkání s nábojem a bojovalo se o 
každý míč. První poločas byl velmi vyrovnaný a my jsme si vypracovali malý náskok (6:4). Zásluhu na tom 
měla především výborně chytající Bára Kaucká (12 zákroků ze 16ti střel!). Na začátku druhého poločasu 
přetahovaná pokračovala (10:9 pro nás). Pak ale zavřela branku Nelča Langerová a kromě pěkných zákroků 
přidala i tři asistence. Odskočili jsme na 18:9 a o vítězi bylo rozhodnuto. V poslední pětiminutovce se Slávie 
o trochu zlepšila a zkorigovala konečný výsledek na 20:11. Jednoznačným tahounem v zápase byla Mája, 
bojovností jí velmi pomohly Bříza a Zuny. 

Celkově: 

Tento tým na turnaji zvítězil. Hrál kolektivně a obě brankářky tým podržely. Nejaktivnější hráčkou na hřišti byla 
Mája, nejvíce branek dala Viky, ale snažili se opravdu všichni. 

Hrály: 

Bažantová E. 8, Březinová 4, Hýblová 6, Konderová 12, Krejčíková 5, Loskotová 2, Perglová 21, Podlenová 
4, Polanková 16, Růžičková 10, Šollarová 10, Štorcová 1 

Chytaly Kaucká a Langerová (obě 50 %!). 

Zvláštní poděkování za tento turnaj patří brankářkám, které odchytaly nejen všechna naše utkání, ale 
i utkání Mostu a HC Plzeň!!! 

 

  



1. liga žen - HK Ivančice 29:23 DHC Plzeň (23. 2. 2020) 

Každá série musí jednou skončit a k tomu přesně došlo včera na jihu Moravy. Šlágr kola a jeden z 
nejdůležitějších zápasů celé 1. ligy žen skončil poprvé po 12 zápasech v náš neprospěch. Hráčky domácího 
týmu si vybudovaly do poločasu vedení 17:14. Stejným výsledkem vedlo plzeňské DHC proti stejnému soupeři 
na podzim během prvního vzájemného střetnutí. A stejně jako v prvním případě, i včera se domácí radovali 
také z celkové výhry. Po vítězství 29:23 stáhly ivančické házenkářky náskok našeho celku na 3 body, naše 
ženy mají ale stále jedno utkání k dobru. Na vrcholu tabulky je tedy v nejbližší době nikdo střídat nebude, 
první porážka v sezóně ale byla velkým varováním do zbytku sezóny. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Těžko se na tomto utkání hledají pozitiva. Začnu tedy u fanoušků, kteří si zaslouží pochvalu a velké 
poděkování za podporu, které se nám z jejich strany po celých 60 minut dostávalo. My jsme jim to bohužel 
ale na hřišti naší hrou příliš nevrátili. Z naší strany to byl asi nejhorší zápas letošní sezóny. Do 20. minuty 
jsme se soupeřem zdatně drželi krok a přetahovali se o vedení. Třetí desetiminutovka prvního poločasu ale 
jasně naznačila, že lehké to rozhodně nebude a že budeme muset v druhé části hodně zabrat, pokud jsme 
chtěli být úspěšní. To se ale nestalo, zlepšená hra se bohužel nedostavila a body tak zůstaly v Ivančicích. 
Velký problém jsme měli v obranné fázi, nezadařilo se ani našim brankářkám. V prvním poločase jsme tento 
handicap dokázali vyrovnat hrou v útoku, která nás držela v zápase. Po poločasové přestávce ale začalo i 
procento úspěšné střelby klesat a do utkání už jsme se nedokázali vrátit. Snažili jsme se změnit obranný i 
útočný systém hry, vliv na změnu výsledku to ale nemělo. V žádném případě nelze děvčatům upřít bojovnost, 
ta ale musí být podpořena standardním herním výkonem, jinak to nejde. Z prohry se nezhroutíme, ze zápasu 
naopak načerpáme motivaci do další práce, která nás ještě čeká. V týdnu si vše rozebereme na videoporadě, 
abychom se v dalších zápasech vyvarovali zbytečných chyb." 

Hrály: Kepková, Šmrhová 2, Bušauerová 1, Kantnerová, Formanová 1, Drozdová L., Franzová 3, Galušková 
L. 10, Lásková 2, Galušková D. 2, Ferencová 2, Slabá 

Chytaly Mancellari a Šlehoferová. 

 

 



1. liga starších dorostenek - HC Plzeň 23:29 DHC Plzeň  
(24. 2. 2020) 

Plzeňským derby pokračovala 1. liga starších dorostenek. Netradičně v pondělí proti sobě oba celky v rámci 
14. kola nastoupily k druhému vzájemnému soutěžnímu utkání v této sezóně, podzimní zápas ovládl náš tým 
jednoznačně 34:23. Na hřišti soupeře už to bylo o něco těžší, v poločase vedlo DHC pouze o jeden gól, 13:14. 
Druhé dějství vyznělo ve prospěch našeho týmu mnohem lépe a se závěrečným hvizdem platilo konečné 
skóre 23:29. Vítězství číslo 11 v této sezóně špičkou tabulky nijak nezamíchalo, své zápasy si pohlídaly také 
zbylé 3 konkurenční týmy a se zápasem k dobru tak patří starším dorostenkám nadále 3. místo se stejným 
bodovým ziskem jako druhá Olomouc. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Plzeňské derby jsme zahájili podle našich představ, do vedení jsme se dostali hned v úvodu. Soupeř, který 
se aktuálně nachází na předposledním místě, s námi ale držel krok. Koncentrovanou a zodpovědnou hrou 
jsme se chtěli utrhnout, cílem bylo stále navyšovat vedení a co nejdříve o osudu utkání rozhodnout, protože 
derby bývají často velmi zrádné. To se nám ale nedařilo a především kvůli chybám a nedůslednosti v obraně 
jsme do kabin šli s hubeným jednogólovým náskokem. O přestávce jsme si vše vyříkali, důrazně jsem 
upozorňoval, že je potřeba v obraně zlepšit komunikaci a pohyb a že se v útoku musíme vyvarovat ztracených 
míčů zapříčiněných množstvím zbytečných chyb a nepřipravenou střelbou. Pravou "fackou", která hráčky 
nejspíše konečně probrala, byly dva rychle inkasované góly, po kterých jsme poprvé v zápase přišli o vedení. 
Od té chvíle se jak obrana, tak i útok zlepšil. Především v obraně bylo na hráčkách vidět, že přidaly na důrazu 
a do hry konečně pořádně zapojily bojovnost a snahu skóre zvrátit a dostat se do výraznějšího vedení. V 
útoku jsme pak rozhodli zlepšenou koncovkou, z pozic, ze kterých se nám v prvním poločase nedařilo, začaly 
padat góly a díky tomu jsme otočili utkání zpět v náš prospěch, a dovedli jsme ho do vítězného konce. Hráčky 
si určitě zaslouží pochvalu za bojovnost a vůli po vítězství. Snad nám výhra v derby pomůžou jako motivace 
do dalších zápasů."  

Hrály: Bernhardová 1, Kantnerová 5, Voráčková 5, Drozdová 5/2, Tomanová 5, Lásková 5, Melicharová 2, 
Rittichová 1, Randlíková 

Chytala Malá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Město Plzeň podporuje mladé házenkářky 

V úterý 25. 2. 2020 se na plzeňské radnici sešli zástupci úspěšných házenkářských klubů DHC Plzeň a Talent 
Plzeň. 

Na slavnostním setkání byla podepsána smlouva mezi městem Plzní a Nadačním fondem na podporu 
plzeňské házené. Přítomni byli zástupci i hráči obou klubů. Dokument slavnostně podepsali předsedové klubů 
Jan Šmrha (DHC Plzeň) a Pavel Drobil (Talent Plzeň) společně s Miloslavem Vostrým (předsedou Nadačního 
fondu) a náměstkem primátora Romanem Zarzyckým. 

Děkujeme městu Plzeň za podporu! 

 

 

 

 

 

 



Lucie Drozdová v nominaci na Nejlepšího sportovce Plzně 

Zapojte se do hlasování a podpořte naši hráčku Lucku Drozdovou (nejspíš jí ale znáte pod přezdívkou Kopr) 
v anketě Sportovec města Plzně a Plzeňského kraje 2019. 

Hlasovat můžete nejpozději do 15. 3.  (hlasování musíte ještě z e-mailu potvrdit). 

Hned několik velkých sportovních úspěchů zažila Lucka Drozdová v roce 2019. 

Na jaře v barvách Obchodní akademie Plzeň vybojovala bronzovou medaili na republikovém finále středních 
škol. 

V létě se v dresu "s lvíčkem na prsou" nejprve zúčastnila Evropského olympijského festivalu mládeže v Baku 
(7. místo). Poté v týmu našich dorosteneckých reprezentantek bojovala na EHF Championship W17 
(Mistrovství Evropy B). Hrálo se o hodně - účast na mistrovství světa 2020 pro tým dorostenek a zároveň 
účast na Mistrovství Evropy pro tým juniorek. Po fantasticky odehraném turnaji s dramatickým závěrem (ve 
kterém se blýskla naše brankářka Míša Malá) vybojoval tým zlato na tomto turnaji a hlavně účast na dalších 
akcích. Lucka Drozdová byla vyhlášena nejlepší obránkyní šampionátu! 

Podzim byl ve znamení bojů převážně v klubovém dresu. Po odehrání podzimní části přezimoval její tým 
starších dorostenek na druhém místě prvoligové tabulky. Ještě o něco úspěšněji rozehrála Lucka s týmem 
žen 1. ligu (po podzimní části vedení se ztrátou jediného bodu za remízu s Jindřichovým Hradcem). 

V samém závěru roku se Lucka zúčastnila kempu Respect your talent ve Vídni. Kemp byl určen pro All-star 
hráčky z EHF Championship. 

Podpořte i vy Lucku v "poslední bitvě roku 2019", v boji o titul nejúspěšnějšího Sportovce města Plzně. Připojte 
se k hlasování! 

Kompletní přehled nominovaných, mezi nimiž nechybí v kolektivech např. tým fotbalistů Viktorie Plzeň nebo 
házenkářů Talentu M.A.T. Plzeň, si můžete prohlédnout zde, 

  

https://www.nejuspesnejsisportovecroku.cz/udalost/34


Žákovská liga starších žaček -  4. kolo Zlín (7. 3. 2020) 

Čtvrté kolo Žákovské ligy znamenalo pro DHC Plzeň poslední letošní moravský výlet - tentokrát do Zlína. 

K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti Strakonicím. Začátek nám příliš nevyšel a obě brankářky se v brance 
trápily. V útoku také chvilku trvalo, než jsme se trefili. Pak jsme ale postupně začali dotahovat a o poločase 
vedli o gól. Ve druhé půlce už jsme měli mírně navrch a postupně odskočili. Také brankářkám už se ve druhé 
půli dařilo o hodně lépe. V útoku družstvo táhla Čása (7 branek). Vyhráli jsme 24:18. 

Druhé utkání proti Písku bylo herně asi naše nejlepší utkání proti tomuto soupeři. Dlouho jsme drželi krok a 
favorita trápili. Až v poslední desetiminutovce jsme měli hluchou střeleckou chvilku a ani útočnicím se nedařilo 
proměňovat. Závěr patřil Písku, který nakonec zvítězil vysokým rozdílem 28:19. 

Třetí utkání jsme nastoupili proti Havlíčkovu Brodu. Vůbec nám nevyšel vstup do utkání, hráli jsme velmi 
naivně, nechtělo se nám bránit a v útoku jsme ztráceli míče. Prohrávali jsme 4:6. Až po tajmu jsme se 
vzpamatovali a převzali otěže zápasu. Ještě do přestávky jsme odskočili na 15:8 a druhý poločas jsme si 
ohlídali. Pochvalu zaslouží Mája Polanková, která to již v prvním poločase vzala na sebe, probudila družstvo 
z letargie a zavelela k obratu. Také oběma brankářkám se utkání vydařilo. Vyhráli jsme 23:14. 

Poslední utkání proti Zlínu jsme sice herně chvíli držely krok, ale branky padaly převážně do naší sítě. Tohle 
utkání se nevydařilo brankářkám a bohužel ani spojky se nemohly trefit. Přestože obrana nebyla špatná, tak 
hosté byly mnohem produktivnější. Již o poločase vedli 10:4, celkově zvítězili 24:10. 

Celkově: 

Velmi dobrý turnaj odehrála Mája. S výjimkou posledního zápasu se dařilo Čáse a dobře hrála i Míša. 
Neztratily se ani mladší žačky Laura, Bříza a Majda. 

Dvě výhry potěšily, ve dvou prohraných zápasech je potřeba sportovně uznat, že soupeřky byly lepší. Jak 
ukázaly zápasy s těžkými soupeři, máme na čem pracovat. Přestože obrana tentokrát poměrně fungovala, 
chyběl nám důraz a větší rychlost v jednotlivých činnostech v útoku (v zápasech se silnými soupeři nás 
limitovala zejména koncovka). 

Hrály: 

Bažantová E. 1, Březinová 3, Hofírková 4, Hýblová 4, Konderová 11, Perglová 8, Polanková 11, Růžičková 
4, Růžková 5, Vopatová 8, Zídková 3, Čásová 14 

Chytaly Zaplatílková a Langerová. 

 



1. liga žen - Tatran Bohunice 23:27 DHC Plzeň (7. 3. 2020) 

Druhý jarní výjezd na rozdíl od toho prvního přinesl body! Družstvo žen si je připsalo po vítězství nad Tatranem 
Bohunice. Poslední celek tabulky na domácím hřišti nikdy nikomu nic nedal zadarmo a potvrdilo se to i 
tentokrát, o poločase šlo DHC do šaten pouze s jednogólovým vedením 14:15. Ve druhém poločase náskok 
narostl a po závěrečném hvizdu hlásila výsledková tabule skóre 23:27. Krom počtu bodů v prvoligové tabulce 
narostl i celkový náskok na čele tabulky, 1. lize vládne DHC Plzeň již s náskokem pěti bodů. V příštím utkání 
na domácím hřišti vyzveme Lázně Kynžvart. 

Hodnocení utkání trenérem týmu Richardem Řezáčem: 

"Utkání se vyvíjelo dle našeho odhadu. V prvním poločase jsme se dostali do výraznějšího vedení, které ale 
rázem zmizelo kvůli našim chybám a zbrklosti. Působilo to na mě trochu, jako by holky chtěly utkání 
rozhodnout co nejdříve, aby ho pak mohly v klidu dohrát. Opak byl ale pravdou. Zápas se začal lámat až okolo 
40. minuty, kdy jsme prolomili soupeřův odpor naší disciplinovanou a trpělivou hrou. Na závěr ještě přišly 
důležité zákroky brankářky a rozhodli jsme tak o zisku dvou bodů. Jako prémii děvčatům jsme se rozhodli, 
dát jim jeden den volna navíc S tréninkem začneme tedy hned v úterý a připravíme se na utkání s Lázněmi 
Kynžvart, vzhledem k situaci v tabulce pro nás velmi důležité střetnutí." 

Hrály: Kepková P. 1, Šmrhová A. 4., Bušauerová T. 7, Formanová H., Drozdová L., Franzová D. 7, Galušková 

L. 6/1, Lásková P., Galušková D., Ferencová P. 1, Slabá K. 1 

Chytaly Šlehoferová M. a Řezáčová K. 

 

  



Turnaj minižaček r. 2010 - Cheb (8. 3. 2020) 

V neděli 8. 3. 2020 vyrazil tým Minižaček r. 2010, doplněný o dvě hráčky r. 2011, na turnaj 5+1 do Chebu. 
Hrací doba byla 5 minut osobní obrana a 15 minut klasická hra. Odehráli jsme celkem čtyři zápasy s týmy VŠ 
Slavia Plzeň, Lázně Kynžvart, HC Háje Praha a s domácím Hvězda Cheb. 

Rozjezd všech hráček byl vcelku pomalý, byly jarní prázdniny, týden se netrénovalo a na hráčkách to bylo 
znát. Špatné přihrávky, míče nám padaly atd. Postupně se sice naše hra zlepšovala, ale jenom směrem 
dopředu, kde se hráčkám povedlo několik hezkých akcí, uvolnění jedna na jednu, proskok mezi obránci 
soupeře. Obzvlášť bych chtěl holky pochválit za několik pěkných a rychlých útoků po zisku míče v obraně 
nebo po vypíchnutí přihrávky, ze kterých se hráčkám podařilo vstřelit několik branek. S čím ale rozhodně 
nemůžu být spokojen, byla obrana. Tou procházely hráčky soupeře někdy až moc snadno. Obrana byla 
nedůrazná. Některé hráčky se jen dívají, jak soupeřka kolem nich protancuje až na 6 metrů, kde si v klidu 
vystřelí na naši branku. Teď máme dva týdny tréninku na zlepšení nejen této činnosti. A pak se pokusíme vše 
přenést do zápasů na pražském turnaji na Hájích, kde se už bude hrát na výsledky a kam se všichni moc 
těšíme. Snad se nám povede udělat i nějaký pěkný výsledek. Tak nám od 20. 3. do 22. 3. držte palce! 

Hrály: Eliška Čardová, Natálie Dlesková, Nikol Egermajerová, Simone Kampfová, Nicol Kuncová, Ema 
Mildorfová, Michaela Pluhařová, Kateřina Rybová, Sofie Viazanko, Julie Vodrážková 

 

 

 

 

  



1. liga starších dorostenek - Poruba 24:23 DHC Plzeň  
(8. 3. 2020) 

První jarní porážky se "dočkaly" po ženách a mladších dorostenkách také dorostenky starší. Dva body nechaly 
v Porubě, kam zamířily v rámci 16. kola. Po poločase ještě naše hráčky vedly o 4 góly, ve druhém dějství už 
docházely síly a po dvou červených kartách také hráčky. Soupeř začal tahat za delší konec provazu a nakonec 
to byly právě domácí hráčky, které se radovaly z vítězství o jeden jediný gól. Prohra mrzí o to více, když se 
naše hráčky mohly osamostatnit na druhém místě tabulky. V souboji Olomouce se Slavií zvítězily Pražanky. 
Právě s Olomoucí se nadále dělíme o 2. místo, Olomouc je před námi díky lepšímu vzájemnému utkání, stále 
máme ale o jeden odehraný zápas méně. Na čtvrtém místě je Baník Most, s kterým hrají dorostenky již tuto 
neděli na domácí palubovce! 

Hodnocení utkání trenérem týmu Pavlem Toušem: 

"Věděli jsme, že utkání s Porubou nebude vůbec jednoduché. To se nám také potvrdilo. Do utkání jsme 
vstoupili dle představ, dobře jsme pracovali v obraně, včas jsme přistupovali ke střelkyním domácího týmu a 
vše vzadu podpořila kvalitním výkonem mezi tyčemi Míša Malá. V přechodu do rychlého protiútoku jsme se 
vyvarovali ztrát, nedělali jsme technické chyby, nekazili přihrávky, a i poměrně úspěšně využívali vytvořených 
šancí. Během prvního poločasu jsme si tak postupně vypracovali čtyřbrankový náskok. V předváděné hře 
jsme chtěli pokračovat i ve druhém poločase. Bohužel, to se ale nepodařilo. Zřejmě z nedostatku sil jsme 
začali dělat zbytečné chyby, v obraně zmizela z hráček aktivita a nasazení, kterým se prezentovaly v prvním 
dějství. Svojí nekázní a nedisciplinovaností jsme dovolili soupeři zápas zvrátit v jeho prospěch. V závěru jsme 
ještě vynaložili veškeré úsilí vzít si vedení zpět, ale už se nám to nepodařilo a zaslouženě jsme prohráli. 
Musíme si tento zápas rozebrat a věřím, že se ponaučíme z chyb a v dalších zápasech se jim musíme 
vyvarovat." 

Hrály: Bernhardová 5, Dubská 2, Krausová, Voráčková 5/1, Drozdová 2/1, Tomanová 1, Lásková 4, 
Melicharová 2, Benešová, Rittichová, Toušová 2 

Chytaly Šindelářová A. a Malá M. 

 

 

 

  



UTKÁNÍ ODLOŽENA!!! 

Vážení fanoušci, dne 11. 3. 2020 vydal Český svaz házené nové nařízení vztahující se k aktuální situaci okolo 
šíření koronaviru. Dle tohoto nového rozhodnutí se ODKLÁDAJÍ všechna utkání organizovaná ČSH, která se 
měla hrát mezi 12. a 25. březnem 2020. Výjimka se týká nejvyšších soutěží dospělých. Pro náš klub ale platí 
nařízení v plném rozsahu a ve výše zmíněném termínu tak mají od házené stopku všechny věkové kategorie 
a týmy! 

Zpráva ČSH: 

Český svaz házené, na základě vývoje šíření koronaviru, vydal dne 10. 3. 2020 nařízení. Toto nařízení bylo 
motivováno snahou neohrozit pokračování soutěží řízených ČSH a snížit tak riziko jejich případného 
nedohrání. Situace se mění velmi rychle, a tak v posledních hodinách musel Český svaz házené opětovně 
vyhodnotit situaci, přičemž musel vzít v potaz, kromě vývoje šíření viru, i rozhodnutí orgánů místních 
samospráv, a dále technické a personální komplikace všech účastníků soutěží. 

Na základě výše uvedených okolností vydává Český svaz házené toto nové nařízení, které ruší nařízení z 10. 
3. 2020: 

„Všechna utkání hraná v soutěžích řízených ČSH v termínu od 12. 3. 2020 do 25. 3. 2020 se odkládají 
s tím, že o jejich sehrání bude rozhodnuto řídícími orgány soutěží později na základě vyhodnocení 
situace v šíření koronaviru. Toto nařízení se nevztahuje na utkání nejvyšších soutěží mužů (Strabag 
Rail Extraliga) a žen (MOL liga), závěrečná kola Českého poháru mužů a žen, kde Český svaz házené 
přijme samostatná rozhodnutí“.  

Na základě výše uvedených okolností Český svaz házené vydává doporučení pro řídící orgány soutěží řízené 
krajskými svazy házené, aby přijaly obdobné opatření. 

 

  



Rozhovor s Luckou Drozdovou 

Lucka Drozdová zažila nezapomenutelný rok 2019 plný sportovních úspěchů. Za ně byla nominována do 
ankety Sportovec města Plzně a Plzeňského kraje. Přečtěte si rozhovor v článku níže. 

1. Jak trávíš čas v době korona viru? 

Bohužel toho teď v téhle době moc dělat nejde, ale chodím alespoň běhat a plním tréninkový plán, který nám 
poslal trenér. Kromě toho také dělám věci do školy nebo třeba koukám na Netflix. 

2. Loňský házenkářský rok jsi měla velmi pestrý. Kam všude ses podívala? 

Na začátku dubna jsme se s OA Plzeň účastnili Mistrovství ČR středních škol v házené, kde jsme skončili na 
3. místě. Dál jsme s reprezentací odletěli do Baku na EYOF. Následovalo Mistrovství Evropy B v Itálii, které 
jsme vyhráli. Díky tomu, že mě v Itálii zvolili nejlepší obránkyní turnaje, jsem se na konci roku podívala také 
do Vídně spolu se svojí spoluhráčkou z reprezentace a ostatními zvolenými hráčkami z jiných zemí. Nakonec 
jsem se zúčastnila ještě reprezentačního srazu juniorek, což pro mě také byla nová zkušenost. 

3.  Jak se Vašemu reprezentačnímu týmu v Itálii dařilo? 

V Itálii jsme odehráli celkem 6 zápasů a z toho jsme prohráli pouze jeden v základní skupině s Islandem, 
kterému jsme to ale ve finále vrátili a po napínavém sedmičkovém rozstřelu jsme vyhráli 32:31 a zajistili jsme 
si tím postup na EHF EURO 2021 a účast na MS 2020. 

4. Některé z Vás tam získaly i individuální ocenění. 

Jak jsem již zmiňovala, získala jsem individuální ocenění nejlepší obránkyně turnaje. Druhou českou hráčkou, 
která byla oceněna, byla naše brankářka Srpi (nejlepší brankářka turnaje) a právě s ní jsem ke konci roku 
odletěla do Vídně na EHF Respect Your Talent Camp. 

5. Evropská házenkářská federace připravila pro některé z hráček zajímavý program. 

Tento program s názvem EHF Respect Your Talent Camp se konal ke konci roku v již zmiňované Vídni. 
Účastnily se ho hráčky, které byly v létě nominovány do All Star teamů a společně jsme absolvovaly velmi 
pestrý program. Zúčastnily jsme se několika přednášek například o antidopingu nebo sportovních zákonech 
a dále jsme se podívaly i do centra města na vánoční trhy a zkusily jsme si upéct štrůdl. 

6. Co by tě mělo v nejbližší době s reprezentací čekat? 

Vzhledem k současné situaci je vše nejisté, ale reprezentace má zatím stále na programu MS v Chorvatsku 
a já se budu snažit udělat vše pro svou nominaci na tento šampionát. 

  



Memoriál Karla Šulce ZRUŠEN! 

Současná situace ohledně koronaviru bohužel neumožňuje uspořádání letošního ročníku Memoriálu Karla 
Šulce v obvyklém termínu. 

Protože termínová listina bývá i tak nabitá, nebudeme se uchylovat k žádnému přesunu na jiný termín a 
letošní ročník tímto se slzou v oku RUŠÍME. 

Mrzí nás to a doufáme, že se s hráčkami, trenéry, fanoušky i rozhodčími shledáme v dalším roce. 
29. ročník turnaje se uskuteční až v roce 2021 (od pátku 7. 5. do neděle 9. 5.).  

Všem hodně trpělivosti, síly a energie na překonání krušných časů a na viděnou v těch lepších! 

Zavzpomínat na minulý ročník můžete např. zhlédnutím videa. 

 

  



Kapitánka týmu Linda Galušková: "Anulaci nemůžeme brát 
dobře, připravila nás o postup" 

Napříč celým světem bohužel v současné chvíli není tématem nic jiného než pandemie Covidu-19. Rychlé 
rozšíření nového druhu koronaviru zasáhlo téměř bez výjimky všechny sektory, sport nevyjímaje. Řada 
soutěží se kvůli nákaze a nařízení vlády pozastavila, popřípadě úplně zrušila. Český svaz házené k tomuto 
kroku přistoupil 27. 3. 2020, kdy anuloval krom nejvyšších lig všechny soutěže řízené ČSH. Pro družstvo 
našich žen to tak znamenalo zmaření cesty za postupem zpět do nejvyšší soutěže, ke kterému mělo DHC 
skvěle nakročeno. 

"Sezóna z našeho pohledu probíhala velmi dobře, podle plánu. Myslím si, že fanoušci si s námi užili řadu 
hezkých zápasů," prozrazuje kapitánka týmu Linda Galušková. Vzápětí oceňuje nasazení všech svých 
spoluhráček. "Do zápasů jsme dávaly vše. Byla jsme moc ráda, že se nám výsledkově dařilo a že jsme 
dokázaly plnit pokyny našeho trenéra. Teď by se mnou pan trenér ale asi úplně nesouhlasil," dodává s 
úsměvem Linda. 

Sama kapitánka našeho týmu nastřílela v lize 93 gólů a před ukončením soutěže jí patřilo dělené 4. místo 
mezi nejlepšími střelkyněmi tohoto ročníku. Bohužel, její góly, stejně jako všechny ostatní se nyní nepočítají. 
"Anulaci nebereme moc dobře, připravila nás o postup. Sama za sebe můžu říci, že je to již druhé rozhodnutí 
svazu, které mě zklamalo," lituje Linda Galušková, která ale stále ještě neztrácí naději v návrat do nejvyšší 
Česko-slovenské ligy. "Samozřejmě je tu pořád nějaká šance a všechny budeme doufat do poslední chvíle, 
že se na nás usměje štěstí. Teď je nejdůležitější, aby se situace vyřešila a uklidnila a my mohly v klidu a ve 
zdraví nastoupit do další sezóny!" 

Na další sezónu, která, jak doufáme, začne bez problémů a bez prodlev, se netěší jen hráčky, ale určitě i vy, 
diváci a fanoušci. Právě Vám patří velké poděkování! "Všem fanouškům děkuji za jejich podporu a přízeň a 
doufám, že se v příští sezóně potkáme ve stejném, ne-li větším počtu. Ať už budeme hrát jakoukoliv soutěž. 
Děkujeme!"  

 



Dejte se s námi do pohybu! 

Ani v těchto náročných dnech se nepřestávejme hýbat! 

(Do článku budeme průběžně doplňovat další cviky.) 

Doplněno o pátou tabatu! 

Pojďte se k nám připojit! 

Na instagramu dhcplzen jsou průběžně zveřejňována videa, která natočily ženy DHC Plzeň. Pojďte si 
vyzkoušet, zda to také dokážete. Zapojte se a pošlete video! Patronka každé výzvy #ASGOODASDHC vybere 
nejlepší provedení a tato hráčka obdrží zbrusu novou lahev na pití (láhve jsou momentálně ve výrobě a budou 
černé s klubovým logem a mottem). 

A hlavně! Nepřestávejte se hýbat! 

Zacvičit si doma tabatu může každý. Stačí kus místa a hodinky (nebo aplikace pro tabatu). Obvykle cvičíme 
v jedné sérii vždy 8x stejný cvik, celkově ve 4 sériích, tj. celkem 32 intervalů cvičení. Cvičí se vždy 20 s, pak 
se vždy odpočívá 10 s. 

V jedné sérii také můžeme střídat dva cviky. 

Celkově tabata trvá 16 minut. 

Tabata 1 

Je určena hlavně pro ty, co se ještě moc nehýbali. Proto budeme střídat v každé sérii vždy dva cviky (1. cvik 
se cvičí v 1., 3., 5. a 7, kole; 2. cvik se cvičí ve 2., 4., 6. a 8. kole). A nebude to tak úplně náročné, jak jste z 
tréninků zvyklí. 

1. série: 

• rychlé "ťapíky" (= běh na místě s rychlým střídáním nohou) 

• box (co nejrychlejší frekvence rukama) 

2. série:  

• prkno (podpor ležmo) 

• obrácené prkno (podpor ležmo vzad) 

3. série:  

• skipink (běh na místě s co nejrychlejším zvedáním kolen) 

• rovný předklon (rozkročené nohy) a střídavě se dotýkat pravou rukou levého nártu a levou rukou 
pravého nártu 

4. série:  

• rak (vzpor vzad ležmo) 

• sedy - lehy (nezapomeňte pokrčit kolena) 

A na závěr cviky na zdravá záda: 

• kolébka (ze dřepu leh na záda a rozhýbat tělo, alespoň 10x) 

• leh na zádech, ruce do svícnu, kolena na jednu stranu a hlava na druhou, pomalu měnit polohy vždy 
s nádechem nahoru a s výdechem položit na druhou stranu (alespoň 30 s) 

• hluboký předklon a úplně vyvěsit (30 s) 



Tabata 2 

Cvičíme znovu jako tabatu, první dva cviky střídáme v první sérii atd. Poslední cvik je bonusový a jen si zkuste 
jeho provedení. Komu se podaří tři na každou stranu, ten na sebe může být pyšný. 

Cvičení pro zdravá záda: 

• kobra 

• leh na zádech, jízda na kole 

• kočka 

Tabata 3 

1. série: 

• kliky 

• rychlé "ťapíky" (= běh na místě s rychlým střídáním nohou) 

2. série:  

• leh na zádech, zvednout nohy, stříhat nůžky 

• angličáky 

3. série:  

• skipink (běh na místě s co nejrychlejším zvedáním kolen) 

• sedy - lehy 

4. série:  

• jumping jack 

• box (co nejrychlejší frekvence rukama) 

Cvičení pro zdravá záda: 

Jóga - Pozdrav slunci 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bFVbLc9EmAw


Tabata 4 

1. série: 

• Skipink 

• činky (= pet lahve nebo cokoli těžkého :-) vzpažit a rozpažit 

2. série:  

• zkracovačky (pokrčené nohy, napůl sedím, napůl ležím, mírné pohyby těla vpřed a vzad - břicho 
pracuje!) 

• most (leh na zádech, zapřít ramena o zem, zvednout zadek) a současně předpažit a rozpažit s 
činkami 

3. série:  

• angličáky 

• prkno na předloktí 

4. série:  

• leh na zádech, pokrčená kolena, mírně nadzvednout záda a úklony střídavě vlevo a vpravo 

• rak 

Cvičení pro zdravá záda: 

• stoj, vytáhnout co nejvíc nahoru a vyvěsit (5x) 

• brouček (leh na zádech, předpažené ruce, nohy na židli, současně pokládat nad zem levou nohu a 
pravou ruku a naopak, pomalu a vydržet v krajní pozici alespoň 5x každá strana) 

• nohy za hlavu (aspoň 5x, pomalu) 

Cvičení s polštářem 

Zacvičte si s Rastislavem Trtíkem, vynikajícím českým trenérem s mnoha mezinárodními zkušenostmi (mimo 

jiné bývalým trenérem repre mužů). 

1. série 

2. série 

3. série 

Cvičení na zdravá záda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Y5EviNcSrk
https://www.youtube.com/watch?v=gaBh7DdfvRo
https://www.youtube.com/watch?v=lMpv6QkV9wk
https://www.youtube.com/watch?v=-bjovrZME1U


Tabata 5 - s házenkářským míčem 

1. série: 

• prkno, střídavě zvedej míč pravou a levou rukou 

• ťapej a švihej 

2. série: 

• dribluj vpřed a vzad krátkou vzdálenost 

• seď na něčem nestabilním (plyšák, polštáře) a nadhazuj si 

3. série: 

• nohy na židli (gauči, nebo aspoň polštáři) a dribluj ve vzporu 

• nabíhej do V a švihej nápřahy střídavě pravou i levou rukou 

4. série 

• podřepy s míčem nad hlavou (nohy ideálně na měkké podložce) 

• sed, zvednout nohy a podávat míč střídavě pod pravou a levou nohou 

Cvičení pro zkrácené svaly (se židlí) 

• stoj, jednu nohu položit na židli a protahovat spodní stranu stehna (pokud to netáhne, přejít do 
podřepu), vystřídat obě nohy 

• rovný předklon, ruce dát na opěradlo židle a vydržet v této poloze minimálně 20 s 

• kobra - leh na břiše na zemi, zvednout napnuté ruce a uchopit sedátko židle, takto se protahovat 

 



Trenér týmu žen Richard Řezáč: "Máme plány hrát nejvyšší 
soutěž, která bude schválena" 

Je tomu již více než měsíc, co byly sportovní akce v celé republice nejprve omezeny, poté odloženy a časem 
některé úplně zrušeny. Doplatilo na to také naše DHC Plzeň, které mimo jiné přišlo o velmi nadějně rozehraný 
ročník v 1. lize žen, ze kterého by téměř s jistotou vzešel postup do nejvyšší soutěže, Česko-slovenské MOL 
ligy. Přesun o patro výš ale stále není ztracený. I k tomu se vyjádřil trenér našich žen Richard Řezáč, který 
družstvo převzal uprostřed loňské sezóny a po bojích o setrvání a následném těsném sestupu měl nyní 
našlápnuto k návratu. 

"Letošní soutěžní ročník se nám i přes dvě zaváhání podařilo ovládnout. Zápasy nebyly nikdy úplně 
jednoduché, potýkali jsme se neustále s problémem personálního obsazení postu brankářky (během sezóny 
se mezi tyčemi vystřídalo hned 6 brankářek!). I přesto jsme dokázali těžká utkání vyhrát díky kolektivní 
bojovnosti. V tom byla asi největší síla družstva," hodnotí na začátek tým Richard Řezáč. S nasazením svých 
svěřenkyň byl spokojený, byť ne vždy měl k dispozici všechny. "Progres byl patrný na všech hráčkách, které 
na sobě pracovaly a myslí to s házenou vážně. Bohužel se nám během sezóny nevyhnula vážnější zranění. 
U Kristýny Wisterové, Petry Drozdové a Terezy Poslední si tato zranění vyžádala delší rekonvalescenci a do 
těch několika jarních bojů už zasáhnout nemohly. Tato nevynucená pauza nahrává alespoň jim, aby mohly v 
klidu a kvalitně svá zranění doléčit a zapojit se s námi do přípravy na další sezónu. Jedinou výjimkou bude 
určitě Petra Drozdová, jejíž léčba se protáhne do zimy.“ 

Možnost doléčit zranění je asi jedinou pozitivní věcí, kterou můžeme na aktuální situaci najít. Podle trenéra 
Richarda Řezáče nebude mít problematika okolo koronaviru dopad jen na házenou, ale na celé sportovní 
odvětví obecně. Ekonomický dopad nemoci je zřejmý a bude rozsáhlý. I proto nevidí nejbližší budoucnost 
sportu úplně růžově. "Situace nás velmi mrzí, protože od začátku sezóny jsme si šli za postupem a za 
návratem do nejvyšší soutěže. Aktuální stav okolo Covidu-19 nás ale zastavil a my musíme čekat. V tuto 
chvíli nedokáže nikdo predikovat, jak rozsáhlý bude dopad na sportovní prostředí, protože podpora státu a 
sponzorů je nedílnou součástí sportu. Osobně se obávám, že právě sport bude patřit k těm posledním 
odvětvím, do kterého se bude snažit stát po uklidnění situace investovat a podporovat ho. Může se stát, že 
se vrátíme o několik let zpět a budeme muset tvrdě pracovat, abychom úroveň, která se v určitých sportech 
a týmech nastavila, udrželi, nebo se k ní vrátili." 

Jak již bylo několikrát zmíněno, o postup normální cestou nás Covid-19 připravil. Stále ale není stoprocentní 
jistota, že DHC zůstane v 1. lize i v příští sezóně. Na stole jsou možnosti, že by se zpět do nejvyšší soutěže 
přeci jen vrátilo. "Doufám, že rozhodnutí ze strany svazu přijde co nejdříve, aby všechna družstva věděla, jak 
na tom příští rok budou. Na vše se samozřejmě vážou rozhodnutí EHF, národních týmů... Takže musíme 
čekat a připravit se tak, abychom nebyli zaskočeni a byli schopni zareagovat." Návrat do MOL ligy by uvítal 
nejen on, ale také hráčky a vedení klubu. 

"Máme nesmělé plány hrát nejvyšší soutěž, která bude schválena. Podnikli jsme několik významných kroků, 
abychom byli schopni konkurovat i těm nejlepším celkům naší současné ženské házené. A i nadále pracujeme 
na tom, aby příprava pro příští sezónu byla zase o level výše, než ta loňská. Po pauze, která nastala, jsme 
začali od konce března s individuální přípravou. Ta bude trvat tak dlouho, dokud se nebudeme smět vrátit ke 
klasické přípravě v hale, s míčem v ruce." 

I přes složitou situaci se ale hráčky můžou i nadále těšit z podpory svých fanoušků. Nejen za to na závěr 
Richard Řezáč moc děkuje: "Bez podpory fanoušků by nebylo možné sezónou takto procházet. Dostalo se 
ke mně, že hráčky se na ně mohou spolehnout i v těchto těžkých chvílích, stejně, jako po celou sezónu. 
Doufám, že jim to budeme moci vrátit na hřišti a dělat jim radost." 

"Za sebe děkuji klubu, který nám připravil skvělé podmínky a zasadil se tak o skvělou atmosféru, která byla v 
týmu cítit. Poděkování patří nakonec celému realizačnímu týmu, který pracuje na, dle mého názoru, vysoké 
úrovni a jsem rád, že jsme ho mohli na příští sezónu rozšířit o novou perspektivní fyzioterapeutku Aničku." 

 

 

 

 



Memoriál Karla Šulce - zapojte se do soutěží!!!! 

Když už letos turnaj nebude, neznamená to, že si při jeho příležitosti nemůžeme zasoutěžit. Nenechte si ujít! 

Soutěž pro pamětníky 

První "dlouhodobá" soutěž je pro PAMĚTNÍKY. Úkol zní jasně: najděte a zašlete - buď na mejl 
jarka.krat@gmail.com nebo přes whatsapp (tel.: 607 703 698) fotografii z co možná nejstaršího ročníku 
Memoriálu Karla Šulce. Nezapomeňte uvést rok pořízení fotografie, dále své jméno, příjmení, klub a telefonní 
číslo, abychom Vás mohli v případě výhry kontaktovat. 

Soutěže pro všechny, ale hlavně pro hráčky!!! 

Pro hráčky budou připraveny celkem tři soutěže a soutěžit se bude po tři turnajové dni. Soutěží se vždy od 
půlnoci do půlnoci a vítězka z každého dne obdrží novou lahev na pití (nové barvy pro rok 2020). Fotku do 
soutěže zasílejte buď mejlem na jarka.krat@gmail.com nebo přes whatsapp (tel.: 607 703 698). 

Pátek 8. 5. 2020 - Jak to bylo loni? (Jak jste si to užili, co Vás nejvíc bavilo, nejlepší momentka apod.) 

Sobota 9. 5. 2020 - Jak "házíte" letos? (Jak si "užíváte" turnaj bez turnaje? Co děláte?) 

Neděle 10. 5. 2020 - Jak se těšíte a trénujete na příští rok? (Už se chystáte na další ročník? Jaké technické 
parádičky trénujete?) 

Tip Šulc 

Oblíbená tipovací soutěž bude i letos. Tipněte si, kolik účastníků se zapojí do Šulcákových soutěží? 
(Spočítáme všechny přijaté fotografie a nejbližší tip vyhrává!) 

Pozor, tipujte nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 23:56 h! 

Pro všechny soutěže platí: Zasláním fotografie souhlasíte s jejím případným zveřejněním na 
internetových stránkách, facebooku a instagramu DHC Plzeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vítězky Šulcákových soutěží 

Děkujeme všem, kteří se do soutěží zapojili, a zveřejňujeme vítězky, které obdrží lahev s logem Memoriálu 
Karla Šulce. 

Soutěž pro pamětníky 

Vítězka: Lenka Čechurová - Magouta 

 

Fotografie z roku 1989 (TJ Rozvoj Plzeň) 

Soutěž Jak to bylo loni? (Pátek 8. 5. 2020) 

 

Vítězka: Sára Manďáková (DHC Slavia Praha) 

 Soutěž Jak "házíte" letos? (Sobota 9. 5. 2020) 



https://www.youtube.com/watch?v=BHcjQig8ntA 

 

 Vítězka: Natálie Tomanová (DHC Plzeň) 

 

Soutěž Jak se těšíte a trénujete na příští rok? (Neděle 10. 5. 2020) 

 

Vítězka: Michaela Malá (DHC Plzeň) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=


Konečně znovu trénujeme! Přidejte se! 

V omezeném režimu (dle aktuálních vládních pravidel), ale konečně zpět! 

S radostí oznamujeme, že znovu začínají trénovat všechna naše družstva - od žen až po kroužek Míček. S 
výjimkou hráček ročníků 2008 a 2009 budou všechna ostatní družstva trénovat v areálu 31. ZŠ. 

Aktuální místa a časy tréninků jsou doplněny na stránce Tréninky. 

Těšíme se na nové kamarádky! 

BERUŠKY (2012 a 2013) 

trenérky: Natálie Rittichová (tel. 720 306 706), Petra Johannová (tel. 777 900 607), Martina Bláhová, Tereza 
Hoťková, Anička Řehořová 

- pondělí od 15:00 h do 16:15 h (tartanové hřiště 31. ZŠ) 

- středa od 17:30 h do 19:00 h (travnaté hřiště 31. ZŠ) 

  

Přípravka (2010 a 2011) 

trenéři: Karel Přerost (tel. 603 878 487), Jaroslav Roub, Markéta Volková 

- pondělí od 16:00 h do 17:30 h (travnaté hřiště 31. ZŠ) 

- čtvrtek od 17:45 h do 19:15 h (travnaté hřiště 31. ZŠ) 

 

Mladší žačky 2008 a minižačky 2009 

trenéři: Věra Jordanovová (tel. 607 950 410), Petr Beránek, Petra Krbcová 

- pondělí od 16:00 h do 17:30 h (travnaté hřiště Sokol Košutka) 

- středa od 16:00 h do 17:30 h (travnaté hřiště Sokol Košutka) 

- pátek od 16:00 h do 17:30 h (travnaté hřiště 31. ZŠ) 

  

Mladší žačky (2007) 

trenéři: Milan Janků (tel. 603 170 394), David Šmrha, Roman Krejčík, Martin Košek 

- pondělí od 17:45 h do 19:15 h (travnaté hřiště 31. ZŠ) 

- středa od 17:45 h do 19:15 h (tartanové hřiště 31. ZŠ) 

- pátek od 17:45 h do 19:15 h (tartanové hřiště 31. ZŠ) 

  

 

http://www.dhcplzen.cz/treninky-hazena-plzen.php


Starší žačky (2005 a 2006) 

trenéři: Jarka Šmrhová (tel. 607 703 698), Eva Voláková (tel. 737 389 365), Štěpánka Růžičková, Jan Šmrha 

- úterý od 16:00 h do 17:30 h (tartanové hřiště 31. ZŠ) 

- čtvrtek od 16:00 h do 17:30 h (tartanové hřiště 31. ZŠ) 

- pátek od 16:00 h do 17:30 h (tartanové hřiště 31. ZŠ) 

 

Dorostenky (2001 - 2004) 

trenéři: Eva Mancellari (tel. 775 948 225), Pavel Touš (tel. 777 669 876), Váša Toman 

- pondělí od 16:30 h do 18:00 h (tartanové hřiště 31. ZŠ) 

- středa od 16:00 h do 17:30 h (tartanové hřiště 31. ZŠ) 

- čtvrtek od 17:30 h do 19:00 h (atletická dráha 31. ZŠ) 

  

Ženy (2000 a starší) 

trenéři: Jana Bureš Galušková, Richard Řezáč a Dušan Franz  

 

 

 



Pohádkový pochod 16. 5. 2020 

Čerstvý vzduch a trocha pohody je po uplynulých měsících více než potřeba. Stejně tak se určitě těšíte, tak 
jako my, na své přátele a spoluhráčky. Tréninky nám už začaly, na víkendové turnaje a utkání si ale zatím 
ještě musíme počkat. Společně se sejít můžeme alespoň tuto sobotu na Pohádkovém pochodu! 

Celá akce proběhne v prostředí Polesí-Háj, kousek pod Zručí. Přesnou podobu trasy najdete na plakátu. 
Poblíž startu se dá bez problémů zaparkovat a zapojit se může celá rodina, včetně kočárků či jízdního kola. 
Příjemnou procházku v lese dlouhou přibližně 4 kilometry navíc ozdobí ještě pohádková soutěž! 

Na trati budou připraveny otázky s pohádkovou tématikou. Menší děti budou odpovídat na otázky z pohádek 
kreslených, ty větší pak z hraných. Ze správných odpovědí vznikne heslo, které na konci trati přečtete dědovi 
Vševědovi, jenž na vás bude v cíli čekat. Bude-li vaše heslo správné, děd Vševěd vám prozradí, kde máte 
hledat svoji odměnu. 

Akce začíná ve dvě a po vzoru plakátu budou děti začínat podle svého věku v určitý čas. Hráčky narozené v 
roce 2010 a menší začínají ve dvě hodiny, ve tři vyrazí na trať hráčky ročníku 2008 a 2009 a od čtyř vyráží 
holky 2007 a starší. 

Hráčky s sebou na trať nepotřebují nic víc než tužku, papír a samozřejmě roušku. Znalosti ze světa pohádek 
se také neztratí ;-) 

Moc se na Vás v sobotu těšíme! 

 

 

 

 

 



Pohádkový pochod - díky všem! (16. 5. 2020) 

V parádní pohodové a přátelské atmosféře proběhl již čtvrtý ročník pochodu. Přilákal rekordních 70 dětí a 52 
dospělých (celkem 122 účastníků). 

Obvyklý aprílový termín byl letos z důvodu koronaviru a platných opatření nereálný. V květnu se ale situace 
zlepšila, a tak bylo možné uspořádat první "samoobslužný" pochod. 

Trasa byla vytýčena v blízkosti obce Druztová v krásném prostředí Polesí-Háj. Celkem 4 kilometry pěkných 
lesních stezek zpestřilo 20 zastavení. Na každém byla jedna kvízová otázka z pohádek pro větší děti a jedna 
kvízová otázka z pohádek pro menší děti. V cíli nakonec nečekal na děti typický Děd Vševěd, ale spíš tři 
"sudičky". Ty zkontrolovaly vyluštěné tajenky, a pak ukázaly dětem cestu k pokladům. Poklady byly tři a 
všechny si děti musely najít. 

Děkujeme všem, kteří přišli! 

                

 



Přátelská utkání mladších a starších žaček – Lázně Kynžvart 
(23. 5. 2020) 

Konečně zpět na hřišti, v dresu a s míčem v ruce! 

Mladší i starší žákyně po delší vynucené pauze vyrazily k přátelským utkáním do Kynžvartu. Moc děkujeme 
domácím za výborné prostředí a skvělou příležitost si zahrát! 

Čekala nás vzorně čistá hala a vydezinfikované všechny prostory a samozřejmě nezbytná dezinfekce u 
vchodu. Pořadatelé zajistili oddělené sektory pro jednotlivé týmy a oddělená sociální zařízení. 

Hlavní ale bylo dění, které se odehrávalo na hřišti. Všechny hráčky DHC Plzeň byly rozděleny do tří 
vyrovnaných týmů. 

DHC Plzeň bílá 

Herně tým táhla Mája, střelecky Čása a Viky. Velmi dobrý výkon podaly obě brankářky (Komár i Terka). 
Vsřelenými góly družstvo podpořily i Vaici s Bury. 

Hrály: Baumruková 3, Bezdičková 3, Burjasová 6, Cvačková 3, Čásová 13, Klimešová 1, Madleňáková 1, 

Nyklesová, Perglová 10, Polanková 9, Štorcová 1, Vaicová 9 

Chytaly Štorcová a Nyklesová. 

DHC Plzeň modrá 

Střelecky tým táhly Míša s Laurou, hru s přehledem organizovala Áďa. Výborný výkon předvedly Koši i Zuny. 
Střelecky se dařilo Verunce. Premiéru v dresu DHC Plzeň měla Monča - a hned při svém prvním startu si 
připsala čtyři góly! Střelecky se dařilo i Šolly. Velkou oporou družstva byla velmi dobře chytající Ája. 

Hrály: Hoštická 4, Konderová 11, Košková 8, Krejčíková 3, Loskotová 5, Pechová 6, Radová 3, Růžičková 1, 

Šollarová 10, Šuchmanová 1, Vopatová 11 

Chytaly Šindelářová a Kaucká. 

DHC Plzeň červená 

Tenhle tým se mohl spolehnout na vysoký standard, který jako tradičně odvedly Bříza a Hofi. Skvěle zahrála 
Voda. Na prostředku hru dobře řídila Anetka. Ze spojek se trefovaly Majda i Andy, z křídla se dařilo Marušce. 
V brance se dařilo Nelče Bártové. 

Hrály: Březinová 5, Hofírková 10, Palečková 6, Podlenová, Růžková A. 1, Růžková M. 13, Stulíková 10, 
Šantorová 6, Wandlová 3, Zídková 7 
 

Chytala Bártová. 

Celkově ale pochvalu zaslouží všechny hráčky, pro které to byla první herní akce po delší pauze. Všechna 
družstva sehrála 3 těžká utkání, která se hrála na 2x18 minut, a proti nim navíc stálo velmi silné domácí 
družstvo starších žaček (naše družstva byla ze dvou třetin tvořena mladšími žačkami). Holky si tak často 
musely sáhnout až na dno fyzických sil. 
 

 

  



Minikempy mladších a starších žaček – Lokomotiva Plzeň 
(31. 5. 2020) 

Poslední jarní minikempy proběhly netradičně v hale Lokomotivy Plzeň. 

Mladší žačky 

Na minikemp mladších žaček přijelo celkem 28 hráček (4 Sokol Lázně Kynžvart, 9 Házená Rokycany, 2 HK 
Slavia VŠ Plzeň, 13 DHC Plzeň). Všechny si s chutí zatrénovaly. Trénink začal třemi různými hrami - fotbalem 
spojených dvojic, vybíjenou a vytloukanou. Pak se hráčky zdokonalily v manipulaci s míčem. Na stanovištích 
se procvičily v nábězích, získávání míče, uvolnění a obraně. Na své si také přišly brankářky, které absolvovaly 
řadu speciálních cvičení. Pak následovala cvičení na rychlé rozhodování a na střelbu z různých pozic. 
Závěrečná hra byla nejprve ve znamení osobní obrany, později se hrála vysunutá obran. 

Hvězdami kempu byly Jana z Kynžvartu, Sára z Rokycan a tři hráčky z DHC Plzeň (Róza, Kačka a Bety). 

 

Starší žačky 

Minikemp starších žaček zaznamenal vysokou účast. Zúčastnilo se celkem 36 hráček z pěti klubů. 3 hráčky 
přijely z Kynžvartu, 4 z Tachova, 2 ze Sokola Kobylisy, 1 z HK Slavia VŠ Plzeň a 26 jich bylo z DHC Plzeň. 
Na zahřátí se již tradičně hrály hry. Následovaly úpolové souboje ve dvojicích. Pak se hráčky rozdělily do 
skupin a trénovaly na stanovištích. S Věrou Jordanovovou se již tradičně zaměřily na obranu. S Davidem 
Šmrhou a Evou Volákovou se věnovaly získávání míče a uvolnění 1:1. S Naty Rittichovou střílely po zátěži. 
S Jarkou Šmrhovou trénovaly blokování a krytí přihrávky do pivota, střelkyně se zaměřily na střelbu z výskoku. 
Závěrečná hra byla tentokrát s obranou 1:5. Hrálo se ve vysokém tempu a bylo k vidění spousta hezkých 
akcí. 

Hvězdami kempu byly Maňu z Kobylis, Anička z Kynžvartu, Julča z Tachova, Šoli z DHC Plzeň, Verča ze 
Slávie a Míša z Tachova. Všechny hráčky zaslouží velkou pochvalu za nasazení, se kterým kempy 
absolvovaly. Velké poděkování patří všem trenérům, kteří se zapojili a jejichž rady byly pro hráčky jistě 
cenným přínosem. 

 

  



Turnaj mladších žaček - DHC Plzeň (6. 6. 2020) 

Koronaviru i dešti navzdory se v sobotu uskutečnil v areálu 31. ZŠ přátelský turnaj mladších žaček. Zároveň 
se jednalo alespoň o malou náhradu za finálový turnaj Házenkářského desetiboje, který se měl uskutečnit o 
tomto víkendu a z pochopitelných důvodů musel být zrušen. I tak byla ale k vidění po dlouhé době výborná 
házená, protože na turnaji se potkala tři nejsilnější družstva této sezony, která se letos prakticky na všech 
větších turnajích dělila o medailové pozice – DHC Plzeň, DHC Slavia Praha a Sokol Písek. Všechna družstva 
do turnaje postavila 2 týmy a hrálo se ve dvou skupinách dvoukolově každý s každým. Všechny týmy tak 
mohly sehrát 4 těžké zápasy na 2x15 minut. Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře, k čemuž přispělo i 
to, že se hrálo bez počítání výsledků. 

DHC Plzeň černá 

Se stejnými soupeři se ve druhé skupině potkalo i družstvo černých, které bylo doplněno o 4 hráčky ročníku 
2008 ze skupiny od Věry. První zápas proti Slavii 2008 byl trochu ospalejší a vinou mokrého povrhu 
oboustranně příliš branek nepadalo. Za to ve druhém s Pískem II. už se holky rozehrály a i když v zápasu 
bylo několik trochu zbrklých úseků, tak měly jasně navrch. 

Podobné výkony pak holky předvedly i v odvetách, ve kterých jsme sice opět dělali mnoho jednoduchých 
chyb, které ale byly více než vyváženy pěknými uvolněními a střelbou z dálky. Vůbec se neztratily ani posily 
od Věry, kdy především Barča patřila v útoku mezi největší tahouny a Ája byla díky tvrdé střele z dálky nejlepší 
střelkyní týmu. Střelecky se dařilo i Kačce a Vali a na dobrý výkon z Kynžvartu navázala Maru. Vyzdvihnout 
pak musíme i Rózu, která byť hraje jen krátkou dobu, se velmi rychle zlepšuje. Velkými oporami byly i obě 
brankářky. Ale i zde je potřeba pochválit všechny zúčastněné. 

Hrály: Budková K. 9 střel/7 branek, Burjasová 10/5, Dostálová 10/2, Hanzlíková 13/10, Klimešová 8/3, 
Madleňáková 12/9, Růžková A. 3/0, Šantorová 8/5, Špačková 20/15, Šuchmanová 3/1 

Chytaly Kaucká (60 %) a Vaníková (62 %). 

 

 

 



DHC Plzeň červená 

Červený tým tvořený herně o něco zkušenějšími hráčkami vstoupil zápasu s týmem Slavie 2007 s velkou 
chutí a v prvním poločase byl jasně lepším. V druhém ale především aktivita v obraně o něco polevila, v útoku 
holky udělaly několik zbytečných chyb a navrch tak měl mírně naopak soupeř. 

V druhém zápasu s Pískem I. už se ale holky dokázaly koncentrovat po celý zápas a předvedly jasně nejlepší 
výkon na turnaji. Na jedničku pracovala zejména obrana, díky které jsme dokázali soupeře nutit k chybám a 
zakončovat z rychlých útoků. 

V následných odvetách s oběma soupeři se střídaly lepší momenty s horšími, ale těch lepších bylo naštěstí 
výrazně více. Snad vyjma druhého poločasu s Pískem, kde již koncentrace holek polevila a dostali jsme 
několik zbytečných branek po technických chybách a neochotě rychle se vracet do obrany. 

Celkově ale jen stěží můžeme být nespokojeni. Po přátelských zápasech v Kynžvartu, kde holky hrály 
společně se staršími žačkami, se jednalo o další test po delší zápasové pauze. I po pauze holky předvedly 
to, co je zdobilo nejen tuto sezonu – výbornou obranu 1:2:3 se spolehlivě chytajícími brankářkami, přechod 
do rychlého útoku a uvolnění 1:1. K tomu se už konečně přidává i více odvahy střílet zdálky, i když dnes to 
bylo díky mokrému povrchu o něco složitější. 

Z jednotlivců byla střelecky nejaktivnější Šolly, které ale někdy chybělo lepší vyhodnocení situace a několik 
střel bylo nepřipravených. Opět výborný výkon především na křídle předvedla Koši a z rychlých útoků se 
prosazovala Laura. V obraně na zadáku byla tradičně velmi důležitá role Břízy a Zuny, z čehož pak těží celé 
družstvo. Pochvalu ale zaslouží úplně všichni. Mrzet tak může snad jen to, že si holky nakonec odnášejí 
„pouze“ vlastní dobrý pocit z předvedených výkonů a pochvalu od trenérů, namísto medailí z Házenkářského 
desetiboje, které by je letos jen stěží minuly. 

Hrály: Bezdičková 13 střel/7 branek, Březinová 6/5, Košková 18/11, Loskotová 5/1, Palečková 8/2, Růžková 
M. 14/8, Stulíková 13/4, Šollarová 26/10, Vaicová 9/6, Vopatová 15/10 

Chytaly Chvátalová (32 %) a Nyklesová (52 %). 

 

 



Starší žačky na turnaji v Tachově (7. 6. 2020) 

Krásný turnaj v přátelské atmosféře, jehož hlavním cílem bylo si "pořádně zahrát", zorganizovali Tachovští v 
neděli 7. 6. 2020. DHC Plzeň do turnaje přihlásilo dva vyrovnané týmy. 

DHC Plzeň červená 

První zápas nastoupila obě družstva proti sobě. Od začátku až do konce to bylo velmi vyrovnané střetnutí a 
z vítězství se radoval tým, který v závěru udělal méně chyb (červení) - 29:27. 

Druhé utkání proti Chebu bylo nejméně vydařené. Hrozivá neúspěšnost střelby (křídla 10 střel - 2 góly, spojky 
18 střel - 6 gólů) a totální nezájem téměř všech hráček něco s vývojem zápasu udělat vedly k tomu, že Tým 
červených dostal pořádný nášup a s Chebem prohrál rozdílem třídy (16:23). 

Další zápas měl pak zcela opačný průběh, tým červených hrál soustředěně v obraně a rychle dopředu a vyhrál 
s B týmem Tachova (27:10). 

Poslední utkání bylo nejlepší utkání tohoto týmu na turnaji. Holky konečně chtěl vyhrát, snažily se v obraně a 
dařilo se jim i v útoku. Rozstřílela se Čása, ale dařilo se i ostatním. V důležitých chvílích je v brance podržela 
Nelča Bártová. Červený tým porazil Tachov (21:18). 

Celkově: 

Jednoznačným lídrem týmu byla Mája, která odehrála skvělý turnaj. Spolehlivé výkony podaly i Áďa, Laura, 
Zuny a Eliška. Čása již tradičně střídala povedená utkání s těmi méně povedenými. Střídavě se také dařilo 
Koši. Výbornou práci v obraně odvedla Evča. Také brankářky tým podržely. 

Hrály: Aichingerová 2, Baumruková 7, Bažantová E., Čásová 16, Košková 6, Loskotová 7, Polanková 31, 
Radová, Růžičková 10, Vopatová 11, Wandlová 1 

Chytaly Bártová a Nyklesová. 

DHC Plzeň černá 

V prvním utkání proti červenému týmu hrály hráčky v černém poměrně aktivně a téměř všechny vstřelily 
branku. Přesto ve vyrovnaném souboji nakonec tahaly za kratší konec (prohra 27:29). 

Druhé utkání proti Tachovu A vyznělo jasně pro soupeřky a i tady byla patrná nechuť našich hráček vytvářet 
jakoukoli aktivitu. (prohra 15:25). Stínem utkání bylo zranění Míši Konderové. 

Třetí utkání proti Tachovu B se hráčkám nedařilo brankově odskočit, i když herní převaha patrná byla. Až ke 
konci druhé půle si holky vytvořily náskok (výhra 19:13). 

Čtvrté utkání proti Chebu bylo nejlepším zápasem družstva na turnaji. Přestože zdravých hráček neustále 
ubývalo (Míša měla výron, Majda si obnovila zranění kolene, Viky si také udělala výron a Sáru bolelo koleno), 
ty zbývající se semkly a na hřišti nechaly opravdu všechno. Skvěle hrály Marťa s Břízou, góly dávaly hlavně 
Andy a Monča a v brance předvedla několik bravurních zákroků Záplata. Když se k tomu přidala dobrá obrana 
Šolly a Viky, byl z toho dramatický zápas. V prvním poločase jsme byly výrazně lepší my, ve druhém zase 
Cheb, a tak utkání skončilo spravedlivou remízou 15:15. 

Celkově: 

Družstvo nemělo výrazného lídra, a tak se role v každém zápase chopil někdo jiný. Nejvíce se turnaj vydařil 
Monice. Nejvíce branek nastřílela Andy. Výborný výkon v obraně a skvělý přehled v útoku opět předvedla 
Bříza. Aktivně hrála i Šolly. V brance podaly vyrovnané výkony Záplata i Áďa. 

Hrály: Bažantová M. 6, Březinová 5, Hoštická 8, Hýblová 9, Konderová 6, Mancellari 4, Pechová, Perglová 

9, Podlenová, Růžková 7, Zídková 11, Šollarová 10 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



Pozvánka na seminář s Tomášem Hlavatým (12. 6. 2020) 

Podařilo se nám zajistit seminář se špičkovým házenkářským odborníkem Tomášem Hlavatým. 

Vzhledem k velké časové zaneprázdněnosti lektora (převážně pobývá v zahraničí) je všechno trochu na 
poslední chvíli, ale přesto věříme, že atraktivní lektor i témata Vás zlákají již teď v pátek 12. 6. k návštěvě 
plzeňské haly Slávie VŠ Plzeň. 

Tomáš Hlavatý v minulosti působil v realizačním týmu maďarského Audi ETO Györ (a dosáhl s ním nejen na 
maďarský titul, ale i na vítězství v Lize mistryň). V současné době působí ve špičkovém ruském klubu Rostov 
na Donu jako asistent trenéra Ambrose Martína. Rostov na Donu je finalista Ligy mistryň z loňské sezóny, 
ruský mistr a držitel Ruského poháru.  

Seminář bude veden formou praktických ukázek a prostor bude i pro dotazy z řad publika. 

V průběhu tréninkových jednotek uvidíte také několik cvičení pro brankářky pod vedením Richarda Řezáče.  

Termín semináře        pátek 12. 6. 2020  

Místo:                          hala HK Slavia VŠ Plzeň (U Borského parku, Plzeň)  

17:00 – 18:30              Rozhodovací procesy v různých herních situacích  

18:45 – 20:15              Spolupráce dvou a více hráčů v obranné fázi hry  

Cena semináře je 200 Kč. 

Seminář je ohodnocen 2 kredity. 

Přihlášky (jméno, příjmení, klub a číslo registrace) posílejte mejlem na jarka.krat@gmail.com 
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Hráčky 2008 – 2009 opět v akci (13. 6. – 14. 6. 2020) 

Po tříměsíční přestávce si hráčky opět zahrály sérii zápasů a to hned v sobotu i v neděli. 

Sobota 13. 6. 2020 Lázně Kynžvart 

Na první přátelský turnaj nás pozval tým z Kynžvartu, a to v době, kdy se měl odehrát tradiční turnaj 
Kynžvartský pohár. 

Mi byli moc rádi za pozvání, a i když to byly zápasy bez výsledků, všechna zúčastněná družstva (plzeňská 
Slávie, Rokycany, DHC Plzeň, Kynžvart) si turnájek užila. 

V prvních minutách utkání byla vidět trochu nervozita a technické chyby, ale minutu po minutě se výkon 
hráček zlepšoval. Bylo vidět nasazení i bojovnost a touha vstřelit si branku. Na všech hráčkách byla vidět 
radost, že si opět mohly zahrát svoji milovanou házenou. S každým týmem jsme odehráli velmi kvalitní zápas 
a hráčky se mohly konečně pozdravit se svými kamarádkami z jiných týmů. Trenérům se zase ulevilo, když 
viděli své svěřenkyně, že házenou nezapomněly a navázaly na své předešlé výkony a pokračují ve 
zlepšování. 

Turnaj se nesl opravdu ve velmi přátelském duchu a Kynžvartu děkujeme za pozvání. 

Hrály: Kačka a Bety Budkovy, Barča Hanzlíková, Štěpánka Jungová, Elen Nikodémová, Kačka Němečková, 
Sára Svatoňová, Aneta Špačková, Róza Červená, Lůca Rittichová, Bety Poskočilová, Gábi Růžičková, Anička 
Beráková a Elenka Honalová 

 

 

 

 

 



14. 6. 2020 HK Slavia VŠ Plzeň 

V neděli následoval další přátelský turnaj a to na plzeňské Slávii VŠ, kde se odehrály dvě skupiny, a to pro 
mladší žačky a minižačky. 

Na tamto turnaji mělo DHC Plzeň dva týmy. Za mladší žačky si nastoupily Vali Doubková, Kačka a Bety 
Budkovy, Barča Hanzlíková, Štěpánka Jungová, Elen Nikodémová, Aži Dostálová, Sára Svatoňová, Aneta 
Špačková, Róza Červená, Lůca Rittichová a Vendy Samcová. 

Za minižačky Ellen Beránková, Anička Beráková, Kristý Cvačková, Róza Červená, Kačka Němečková, Denisa 
Hodlová, Bety Poskočilová, Gábi Růžičková, Vanesa Trejbalová, Viky Vávrová, Alex Hřebejková a Elenka 
Honalová. 

I zde nás čekali velmi kvalitní soupeři.  Pozvání do obou kategorií kromě domácích Slavia VŠ Plzeň přijali 
Písek, Slavie Praha, Cheb a DHC Plzeň. 

Mladší žačky pokračovaly v pěkné házené ze soboty. Dařily se rychlé přechody i kombinace. Na brankách se 
podílely všechny hráčky a dobře chytaly brankářky. 

I minižačky si zahrály vyrovnané zápasy. Nejvíce se dařilo Róze a brankařkám Bety a Denise. Do hry se 
snažily zapojit i ostatní hráčky, ale jejich úspěšnost střelby nebyla tak vysoká. U některých chyběla větší 
snaha o individuální prosazování a chuť dát branku. 

Podstatné bylo, že jsme se všichni mohli sejít a zahrát si házenou. 

Příští víkend nás čekají poslední dva turnaje sezóny v Praze. 

 

 
 

 
 
 
 
 



Míčkyáda 2020 (24. 6. 16:30 h) 

Závěr prázdnin měl, ostatně jako celé jaro, velmi netradiční nádech. To nám ale nezabránilo uspořádat 
naopak tradiční akci, Míčkyádu! Ta letošní se uskuteční ve středu 24. 6. 2020 od 16:30 h v areálu 31. ZŠ! 
Kluci i holčičky jsou k nám opět srdečně zváni, aby si společně s námi zasoutěžili! 

Během odpoledne na Vás čeká řada soutěží, ve kterých mohou děti vyhrát pěkné ceny, především si ale užít 
středeční odpoledne ve sportovním duchu! Přijít mohou nejen všichni naši sportovci z klubu Míček, ale také 
jejich kamarádi a kamarádky, stejně tak úplně každý, kdo rád sportuje a soutěží! 

Moc se na Vás těšíme a věříme, že si budete chtít osvěžit po minulých měsících svého "sportovního ducha"! 

 

 

 

 
 
  



Berušky na Slávistickém Mináčku - Praha (20. 6. 2020) 

Hráčky ročníků 2011, 2012 a 2013 se v sobotu 20. 6. zúčastnily pražského turnaje MINÁČEK. Proti nám se 
postavily soupeři z HC Háje, TJ Astra Praha, DHC Slavia Praha a Slavia VŠ Plzeň. S každým z nich jsme 
odehráli dva zápasy. 

Všechny zápasy se holkám dařilo plnit pokyny, které před zápasem dostaly. V obraně si dokázaly poradit i s 
o hlavu většími hráči, i když s ubíhajícím časem ubývala i koncentrace. 

V útoku  se holky výborně hledaly, uvolňovaly a připravovaly si gólové šance. Ty se nám ale povětšinou 
bohužel nepovedlo proměnit. 

Vyzdvihnout bych chtěla výkon, který holky předvedly proti Slavii Praha. Soupeře jsme dokázali donutit k velké 
spoustě chyb a nedovolili mu díky včasnému přerušování výrazně ohrožovat naši branku. V útoku jsme se 
zase my dokázali často prosadit a dali spoustu branek. 

Proti plzeňské Slavii holky odehrály velmi těžký zápas. Všechny hráčky ze Slavie byly o hlavu větší a nám se 
nedařilo hodit si přesnou přihrávku. V obraně jsme stále výborně obsazovali protihráče, ale většinou jsme jim 
pak silově nestačili. I přes nezdary musím v tomto zápase pochválit bojovnost, která holky celou dobu 
provázela. 

Z turnaje si odvážíme spoustu nových zkušeností a byl vidět posun po každém zápase. 

Poděkovat bych chtěla i rodičům, kteří s námi jeli a podpořili nás. 

Hrály: Viky Mašková, Domča Bergerová, Anička Šuhajdová, Natálka Páníková, Eliška Roubová, Domča 

Schöberlová, Verča Civišová, Dája Kusá 

 

  



Stříbrný Mináček pro tým Přípravky!  - Praha (20. 6. 2020) 

Konečně to vyšlo! Hráčky Přípravky si vybojovaly první opravdovou medaili z velké házené! 

První hrací "mináčkovský" den byl určen pro kategorie Přípravky. Minižačky DHC Plzeň vyrazily změřit síly s 
ostatními. 

První utkání jim přineslo poměrně známého soupeře - tým Kynžvartu. Po úvodním rozkoukávání se naše 
děvčata rozehrála a zvítězila (17:3). 

Druhé utkání bylo hráno bez výsledků. Hráčky DHC Plzeň se střetly s prvním týmem DHC Slavia Praha. 
Jednalo se převážně o začínající hráčky, a protože některé hráčky byly starší, než byla vypsaná kategorie 
turnaje, bylo tohle utkání pouze přátelské. 

Třetí utkání proti dalšímu týmu DHC Slavia se již započítávalo. Holky byly zpočátku zaskočené aktivní 
obranou soupeře a při přechodu do útoku dělaly spoustu chyb. O poločase tak svítil na ukazateli až 
neuvěřitelný výsledek 1:0 pro DHC Plzeň. Ve druhém poločase se ale holky zlepšily. Hlavním tahounem na 
hřišti byla Síma a i díky jejím třem brankám DHC Plzeň zvítězilo nakonec 4:1. 

Čtvrté utkání před holky postavilo lepšího a mnohem zkušenějšího soupeře z pražských Hájů. Holky se snažily 
a odehrály moc pěkný zápas, ale na pozdějšího vítěze turnaje to nestačily (prohra 7:14). 

Páté utkání proti Kobylisům holky už cítily šanci na medaili. A možná právě tahle vidina jim trochu svázala 
ruce. Byl to nejméně vydařený zápas, vítězství se vůbec nerodilo lehce. Střelecky se dařilo znovu Símě -  
výhra 8:4). 

Poslední šesté utkání přineslo plzeňské derby VŠ Plzeň proti DHC Plzeň. Naše děvčata vstoupila do utkání 
zodpovědně a bylo vidět, že chtějí vyhrát. Všechny hráčky s vysokým nasazením bránily (největší pochvalu 
zaslouží Naty s Míšou) a i v útoku jich bylo aktivních hned několik. Bohužel ne všechny dokázaly míč za záda 
slávistické brankářky propašovat. Byl to kolektivní výkon a poctivě odmakaný zápas a na jeho konci čekala 
zasloužená odměna v podobě stříbrné medaile! (Výhra 8:3). Radost byla opravdu obrovská, konečně se holky 
dočkaly! 

Celkově 

Každá hráčka měla na medaili svůj podíl. Výborně bránily Marky i Emča, i když oběma občas míč v koncovce 
ubreptne. Dobrý pohyb měla Nikča, i když se jí dneska příliš nedařilo proměňovat.  Krásný gól z pivota dala 
Nelča. S chutí hrála i Nikita, i když v několika zápasech ji přibrzdilo zranění. Čarda si dnes vysloužila obrovský 
potlesk za skvělý výkon v brance. Rybka předvedla několik hezkých uvolnění, i když také jí se nepodařilo 
příliš střel propašovat až do brankové sítě. Velmi dobrý turnaj odehrála i Míša (některá utkání odchytala, v 
jiných pomohla v poli). Největšími oporami týmu dnes byly Naty a Síma. Síma dobrým pohybem a neúnavným 
běháním dělala problémy všem soupeřkám. Natálka obětavě bránila a v rozhodujících chvílích přidala i 
důležité branky. 

Zkrátka obrovská pochvala pro všechny! 

Hrály: Egermajerová 11, Kuncová, Kurečová 1, Mildorfová, Pivoňková, Čardová 2, Dlesková 11, Rybová 1, 

Pluhařová 1, Kampfová 17 

(Počty branek vychází ze soupisek od stolku a jsou pouze orientační). 

Velké poděkování patří rodičům za pomoc s dopravou a za fandění v posledním zápase. 

Díky patří také organizátorům, kteří již tradičně zorganizovaly vysoce kvalitní turnaj s množstvím cen pro 
děti. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
         
 
 



Poslední turnaj sezóny Slávistický Mináček (2009) – Praha 
(21. 6. 2020) 

V neděli vyrazily hráčky 2009 na svůj poslední turnaj sezóny i věkové kategorie. Jako již tradičně kvalitně 
obsazeného turnaje se s námi účastnily týmy HC Háje, Sokol Vršovice, TJ Astra, Slavia VŠ Plzeň, Ivančice a 
pořadatel Slavia Praha. 

Příliš jednoznačné zápasy jsme odehráli se soupeři z Vršovic a z Astry. Vyrovnanější zápasy jsme odehráli s 
Hájemi a Ivančicemi. V těchto zápasech jsme byli úspěšnějším týmem my. 

Pěkný zápas jsme zahráli s pražskou Slavií. V první poločase jsme  sice vedli 4:2, ale kvůli špatné koncovce 
a spoustě technických chyb se nám výsledek nepodařilo udržet. Soupeřky srovnaly a ujaly se vedení. Ve 
strhujícím závěru jsme sice dotáhli soupeře na jediný gól, ale již jsme nestihli utkání otočit, nebo alespoň 
srovnat. Prohra o gól nás mrzela. 

V posledním zápase jsme poměřily síly s plzeňskou Slavií a byl to boj o druhou nebo třetí příčku. Jednalo se 
o známého soupeře, se kterým nemáme příliš dobré skóre. Začali jsme tedy soustředěnou obranou. To se 
nám vyplatilo. V poločase bylo ještě skóre 3:3 a soupeř ještě na začátku druhého poločasu vedl, ale my se 
nedali. Róza dobrými přihrávkami Lůce zavelela k útoku a my se vrhli do otáčení nepříznivého výsledku. 
Branku pro soupeřky zavřela Denisa, a tak se nám povedlo zápas dovést do vítězného konce 8:4. Holky v 
tomto utkání odvedly nejpohlednější a bojovnou házenou. Zaslouženě si vybojovaly stříbrné medaile. 

Celkově 

Výkon bych hodnotila tak trochu jako na houpačce. Bylo k vidění mnoho hezkých akcí, na druhou stranu 
spousta technických chyb a nepřesných zakončení. 

Určitě na všech byl vědět pokrok od začátku sezóny. Cenu za nejlepší brankářku turnaje si za svůj opravdu 
výborný výkon vychytala Denisa Hodlová. Nejlepší hráčkou týmu byla zvolena Elen Honalová. 

Turnaj byl pro nás hezkou tečkou za kategorií minižaček. Příští sezónu se setkáme v mladších žačkách. 

Hrály: Beráková, Cvačková, Červená, Hodlová, Hřebejková, Honalová, Kaucká, Poskočilová, Rittichová, 

Růžičková, Samcová, Trejbalová, Vávrová 

 



Starší žačky vezou stříbro z Kobylis (21. 6. 2020) 

Nakonec s pomyslnou stříbrnou medailí na krku přijely starší žačky DHC Plzeň z turnaje v Kobylisích. 

Počasí naštěstí umožnilo odehrát celý turnaj venku. 

Prvním naším soupeřem bylo družstvo Mělníka (letos jsme se s nimi ještě nepotkali). Od začátku jsme hráli 
zodpovědně a dařily se nám hlavně rychlé přechody. Vyhráli jsme zaslouženě 17:7. 

Druhé utkání proti DHC Slavia Praha (ročník 2006) mělo vysokou úroveň a hrálo se v rychlém tempu. My 
jsme velmi dobře bránili. V útoku družstvo táhly hlavně Mája a Hofi, v brance dobře chytaly obě Nely. My jsme 
udělali o trochu méně chyb a vyhráli 13:11. 

Bohužel po krásném utkání následovalo utkání nepovedené, alespoň z naší strany.  Soupeřkám jako by se 
dařilo úplně všechno. My jsme se trápili a každá hračka udělala nějakou chybičku (ztracený míč, nepřesná 
střela...). Ani naše maximální snaha ve druhém poločase nepřinesla obrat v utkání. Prohráli jsme 11:13. 

Čtvrté utkání proti pozdějšímu vítězi týmu Hájů bylo utkáním dvou rozdílných poločasů. V prvním byly lepší 
Háje, ve druhém my. Závěrečná remíza 12:12 je tedy spravedlivá (ještě v poslední minutě mohly oba týmy 
vyhrát i prohrát). 

Páté utkání nás čekaly Vršovice. Těm jsme měli co vracet - naposledy jsme se s nimi střetli na Žákovské lize 
v Ostravě a prohráli jsme dobře rozehraný zápas. Nyní jsme se od začátku soustředili a šli si za vítězstvím. 
Přestože jsme si vybrali jednu slabší chvilku, rychle jsme se oklepali a dotáhli zápas do vítězného konce 
15:10. 

Celkově z toho bylo druhé místo za vítězným Hájemi, třetí byly Kobylisy. Nejvíce tým táhly a svorně stejně 
branek daly Mája a Hofi. Občas se přidala i Čása. Velmi solidní výkony předvedly obě brankářky. Také křídla 
hrála aktivně (Evča, Marťa, Sára a Monča). Nejvíce času na pivotu odehrála Andy a přidala i několik branek 
z rychlých útoků. Solidní standard odehrála Eliška. 

Hrály: Baumruková 3, Bažantová E. 1, Bažantová M. 3, Čásová 10, Hofírková 16, Hoštická 2, Mancellari 8, 

Polanková 16, Růžičková 4, Zídková 5 

Chytaly Langerová a Bártová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Během klubového focení padl krásný rekord! 

Z týmového focení na konci června se již stala malá tradice. Po vydatných a téměř neustávajících deštěch se 
během pondělí 22. června udělalo přeci jen krásně, takže focení mohlo bez jakýchkoliv komplikací 

proběhnout. Největší ozdobou bylo opět focení obrazce pomocí dronu. Velký nápis "WE ❤️ HANDBALL", 

který jsme složili od těch nejmenších hráček až po funkcionáře, vznikl ze 156 aktérů, což je nový rekord! Velké 
společné týmové fotky se zúčastnilo ještě o několik lidí více. 

Na řadu přišly také týmové fotky jednotlivých týmů a ročníků a poté už propuklo volné focení skupinek. 
Fotografové se rozhodně nenudili a vy se můžete podívat na jejich práci, stejně tak jako na kreativitu všech 
našich hráček i trenérů. Kromě dresů totiž přišlo i na župany, ručníky či společenské šaty. 

Moc děkujeme všem zúčastněným, jak z řad hráček, tak i funkcionářů, rodičů a především děkujeme 
fotografům! 

Fotografie najdete na těchto odkazech: 

https://mkantner.rajce.idnes.cz/DHC_2020/ - DRON 

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Tymove_foceni_DHC_2020_JR/ - DRON 

https://jordnovova.rajce.idnes.cz/Klubove_foceni_22.6.2020/ 

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Klubove_foceni_2020_M.K./ 

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Klubove_foceni_2020_J.B./ 
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Mladší žačky DHC byly oceněny v rámci Sportovce Plzně 
2019! 

V netradičním duchu, ostatně jako téměř veškeré události posledních měsíců, ale přeci jen se na plzeňské 
radnici uskutečnilo ve středu 24. 6. 2020 ocenění nejlepších sportovců Plzně za rok 2019. V kategorii 
nejlepších žákovských družstev bylo oceněno 5 týmů a mezi nimi také naše mladší žačky! Plaketu si byly 
převzít hráčky družstva mladších žaček, Laura Vopatová a Markéta Polanková. 

Vrcholem sezóny 2019 bylo mistrovství České republiky mladších žaček, známé jako Házenkářský desetiboj. 
V konkurenci dalších 5 nejlepších týmů v republice dokázaly naše žačky vyhrát 3 z 5 dovednostních disciplín 
a po sehrání všech zápasů si nakonec vybojovaly stříbrné medaile! Za zmínku stojí vedle dalších medailových 
úspěchů určitě také postup do čtvrtfinále Prague Handball Cupu. 

Ocenění Sportovce Plzně přebírají žákovská družstva DHC Plzeň každý rok pravidelně od roku 2014. V roce 
2017 byly hráčky oceněny v rámci úspěchu 31. ZŠ, kdy na mistrovství ČR základních škol získal tým tvořený 
naprostou většinou hráčkami DHC stříbrné medaile. 

Děkujeme týmu i trenérům za super práci, stejně tak městu Plzeň za ocenění. 

Kompletní výsledky najdete v článku zde: 

https://www.sportovecplzne.cz/forejtek-je-sportovcem-plzne-2019-mezi-dorostenci-starsimu-zactvu-kraluje-
eva-matejovicova/ 
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Míčkyáda 2020 

Za námi už je také letošní Míčkyáda! Odpoledne plné soutěží pro nejmenší dětičky proběhlo ve středu 24. 6. 
v areálu 31. ZŠ. Všem zúčastněným z řad dětí i rodičů moc děkujeme, doufáme, že jste si to u nás užili a že 
se na vás všechny budeme moci zase těšit za rok. 

Budete-li si chtít Míčkyádu připomenout, popřípadě se podívat, jak probíhala, navštivte fotogalerie dostupné 
na našem klubovém rajčeti! 

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Mickyada_cerven_2020_J.B./ 

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Mickyada_24._6._2020_Zdenek_Kraus/ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Mickyada_cerven_2020_J.B./
https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Mickyada_24._6._2020_Zdenek_Kraus/


Čekání skončilo, ženy se budou připravovat na MOL ligu! 

Velkou úlevu a radost zároveň jsme mohli pocítit na začátku června. Exekutiva ČSH na svém jednání přijala 
zájem našeho klubu o účast v příští sezóně nejvyšší česko-slovenské soutěže - MOL lize. Jako devátý český 
tým tak odstartuje DHC Plzeň spolu se všemi českými celky, které nastupovaly v soutěži v této sezóně. K nim 
se přidají 4 slovenské týmy a nový ročník tak odstartuje se 13 účastníky. 

Pandemie Covidu-19 zasáhla všechna odvětví včetně sportu, házené nevyjímaje. Český svaz házené se v 
březnu tohoto roku rozhodl zareagovat na bezpečností opatření státu ukončením a anulováním soutěžního 
ročníku 2019/2020. Pro naše ženy to znamenalo ukončení a zmaření skvěle rozehrané sezóny, ve které se v 
1. lize žen dostaly před brány postupu. "Letošní sezóna se vyvíjela podle našich představ. Bohužel ji 
přibrzdila a poté ukončila pandemie a my, stejně jako všechny kluby, museli čekat, jak svaz rozhodne, 
hlavně co se týče postupujících a sestupujících týmů. Moc dobře víme, že to rozhodování nebylo 
jednoduché, jednalo se o naprosto nečekanou a nestandardní situaci, takže rozhodnutí svazu jsme 
museli respektovat," popsal pocity po anulování soutěže trenér našich žen Richard Řezáč. 

Trenér Řezáč se k týmu připojil v druhé polovině soutěžního ročníku 2018/2019, kdy se snažil o udržení týmu 
v jeho premiérovém ročníku v nejvyšší československé soutěži. Po sestupu byl jeho cílem číslo jedna návrat 
zpět, ke kterému mělo DHC skvěle našlápnuto. Za celou sezónu ztratil tým pouze 3 body a o jeho postupu se 
příliš nepochybovalo. "To čekání bylo dlouhé, samozřejmě jsme celou dobu doufali, že se celá věc 
vyřeší v náš prospěch. Byli jsme připraveni i na to, že v 1. lize zůstaneme. O to více jsem radši, že vše 
nakonec dopadlo pozitivně a svaz rozhodl o našem postupu." 

Loňské představení v nejvyšší soutěži rozhodně nelze označit za propadák. Byť se klub nakonec v MOL lize 
neudržel, o svoji záchranu bojoval až do posledních zápasů a především na domácí palubovce zvládl 
překvapit i několik favoritů. Konkurenceschopnost bude podle Řezáče důležitá i v sezóně nadcházející: 
"Můžeme teď zapracovat na našich cílech a dlouhodobějším plánu. Svojí účastí se zavazujeme k tomu, 
že soutěž sportovně obohatíme a že se naše hráčky posunou zase o pár kroků vpřed. V týmu máme 
několik reprezentantek, které potřebují konfrontaci s nejlepšími hráčkami v MOL lize. Děvčata získala 
velkou motivaci do letní přípravy, za to jsem rád." 

Byť se o tom nerozhodlo na hřišti, v Plzni se opět můžeme těšit na tu nejlepší ženskou házenou u nás. Znám 
je již i rozpis utkání, který nám, vzhledem k lichému počtu družstev v soutěži, přisoudil již v prvním kole volno. 
Ženy tak vstoupí do MOL ligy ve 2. kole v Písku, prvním domácím soupeřem bude pak Veselí nad Moravou. 
"Celou sezónu jsme bojovali o to, aby se nejvyšší soutěž do Plzně vrátila. I když to bylo nestandardní 
cestou, povedlo se to, za což děkuji vedle hráček také celému realizačnímu týmu a vedení klubu!" 

 



Úžasná jízda 2012 – 2020 (ročník 2006 a 2007) 

Byla to jízda. Dlouhá, náročná, někdy složitá, ale kdybychom měli zvolit jen jedno slovo, tak byla úžasná. 
Většina napsaných článků má spíše reportážní charakter, ale tenhle bude jiný. Bude mnohem více o našich 
pocitech a kolektivu, který se nám tak moc nechce opustit! 

Když jsme s Milanem na podzim 2012 přebírali nově vytvořené družstvo malých holčiček (ročníky 2006 a 
2007), které pomalu ještě ani nechodily do školy, bylo jen velmi těžké odhadovat, jaký bude další vývoj a jak 
dlouhá nakonec naše společná cesta bude. A že bude trvat celých 8 let, to asi nikdo nečekal. Nádherných 8 
let, které s touhle skvělou partou ani nemohly být jiné. 

Tahle cesta byla nyní završena víkendovou rozlučkou v Kynžvartu. Na jednu stranu ubrečenou, ale na druhou 
stranu plnou naděje. Alespoň z pohledu nás trenérů, protože tolik mimořádně talentovaných hráček se v rámci 
jednoho družstva skutečně nesejde moc často. A pokud se kdysi o jednom našem mládežnickém družstvu, 
z nějž některé hráčky jsou nyní oporami interligového družstva žen, hovořilo jako o výkladní skříni našeho 
klubu, tak tenhle tým by si zasloužil označení minimálně podobné. Byť v žákovských kategoriích výsledky 
nejsou tak úplně podstatné, tak přesto množství úspěchů, kterých tohle družstvo dosáhlo, by vydalo na 
samostatnou knihu. Namátkou lze zmínit historické vítězství na mezinárodním Prague Handball Cupu a na 
dalších velkých turnajích jako je domácí Memoriál Karla Šulce, Kynžvartský pohár a celé řadě dalších turnajů. 
Co naopak v těchto kategoriích podstatné je, jsou individuální dovednosti děvčat a z tohohle pohledu se vůbec 
mezi nejcennější úspěchy musí zařadit dvě medaile z Házenkářského desetiboje (jedna společně s ročníkem 
2005), který je právě o tom důležitém – rychlosti, obratnosti, síle apod. Trochu mrzet proto může to, že kvůli 
koronavirové pandemii nám nebylo umožněno letos vybojovat tu nejcennější. A snad z našeho pohledu již 
bývalých trenérů nebude znít příliš nafoukaně, když řekneme, že letos by soupeři bojovali maximálně o 
stříbrné medaile, protože o tom, že zlato poputuje do Plzně, nepochyboval téměř nikdo. A to především díky 
individuálním disciplínám, což, jak všichni doufáme, bude základem i budoucích úspěchů děvčat. 

Úkolem trenéra mládeže by mělo být potlačení vlastního ega a cíle vyhrávat „za každou cenu.“ Nám se tohle 
snad po celou dobu dařilo, protože více než výsledky, pro nás bylo vždy důležitější vytvořit holkám podmínky, 
kterou budou základem úspěchů, které přijdou mnohem později. V době, kdy už skutečně o něco půjde. Proto 
jsme také na turnaje brali vždy maximální počet hráček a bez ohledu na výsledky střídali tak, aby všechny 
mohly odehrát stejnou porci minut. A i když my už budeme další vývoj holek sledovat jen zpovzdálí, tak přesto 
se na to moc těšíme. Protože nikoliv dosud vyhrané poháry, ale právě úspěchy, kterých holky teprve 
dosáhnou, pro nás budou tou největší odměnou. Byť naše společná cesta nyní končí a pro všechny je moc 
těžké se s tím vyrovnat, tak z pohledu holek jízda rozhodně nekončí, pouze dochází k výměně strojvůdce. A 
v případě Jarky si můžeme být jisti, že již nyní dobře namazaný vlak přeřadí na ještě o něco vyšší stupeň. U 
ročníku 2006, který pod Jarkou absolvoval již tuto sezonu, to je jasně vidět. 

Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se okolo týmu pohybovali. Milanovi, bez kterého si fungování 
družstva vůbec nebylo možno představit. I Lence, Romanovi a Martinovi, kteří se za celou dobu vypracovali 
tak, že během tréninků mohli fungovat úplně samostatně a vždy na ně byl spoleh. A samozřejmě i Evě V., 
která byla především v prvních letech velkou administrativní oporou. Zapomenout nelze ani na Štěpánku a 
Evou M., které s námi trénovaly dříve. A pochopitelně i Lukáše, který dal holkám tolik potřebný atletický 
základ. Ti všichni, včetně super obětavého a vždy ochotného rodičovského kolektivu, který nám mohou 
všichni závidět, vytvořili prostředí, které je skutečně moc těžké opustit. Ještě jednou děkujeme! 

Holkám přejeme především to, aby je házená bavila a aby zůstala po mnoho dalších let pevnou součástí 
jejich života, protože to je vlastně to nejdůležitější. Budeme jejich kariéru dále bedlivě sledovat, protože možná 
ztrácí trenéry, kteří je vedli od prvních házenkářských krůčků až do období puberty a prvních lásek, ale 
rozhodně získávají velké fanoušky, kterým jejich další osud nebude lhostejný. Dál se budeme radovat z jejich 
úspěchů a budeme smutní, pokud se zrovna nebude dařit podle jejich představ. A věříme, že řada z nich bude 
za pár let běhat po interligové palubovce, případně v nejcennějším dresu s lvíčkem na prsou. 

Hodně štěstí, budete nám chybět!    

Milan a David 

 

 

 



 



 


