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Největší úspěchy 
 

Sezóna 2013/2014 

reprezentantky:    

ženy: Markéta Doláková, juniorky: Eliška Šibrová, dorostenky: Dominika Zachová 

Kategorie Akce Umístění 

Starší žačky Mistrovství ČR (Finále Žákovské ligy) 2. místo 

Starší žačky Holiday Cup (Zlín) 3. místo 

Starší žačky Velká cena Prahy (Háje Praha) 1. místo 

Starší žačky Mrož Cup 2. místo 

Starší žačky Plzeňská liga 1. místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) 2. místo 

Mladší žačky Plzeňská liga 1. a 4. místo 

Mladší žačky Memoriál Karla Šulce místo 

Mladší žačky Prosincový turnaj (Praha Kobylisy) 1. místo 

Mladší žačky Mělnický turnaj (Mělník) 1. místo 

Mladší žačky Březnový turnaj (Astra Praha) 3. místo 

Minižačky Březnový turnaj (Sokol Vršovice) 2. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce 6 + 1 9. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce 4 + 1 3. místo 

Přípravka Memoriál Karla Šulce (přípravka 4 + 1) 8. místo 

 



DHC Plzeň sezóna 2013/2014 

Přípravka (2006 - 2008) 

Budková Alžběta, Budková Kateřina, Baštarová Veronika, Cvačková 
Natálie, Ciprová Anna, Černíková Leona, Chmelíková Nikola, Košková 
Tereza, Krejčíková Simona, Mancellari Sára, Michlová Sofie, Nyklesová 
Natálie, Palečková Aneta, Pernicová Lucie, Polanková Markéta, 
Prochásková Sonja, Růžičková Adéla, Vacková Viktorie, Vopatová Laura 

Trenéři:  

Janků Milan, Šmrha David, Eva Voláková st. 

 

 



DHC Plzeň sezóna 2013/2014 

Minižačky (2004 - 2005) 

Benešová Lucie, Blažková Tereza, Dubská Julie,EgermajerováNela, 
Kliková Róza, Komárková Majda, Krausová Kateřina, Nová Kristýna, 
Pechová Veronika, Perglová Viktorie, Říhánková Zuzana, Strnadová 
Kateřina, Šindelářová Adriana, Toušová Valentýna, Zdeňková Barbora 

Trenérky:Toušová Pavla, Egermajerová Jiřina 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2013/2014 
Mladší žákyně (2001 - 2003) 

Černěhová Denisa, Drozdová Lucie, Haluzincová Veronika, Hornsteinerová 
Jana, Jurčová Iva,Kabátníková Eva, Kajerová Nela, Kantnerová Sára, 
Kepková Pavlína, Klementová Lucie, Kliková Karolína, Kotlanová Michaela, 
Kučerová Barbora, Kutáková Anna, Lásková Pavlína, Netrvalová Veronika, 
Nosková Barbora, Oxová Tereza, Raslová Karolína, Salzmanová Denisa, 
Svobodová Michaela, Šauerová Kristýna, Turková Anna, Vaňková Barbora, 
Vojtěchová Adéla, Walterová Natálie 

Součástí tréninkové skupiny byly i tyto minižačky (r. 2003): 

Egertová Lenka, Hartmanová Sára, Malá Michaela, Okalová Štěpánka, 

Pitulová Adéla, Rittichová Natálie, Říhánková Sára, Šuhajdová Viktorie, 

Tomanová Natálie 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra, Kantner Martin, Hornsteiner Libor, 

Šauer Mojmír, Toman Václav 

 



DHC Plzeň sezóna 2013/2014 

Starší žákyně A (1999 a 2000) 

Bláhová Martina, Bušauerová Tereza, Eksteinová Tereza, Fousková 
Markéta, Franková Julie, Franzová Denisa, Jetlebová Barbora, Jiskrová 
Anna, Krauskopfová Tereza, Oravcová Věra, Paulusová Simona, Poslední 
Tereza, Prochásková Kristina, Sedláková Michaela, Soukupová Kateřina, 
Šafaříková Tereza, Šmrhová Anna, Tomíšková Adéla 

Trenéři:  

Lhotská Petra, Jiskra Tomáš 

 



DHC Plzeň sezóna 2013/2014 
Starší žákyně B (1999 a 2000) 

Černíková Kateřina, Denková Karolína, Gosťová Petra, Haidelmeierová 
Šárka, Křištanová Kristýna, Ludvíková Veronika, Měsíčková Denisa, 
Němečková Klára, Rybáková Karolína, Říhánková Natália, Schejbalová 
Veronika, Šlehoferová Michaela, Trnková Andrea 
 

Trenéři:  

Gosť Václav, Netrval Luboš 

 

 

 
  



HOLIDAY CUP ZLÍN, st.žačky- výborný test před soutěží 

Starší žačky DHC  po náročném soustředění v Sušici otestovaly svoji  herní formu na 
dobře obsazeném československém Holiday cup ve Zlíně, kde loni skončily na pěkném 
pátém místě. Šestnáct družstev bylo rozděleno do čtyř čtyřčlenných skupin. 

Po brzkém pátečním vstávání se před polednem hráčky DHC utkaly se Zlínem B. 
Raketový nástup DHC znamenal, že utkání  bylo za stavu 5:0 v šesté minutě prakticky 
rozhodnuto. Nejvíce se o to zasloužila A. Tomíšková , která vsítila všechny tři první 
branky. Dál už si všechny hráčky vyzkoušely různé herní varianty a utkání skončilo 
vítězstvím DHC 12:6. Po dvou hodinách volna DHC smetlo asi nejslabší tým skupiny 
Kunovice poměrem 20:5, když se do listiny střelců zapsaly všechny hráčky. Tak se 
našla i chvilka na trochu zábavy při společné návštěvě ZOO  Lešná. 

V sobotu ráno vybojovaly hráčky DHC utkání o první místo ve skupině se slovenským 
Štartem Trenčín. Slovenky stačily tempu pouze pět minut. Pak marný boj vzdaly a DHC 
zvítězilo 11:5. 

V poledním čtvrtfinále proti druhému družstvu z loňského MČR mladších žaček Zlínu C 
mladé domácí hráčky dlouho vzdorovaly, i když byly Plzeňanky stále o krok vpřed. 
Utkání nakonec skončilo i přes velkou podporu domácích rozhodčích postupem DHC do 
semifinále a vítězstvím 11:9. Právě rozhodčí byli zajímavostí turnaje. V hale 
Euronics  působili tři dvojice a bylo prakticky nemožné rozhodnout, která je horší, 
protože všichni byli absolutně nejhorší! 

DHC se muselo uklidnit odpoledním filmovým představením. 

Ve večerním semifinále, předčasném finále, se střetly dva nejvážnější kandidáti na titul 
mistra republiky. Domácí miláčkové Zlín 99 a DHC A.V hlavách hráček DHC bohužel 
ještě strašil poslední zápas s tímto soupeřem z 5.kola Žákovské ligy, kdy ztratily 
vyhrané utkání a vypadly. Západočešky předvedly v prvním poločase tragický, 
ustrašený výkon a nebýt fantastického výkonu brankářky A.Jiskrové, byl by výsledek 
prvního poločasu ještě horší než 1:5. V druhém poločase se stalo něco, co se dalo 
nazvat ústy jednoho zkušeného diváka tzv.„druhým probuzením draka". Postupné 
snižování výsledku vedlo po trefě Věrky Oravcové až k vedení DHC 7:6. Pak ovšem 
zasáhla nejhorší osoba ženského pohlaví na palubovce, zlínská rozhodčí. Nejprve 
naprosto bezdůvodně vyloučila T.Eksteinovou, a pak za zákrok na simulující hráčku i 
M.Sedlákovou. Vyloučení plzeňské hráčky nezvládly a prohrály i přes výborný výkon 
ve druhém poločase 7:8. Bohužel začít s tak kvalitním soupeřem hrát až v poločase se 
čtyřbrankovou ztrátou se nevyplácí. A to i přes to, že soupeř simuluje jako na fotbale a 
rozhodčí viděli házenou z Pendolina. 

DHC tak v neděli bylo odsouzeno až k boji o třetí místo proti loňskému mistru republiky 
v ml. žákyních - ambiciózním Ivančicím. Ivančice vstoupily do utkání s odhodláním, 
které bylo brzy utlumeno důraznou obranou DHC s čarující brankářkou v zádech. A 
protože ani dopředu nebylo DHC vůbec bezzubé, za stavu  14:5 mohlo "komando" 
vystřídat a lavička v klidu dohrála do stavu 15:9. 

Turnaj ukázal, kde nás ještě tlačí bota. I přes konečné třetí místo lze nacházet 
především klady. Výkon  brankářky A. Jiskrové (úspěšnost 69%), příspěvek druhé 
brankářky M. Šlehoferové, která do družstva lidsky zapadla a nasbírala cenné 
zkušenosti. Do družstva se dobře začlenily i dvě hráčky, které přišly z B družstva M. 
Fousková a K. Prochásková. Obě hrály velmi dobře proti průměrným soupeřům, proti 



kvalitnějším družstvům zatím tempu nestačí. Budou muset ještě chvilku pořádně 
trénovat. Z ostatních hráček většina potěšila, nikdo nezklamal. 

Kladem je i to, že hráčky dokázaly otočit prakticky prohrané utkání v semifinále. 
Družstvo dokázalo hrát celé utkání ve vysokém tempu. 

Poděkování patří i obětavým rodičům - dopravcům a fandům. 

Branky DHC: 

Eksteinová 16, Sedláková 13, Franková a Bušauerová po 11, Tomíšková 8, Poslední, 
Fousková, Paulusová, Prochásková a Jetlebová po 3, Oravcová 2. 

  

Konečné pořadí: 

1.Zlín A 

2.Bytča 

3.DHC Plzeň 

4.HK Ivančice 

5.Zlín C 

6.Trenčín 

7.Písek 

8.Velká nad Veličkou 

9.Zubří 

10.Nitra    

  



Vršovice Handball Cup 2013 (6. - 9. 9. 2013) 

Družstvo DHC B starších žaček se 6. - 8.  září zúčastnilo 1. ročníku Mezinárodního 
turnaje Praha 10 Cup, obdoby Memoriálu Karla Šulce, ale rozšířeného právě o kategorii 
starších žaček. V této kategorii bylo 18 družstev rozděleno do 3 šestičlenných skupin a 
podle umístění v nich se pak dále bojovalo o pořadí na 1. až 18. místě. 

  

V konfrontaci s fyzicky i herně vyspělejšími družstvy, a při absenci několika stabilních 
hráček loňské sezony, šlo především o hledání nového složení vykuchaného družstva 
pro nadcházející sezónu. Bolestí všech utkání bylo vstřelení branky. 

Nestřílet doprostřed branky - to děvčata splnila na 99,9%. Odnesly to ale tyče a jejich 
spojnice. 

V jednom utkání takto zastavily dokonce 22 střel, když už byl brankář překonán, a tak, 
podle vyjádření diváků a rozhodčích, se družstvo DHC Plzeň B zapsalo jako král tyčí a 
břeven. 

S takovouto střeleckou potencí nešlo vyhrávat zápasy, a proto v neděli bojovala 
děvčata o „Černého Petra" s německým družstvem Marienberg. Fyzicky vyspělejší 
hráčky soupeře praktikovaly, nepoučeny z prvního vzájemného sobotního zápasu, 
vysunutou obranu na 9 metrech, což našim pohyblivějším hráčkám vyhovovalo. Dařilo 
se zvláště Rybákové a Brabcové, ale góly přidaly v obou utkáních i Gosťová a 
Němečková. Obranou hrou překvapily Ludvíková a Říhánková (soupeřky daly jen 3 góly 
z křídel z celý turnaj) a také Němečková, která poprvé hrála na spojce. Celý tým teprve 
v obou posledních zápasech předvedl to, na co v současnosti měl. 

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhodnocena Rybáková. 

Výsledky: 

Pátek 

• DHC Plzeň B  -  Velká n. Veličkou 2 : 12 (pol. 0:10)  

• J. Hradec              1 : 14 (1:9) 

• Ústí n. Labem       3 : 15 (1:8) 

• Turnov                  2 : 11 (1:7) 

Sobota:  

• Dunajská Streda   2 : 15 (2:9) 

• Kutná Hora          3 :  8 (3:3) 

• Cheb                   3 :  7 (3:4) 

• Marienberg         12 : 10 (7:5) 

• Lovosice              2 :   6 (1:4) 

Neděle:  

• Marienberg           12 : 11 (7:6) 

Hrály: 

Černíková, Šlehoferová, Rybáková 23, Brabcová 9, Němečková 4, Gosťová 5, 
Říhánková 1, Ludvíková, Trnková, Měsíčková. 



 

Přijďte fandit našim hráčkám na zápasy dorostenecké ligy! 

 
 

O víkendu startuje liga mladších dorostenek. Ve skupině A (Čechy) se představí i 
hráčky DHC Plzeň. 

Hráčky z tréninkové skupiny Petry Lhotské a Tomáše Jiskry (všechny věkově 
ještě starší žačky) čekají první ligové zkušenosti. 

Přijďte je povzbudit v domácích utkáních! 

• 22.9. od 16:00 proti Slavii Praha 

• 6.10. od 16:00 proti Mostu 

• 13.10. od 16:00 proti DHC SVŠ Plzeň 

• 10.11. od 16:00 proti Sokolu Vršovice 

• 8.12. od 16:00 proti Českým Budějovicím  

  

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-139-plakat-dorliga.jpg


Mladší žačky na zkušené v Ivančicích (13. - 15. 9. 2013) 

13. - 15. 9. 2013 se mladší žačky zúčastnily tradičního ivančického turnaje Vangl Cup 
Želva 2013. Sešla se již tradičně nejlepší družstva z celé republiky. 

Jak náročný je přechod z kategorie mini do kategorie mladších ukázalo hned několik 
zápasů. Společnými jmenovateli našeho výsledkového neúspěchu byly: především 
nepřesná střelba, dále velké množství chyb (v 7 zápasech celkem 51!!!) a dále 
neschopnost přenést taktické pokyny trenérek do hry na hřišti. 

V prvním zápase jsme dokázaly přehrát nakonec nejslabší družstvo vyrovnaného 
turnaje - Sokol Písek 11 : 7. 

Ve druhém zápase proti Hájům jsme nezvládly ubránit nejlepší hráčku soupeřek a díky 
jejímu způsobu hry jsme byly často vylučovány - vítěz fair-play z Izoly nasbíral v tomto 
zápase 7 vyloučených! Prohrály jsme 5 : 10. 

Třetí utkání s Vršovicemi jsme především nedokázaly proměňovat šance a ve 
vyrovnaném utkání jsme nezvládly závěr a prohrály 8 :10. 

Čtvrté utkání proti Slavii Praha jsme byly jednoznačně lepším týmem v postupném 
útoku, ovšem rozhodly chyby při zpracování míče a nepřesné přihrávky. Bohužel jsme 
dostaly spoustu gólů z rychlého přechodu a po vyrovnaném průběhu znovu prohrály 8 : 
11. 

Pátý zápas proti Zlínu byl pak ve znamení naší naprosté nedisciplinovanosti a neplnění 
předzápasových pokynů. Prohrály jsme brankami z rychlého přechodu poměrně 
výrazným rozdílem 4 : 15. 

Nedělní zápas proti Ivančicím se nejprve vyvíjel jednoznačně pro naše soupeřky. 
Nezvládly jsme začátek a opět nestíhaly běhat do obrany. Ve druhém poločase ale 
přišel zvrat. Nepříznivé poločasové skóre 3 : 9 jsme dokázaly dotáhnout na rozdíl jediné 
branky 10 : 11. Za tohoto stavu jsme ale neproměnily dvě jasné šance z prostoru pivota 
a soupeř nás za to potrestal. Prohrály jsme 10 : 13. 

Závěrečné utkání proti bronzovému medailistovi Havlíčkovu Brodu jsme podali pěkný 
kolektivní výkon a opět jsme soupeřky bez problémů přehrávaly v postupném útoku. 
Problém byl ovšem v obraně, kde jsme nedokázaly vůbec ubránit pravou stranu 
soupeřek. Utkání jsme prohrály až v závěrečných dvou minutách. Po obdržené brance 
a risku vysunuté obrany nakonec čtyřbrankovým rozdílem 10 : 14. 

Celkově: 

Nejvíce nás trápila produktivita střelby - na počet střel jsme vždy soupeřky převyšovaly, 
celkově my 196 střel, soupeřky 179. Ovšem branky - my 56 a soupeřky 80! 

Pochválit je třeba obě brankářky - Malou (50 % úspěšnost zákroků) i Netrvalovou (59 % 
úspěšnost zákroků). Jednoznačně tvořily nejlepší a nejvyrovnanější dvojici. Družstvo 
držely ve všech zápasech. Nejlepší hráčkou družstva byla Míša Kotlanová. 

Hrály: 

Drozdová (10 chyb, 44 střel, 9 gólů), Hornsteinerová (2 chyb, 7 střel, 1 gól), Kajerová (1 
chyba, 15 střel, 3 góly), Kantnerová (10 chyb, 44 střel, 9 gólů), Kotlanová (4 chyby, 29 
střel, 9 gólů), Kutáková (6 chyb, 24 střel, 4 gólů). Lásková (9 chyb, 12 střel, 7 gólů), 
Rittichová (2 chyb, 2 střely, 1 gól), Svobodová (4 chyby, žádná střela), Vaňková (8 
chyb, 14 střel, 4 góly), Walterová (2 chyby, 19 střel, 7 gólů) 

  



Turnaj mini 6+1 (14. 9. 2013 Talent Plzeň) 

Tuto sobotu 14.9. se poprvé sešly čerstvé minižačky na turnaji 6+1, který se konal na 
Talentu. Přidaly se k nám i o trochu více zkušené 3 hráčky z mladších žaček: Natálie 
Tomanová, Adéla Pitulová a Sára Říhánková. 

Všechny holky si vyzkoušely hru na všech postech. První zápas proti HC Plzeň hrály 
holky výborně. Pomáhaly si v obraně a i přesto, že mohly vyhrát jednoznačně, tak nám 
dělala problém koncovka, která byla nepřesná. 

 Ve druhém zápase proti Talentu Plzeň se nám holky zalekly hned na začátku zápasu 
rychlých chlapců. Dělala jim problém vysunutá obrana Talentu a nepřesnými 
přihrávkami v útoku, jsem dostávaly dost gólů z rychlých protiútoků. 

V posledním zápase proti chlapcům z Rokycan se děvčata bála bránit a až v posledních 
10ti minutách zase ukázala, že jde i tvrdá obrana. Chyběla nám opět přesná koncovka, 
ale i přesto se děvčata velice snažila a za první turnaj si zaslouží všechny pochvalu. 

Sestava a góly: 

Adriana Šindelářová 1, Valentýna Toušová 3, Nela Egermajerová, Zuzana Říhánková, 
Sára Říhánková, Natálie Tomanová 3, Adéla Pitulová 1, Kateřina Krausová, Julie 
Dubská, Kristýna Nová, Lucie Benešová 

Výsledky: 

• DHC Plzeň - HC Plzeň 5:3 

• DHC Plzeň - Talen Plzeň 1:13 

• DHC Plzeň - HK Rokycany 2:11 

  



Plzeňská liga mladších žaček zahájena (21. 9. 2013 HK Slavia VŠ Plzeň) 

V sobotu 21. září 2013 byla zahájena Plzeňská liga mladších žaček. Hrálo se na 
venkovních hřištích HK Slavia VŠ Plzeň a zúčastnila se tato družstva: DHC Plzeň A, 
DHC Plzeň B, HK Slavia VŠ Plzeň, HC Plzeň a Slavoj Tachov. 

DHC Plzeň A  

Hráčky DHC Plzeň A bez problémů zvládly úvodní tři zápasy. Derby proti DHC Plzeň B 
bylo ve znamení velkého množství chyb a neproměněných šancí, DHC A však bez 
problémů zvítězilo 9 : 4. Druhý zápas proti HC Plzeň byl ještě o něco více jednoznačný 
a DHC si připsalo vítězství 14 : 4. Také třetí utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň mělo pro 
nás "bezproblémový" průběh a zvítězily jsme 13 : 2. Čtvrtý zápas proti Tachovu 
znamenal střet dvou dosud neporažených týmů. Za šest minut jsme vedly 3 : 0 a 
vypadalo to, že i tento zápas bude naší jednoznačnou záležitostí. Pak jsme ale začaly 
kupit chybu za chybou (až na hrozivých 14 na konci zápasu). Nepřesnou střelbou a 
hloupými chybami v obraně jsme se připravili o náskok a druhý poločas už jsme celou 
dobu jen dotahovaly. Porazila nás více méně jedna hráčka (A. Abrahámová 8 branek), 
která sice dělala stále stejnou kličku, ale my jsme ji přesto nedokázaly ubránit a navíc 
jsme jí několikrát přihrály přímo do ruky, a tak mohla skórovat i z trháků. Holky v tomto 
zápase nebojovaly. Pokud se chtějí dostat do kvalifikace na Házenkářský desetiboj 
musí hrát s větším nasazením. A že to umí, předvedli v nedělních přátelských utkáních 
proti Talentu. 

Branky DHC Plzeň A: 

Drozdová 8, Hornsteinerová 4, Kajerová 4, Kantnerová 12, Klementová 2, Kliková 8, 
Kotlanová 2, Lásková 2, Walterová 5, výborně chytaly Malá (66 % úspěšnost) a 
Netrvalová (80 % úspěšnost). 

DHC Plzeň B  

Hráčky DHC Plzeň B nejprve prohrály v derby 4 : 9. Poté odehrály vynikající zápas s 
Tachovem. Až do samého závěru držely vyrovnaný stav a prohrály jen 7 : 9. Třetí utkání 
proti Slávii bylo vyrovnané až do samého závěru, v něm ale naše hráčky nepřesně 
střílely, a tak jsme prohrály 8 : 10. Obdobný průběh měl i poslední zápas s HC Plzeň. 
Po vyrovnaném prvním poločase 5 : 5, jsme i v tom druhém držely krok a zápas ztratily 
až v posledních minutách. Prohrály jsme 7 : 9. 

Branky DHC Plzeň B: 

Jurčová 6, Kabátníková 2, Nosková 8, Oxová, Rittichová 3, Šauerová, Turková 6, 
Vojtěchová. Velmi dobře chytaly Raslová (56 %) i Jurčová (75 %). 

  



Minižačky na Hájích (21. 9. 2013) 

21.9. jsme se zúčastnili turnaje minižaček, který pořádali HC Háje Praha. Družstev bylo 
celkem 5 - HC Háje, Slavia Praha, Sokol Písek, L. Kynžvart a DHC Plzeň. 

Naše děvčata byly v této kategorii nováčkem, takže jsme tam nejeli s ambicemi vyhrát. 
První dva zápasy byly z naší strany neakční. Holky neběhaly, nebránily a největší 
problém byla střelba na bránu. Ve třetím zápase proti HC Háje holky první poločas 
konečně začaly bránit, přesto nám chyběla pořád střelba. Jediný, kdo se snažil střílet, 
byla Natálka Tomanová, ale chyběla přesná koncovka. První půle byla 2:4, což se jevilo 
docela pozitivně, ale děvčata ve druhém poločase opět usnula na vavřínech a nebýt 
výborné brankářky Áji Šindelářové, tak by výsledek vypadal úplně jinak než "jen" o 7 
branek. Poslední zápas proti stejně malým a rovnocenným hráčkám z Lázní Kynžvart 
jsme se děvčata snažili motivovat k výhře. Promluvu do duše, že házená vychází z 
dobré obrany, si holky vzaly za svou a konečně se dařilo. Holky úžasně bránily, 
rozstřílely se a soupeřky k ničemu nepustily. Škoda, že rozjezd byl o tolik slabší, než 
poslední zápas, turnaj by se mohl vyvíjet úplně jinak. I tak holky zaslouží pochvalu za 4. 
místo. Nejlepší hráčkou našeho družstva byla vyhlášená Ája Šindelářová, která v bráně 
opravdu chvílemi čarovala, Zuzka Říhánková se osvědčila na střední spojce, kde měla 
vynikající obranu a nejlepší střelkyní družstva byla Naty Tomanová. 

Výsledky: 

• DHC - Sokol Písek    2:13 

• DHC - Slavia Praha  0:12 

• DHC - HC Háje         3:10 

• DHC - L. Kynžvart    12:4 

Sestava a góly: 

Tomanová Natálie 7, Dubská Julie 4, Pitulová Adéla 2, Egermajerová Nela 1, 
Komárková Magdalena 2, Říhánková Zuzana 1, Říhánková Sára, Nová Kristýna, 
Benešová Lucie, Šindelářová Adriana, Krausová Kateřina, Blažková Tereza 

  



Plz.liga starší žačky „A":....snadno a rychle..... 

....rychle: starší žačky vzhledem k tomu, že hrají i dorosteneckou ligu odehrály krajskou 
soutěž v rekordním čase. Všech šest zápasů za deset dní. 

....snadno: skore 190:63 napovídá, že všechny zápasy měly hladký průběh, i když ne 
vždy vládla na lavičce DHC spokojenost. 

Ale pojďme po pořádku. 

První zápas proti DHC „B" odehrály hráčky v rychlém tempu, z kterého ale vyplynulo 
také množství chyb. Přesto konečný výsledek byl 40:3. Neschopnost soupeře vsítit více 
branek byla zarážející. 

Další porci, rovnou dvou zápasů, si daly hráčky v Tachově. Zatímco první zápas se 
vyvíjel jednoznačně pro DHC 34:12, ve druhém ze hry v prvním poločase bolely oči. 
Druhý poločas už DHC jednoznačně dominovalo. 28:11. 

Jen 24 hodin poté vyzvalo „ áčko" znovu „béčko" a v deštivém počasí na venkovním 
hřišti zvítězilo v poklidném tempu 33:6, když s mokrým míčem docházelo k mnoha 
úsměvným situacím. 

Za dalších 24 hodin propůjčilo halu konkurenčnímu HC a i přes slabší výkon v prvním 
poločase odešlo DHC s vítězstvím 26:17. Vítězství si zopakovalo za dva dny, kdy bylo 
DHC vedeno jako domácí. Zachovalo se jako velmi špatný hostitel a vyprášilo soupeři 
kožich 29:14. 

Tímto se starší žačky DHC „A" kvalifikovaly jako první do Žákovské ligy, pokud 
nepočítáme družstva, která ve svém kraji nemají žádné soupeře jako Cheb a 
Pardubice. 

Těžko tento úsek sezony hodnotit, protože soupeři DHC příliš neprověřily. Už 
tuto  neděli však hráčky vstupují do dorostenecké ligy, přestože ani jedna z nich ještě 
není věkem dorostenka. Tuto skutečnost podtrhuje i to, že je jako kapitánka 
povede  možná nejmladší hráčka ligy, teprve dvanáctiletá Julie Franková. 

Střelkyně DHC v podzimní části ligy: 

T. Bušauerová 42, T. Eksteinová 32, J. Franková 22, M. Sedláková 16, S. Paulusová 
14, V. Oravcová 11, T. Poslední a A.Tomíšková po 10, M.Fousková 9, B.Jetlebová 8 a 
D. Franzová po 8, M. Bláhová 4, A. Šmrhová 3 a K. Prochásková 1. 

V brance se střídaly A.Jiskrová a T.Šafaříková. 

  



Liga ml. dorostenek , 1. kolo DHC Slavia Praha (22. 9. 2013) 

Další zápis do historie klubu udělaly o tomto víkendu hráčky tréninkové skupiny Tomáše 
Jiskra a Petry Lhotské. Věkem ještě starší žákyně vstoupily poprvé v historii klubu do 
dorostenecké ligy. A nevedly si vůbec zle. Po mistrovském titulu, vítězství na Šulcově 
memoriálu a první medaili na Prague handbal cupu je to další možnost ukázat, co umí. 

V prvním kole přivítaly na vlastním hřišti jednoho z favoritů DHC Slavii Praha. Domácí 
v prvním poločase zaskočily pražské hráčky a v půli vedly 9:6. Ve druhém však 
nedokázaly v prvních deseti minutách držet se Slávistkami krok a o vedení přišly 
(10:14). Od poloviny druhého poločasu už bylo utkání opět vyrovnané, DHC se podařilo 
hrou na dva pivoty změnit tempo a kladem bylo i posunutí Eksteinové z křídla na 
spojku. Bohužel se lehce zranila Bušauerová. V závěru se hosté ještě strachovali o 
výsledek a některé hostující hráčky těžce nesly, jak je plzeňská mláďata prohánějí. 
Konečný výsledek 17:19 pro Slavii  je prakticky vítězství pro mladý plzeňský kolektiv a 
bude jistě povzbuzením do dalších zápasů. Všechny hráčky, které do zápasu zasáhly, 
odvedly velmi dobrý výkon, přesto je třeba vyzdvihnout hru D. Franzové, T. Eksteinové 
a brankářské „čarování" A. Jiskrové, která dostala za hodinu  jen deset branek. 
Zbývajících devět bylo ze sedmimetrových hodů, které neomylně proměňovala D. 
Šindelářová. Na pivotu dřela S. Paulusová. V příštím kole jede DHC na hřiště Sokola 
Vršovice.  

Branky DHC Plzeň: 

Franzová a Eksteinová po 5, Sedláková 3, Bušauerová 2, Jetlebová, Franková po 1. 

  



Liga ml. dorostenek, 2. kolo Sokol VRŠOVICE (28. 9.2013) 

Z utkání plného chyb na obou stranách si v lize mladších dorostenek  nakonec odvážejí 
první historické body starší žačky DHC Plzeň po vítězství v pražských Heroldových 
sadech nad Sokolem Vršovice v poměru 22:25. 

Utkání nebylo zdaleka tak herně vydařené jako minulý týden v domácím prostředí proti 
Slavii. DHC sice od první minuty vedlo, přesto si vybíralo slabší chvilky. Tu první mezi 
12. a 17. minutou prvního poločasu, kdy během krátké chvilky dovolilo soupeři srovnat 
ze stavu 3:7 na 7:7. Pak přišlo procitnutí a poločasové vedení 8:11. 

Opět se nepodařil vstup do druhého poločasu stejně jako se Slavií a v 11. minutě druhé 
půle DHC jednou jedinkrát za zápas prohrávalo 14:13. Poté přišlo spolu se změnou 
obrany druhé probuzení až do stavu 18:24 tři minuty před koncem. V závěru se podařilo 
Vršovicím zkorigovat stav na 22:25. DHC tak vybojovalo první dva body, když i přes 
množství chyb předčilo soupeře ve špatně vytopené vršovické hale především 
v pohybu, lépe organizované obraně, přechodu do rychlého protiútoku a fyzické kondici. 
Opět se nejvíce dařilo D. Franzové a T. Eksteinové, když obě hýřily aktivitou. Pochvalu 
zaslouží spojky i za spolupráci s pivoty, kdy především B. Jetlebová se prosadila i 
střelecky. Spoustu práce odvedla T. Bušauerová, které se v lize zatím příliš nedaří 
střelecky. Přesto pracovala pro kolektiv a rozdala obrovské množství gólových 
přihrávek. Tentokrát se příliš nedařilo M. Sedlákové a i hvězda prvního kola brankářka 
A. Jiskrová zdaleka nedokázala zopakovat výborný výkon z minulého zápasu. V utkání 
si zahrálo všech 14 nominovaných hráček a na 
všech byla vidět chuť vybojovat první body. 

V příštím kole přivítá DHC v neděli 6.10. od 16 hodin v hale 31. ZŠ přemožitele Vršovic 
z prvního kola DHK Baník Most. 

Branky DHC Plzeň: 

Franzová 10, Eksteinová  5, Sedláková a Bušauerová po 3, Jetlebová 2, Paulusová a 
Tomíšková po 1.Dále hrály: Jiskrová, Šafaříková, Poslední, Oravcová, Fousková, 
Bláhová a Franková. 

  



První turnaj v miniházené (28. 9. 2013 Talent Plzeň) 

V sobotu 28. 9. 2013 se uskutečnil první turnaj v miniházené 4+1. Hrálo se na Talentu, 
a to ve třech skupinách. 

DHC Plzeň A 

Ráno se v nejsilnější skupině č. 1 představilo DHC Plzeň A - složené z hráček ročníku 
2003. Holky odehrály tři dobré zápasy, podlehly klukům z Talentu i klukům z Rokycan - 
oběma zejména díky chybám v obraně. Dokázala porazit děvčata z Tachova. Celkově 
skončila třetí. 

Pochválit je třeba zejména Adélu Pitulovou, která podávala nadstandardní výkony ve 
všech zápasech. Velkou oporou byla v brance Malina - Míša Malá. O jejím výborném 
výkonu svědčí i celkové druhé místo našeho družstva v soutěži trháků - a to jen o jediný 
gól na skóre. 

Mezi zápasy si ještě děvčata vyzkoušela netradiční překážkovou dráhu - nejrychlejší 
byla "Mini" Sára Říhánková, druhá skončila "Hary" Sára Hartmanová a třetí byla "Viky" 
Viktorka Šuhajdová. 

Výsledky DHC Plzeň A: 

• Talent 12 : 15 

• Tachov 14 : 5 

• Rokycany 8 : 14 

Hrály: 

Malá 3 góly, Rittichová 10, Tomanová 8, Pitulová 10, Říhánková 2, Šuhajdová 1, 
Hartmanová. 

DHC Plzeň B 

Ve skupině č. 3 se představilo DHC Plzeň B. 

Hodnocení trenérek:  

Holky hrály docela dobře. Hodně hrály úplně nové holky, takže jsme nehrály 
na výsledek, ale aby si všechny zahrály a vyzkoušely si to. 

Nelča super v obraně, Beny parádní v útoku. Zkoušely hodně uvolnění jeden na 
jednoho, což se dařilo, jen zase koncovka byla slabší, ale i tak jsme 
s hrou co holky předvedly spokojený :). 

Výsledky DHC Plzeň B: 

• DHC - Talent   8:15  (trháky 2:3) 

• DHC - Slávie   11:19 (trháky 5:4) 

Pořadí skupiny č. 3 

1. Slávie  

2. Talent 

3. DHC Plzeň 

Sestava: góly+ proměněné trháky: 

Toušová Valča 6+1, Egermajerová Nelča 7+1, Nová Kristýna 1+1, Benešová Lucie 
5+2, Blažková Tereza, Šindelářová Ája 0+2, Pechová Veronika, Perglová Viktorie 



Liga ml. dorostenek, 3. kolo DHK Baník Most, 6.10.2013 

Ve třetím kole ligy dorostenek narazilo DHC Plzeň na dorostenky Baníku Most. 

První poločas byl jako na houpačce. Nejprve vedli domácí, pak zase Most a naopak. Až 
v závěru poločasu se domácí čtyřbrankovou šnůrou ujali vedení 9:7. Ve druhém 
poločase se hráčky střídaly ve střílení branek. Ve dvacáté minutě se Mostu podařilo 
vyrovnat  na 13:13. Plzeňanky se však nevzdaly a třemi brankami v řadě otočily 
vítězství na svoji stranu. V závěru i přes oslabení a mnoho nepřesností severočeských 
rozhodčích vítězství uhájily a vyhrály 16:14. 

Pochvalu za bojovnost zaslouží opět celé mladé družstvo. Již potřetí tempo hry udávaly 
Franzová s Eksteinovou a svůj velmi dobrý den z prvního domácího utkání zopakovala 
brankářka Jiskrová. K této trojici se tentokrát přidala i kapitánka Franková. Stále se i 
přes snahu příliš nedaří dvojici spojek Bušauerová a Sedláková. Musíme doufat, že se 
chytí v některém z dalších zápasů. 

V příštím kole bude v neděli 13.10. k vidění plzeňské derby s lídrem této skupiny 
dorostenecké ligy DHC SVŠ Plzeň od 16,00 h v hale 31. ZŠ Plzeň. 

Branky DHC Plzeň: 

Franzová 7, Eksteinová  5, Franková 2, Bušauerová a Tomíšková po 1. 

  



Mladší žačky na turnaji v Žirovnici (4. - 6. 10. 2013) 

O prvním říjnovém víkendu absolvovali mladší žačky DHC Plzeň druhý ze série turnajů, 
kterých se účastní nejlepší družstva v ČR. Tentokrát se hrálo vůbec poprvé v Žirovnici. 
Pořadatelé se organizace celého turnaje zhostili na výbornou a patří jim obrovský dík. 

Naše děvčata vstoupila do turnaje v pátek odpoledne zápasem proti Vršovicím. Stejně 
jako na minulém turnaji v Ivančicích i tentokrát se nám první poločas proti tomuto 
soupeři vůbec nevydařil. Po sérii chyb v obraně jsme prohrávaly 1 : 6. Druhý poločas 
jsme mohutně dotahovaly a soupeře jasně přehrávaly. Bohužel v součtu z toho byla 
"jen" prohra 9 : 10. V zápase jsme opět udělaly obrovské množství chyb - celkem 19!!! 
Je však třeba děvčata pochválit za bojovnost ve druhém poločase. Branky: Drozdová 2, 
Kajerová 1, Kantnerová 1, Kutáková 1, Lásková 1, Vaňková 2, Walterová 1, 

Druhé utkání (již v sobotu ráno) proti Hájům jsme dokázaly díky osobní obraně jejich 
nejlepší střelkyně Martínkové držet se soupeřem krok po celý zápas. Bohužel hrát proti 
soupeři a ještě proti rozhodčím je ohromně těžké. Po výborném výkonu jsme prohrály 
nakonec 13 : 16. Branky: Drozdová 2, Kajerová 3, Kliková 1, Kotlanová 1, Kutáková 1, 
Lásková 3, Walterová 2. 

Na třetí utkání proti Ivančicím se asi dlouho nezapomene. Naše děvčata se snažila a 
vypracovala si řadu šancí. Ivančická děvčata také a zároveň i lépe proměňovala. Za 
stavu 4 : 2 pro Ivančice šla ivančická hráčka do trháku. Naše hráčky se jí snažily 
zabránit, ale jen do té doby než došla na devítku. Pak už šla sama a neproměnila. 
Upadla rozbrečela se. Rozhodčí nechali rozehrávat naši brankářku. Bohužel ivančický 
trenér viděl vše jinak a domníval se, že naše hráčky hrubě faulovaly. Proto prudce 
nakopl odpadkový koš na plochu. Následovalo přerušení hry a odchod obou družstev 
do šaten. Rozhodčí zápas kontumovali v náš prospěch. Pak ale po domluvě s 
pořadateli bylo nakonec v utkání pokračováno. Bohužel naše děvčata se nedokázala z 
otřesu vzpamatovat a zároveň i noví rozhodčí, kteří utkání nově rozhodovali se báli 
písknout do píšťalky cokoli, co by nebylo ve prospěch ivančických. Během chvíle nám 
ivančice odskočili až na poločasových 3 : 8. Ve druhém poločase už se holky trochu 
oklepaly a znovu držely se soupeřkami krok, ale už to nebylo v rozhodnutém zápase nic 
platné. Prohrály jsme 8 : 12. Branky: Drozdová 1, Hornsteinerová 1, Kantnerová 2, 
Kutáková 3, Turková 1. 

Následoval oběd a po něm jsme si udělali procházku po Žirovnici se zastávkou na 
žirovnickém zámku. Ukázalo se, že to byla dobrá volba a že nám to všem pročistilo 
hlavu. 

Odpolední dvě utkání už jsme zvládly na výbornou. Nejprve proti Žirovnici jsme osobní 
obranou na nejlepší hráčku dokázaly zaskočit domácí družstvo a vedení jsme si po celý 
zápas nenechaly vzít ani jednou. Zvítězily jsme 10 : 8. Branky: Drozdová 3, Kantnerová 
3, Kutáková 2, Lásková 1, Walterová 1. 

Večer jsme nastoupily proti vítězovi ivančického turnaje a největšímu favoritovi na 
letošní mistrovský titul - HC Zlín. Zápas se nám vydařil od samého začátku. V brance 
výborně chytala Malina (Malá), v obraně řádila jako ďábel Čert (Walterová) a v útoku se 
z dálky trefovala Kopr (Drozdová). Poločasové vedení 8 : 4 bylo zcela zasloužené. Na 
počátku druhého poločasu ovšem přišla krize a po několika chybách v obraně a 
nepřesné střelbě v útoku jsme soupeřkám dovolily postupně nejen snižovat náskok, ale 
v jednu chvíli i vyrovnat. Družstvo se ale po tomto nepříznivém vývoji nesložilo, ale 
naopak zabojovalo. V útoku se začalo dařit Kutákové, která dokázala opakovaně 
procházet obranou Zlína. Dokonce i v dramatickém závěru jsme díky time-outu 



dokázaly udržet nejen nervy na uzdě, ale i balón v útočném pásmu. Zvítězily jsme 
zaslouženě v našem patrně historicky nejlepším zápase 13 : 11. Branky: Drozdová 6, 
Kotlanová 1, Kutáková 2, Lásková 2, Vaňková 1, Walterová 1. Úspěšnost Maliny v 
brance byla 69%!!! 

V neděli ráno jsme si nedokázaly poradit se Slávií Praha. Přestože jsme opět dokázaly 
osobně ubránit nejlepší hráčku hostujícího družstva, dostaly jsme několik laciných 
branek po spolupráci střední spojky a pivota, a také po rychlém přechodu. Prohrály 
jsme 6 : 11. Branky: Drozdová 1, Kotlanová 1, Kutáková 2, Walterová 2. 

V závěrečném zápase proti Písku jsme byly jasným favoritem a naštěstí jsme to bez 
problémů dokázaly. Kutáková se znovu na výbornou zhostila osobní obrany nejlepší 
střelkyně Písku. V útoku se jí také dařilo, ale dobře hrály i ostatní. Drobnější zaváhání 
přišlo opět na začátku druhého poločasu, kdy jsme soupeřky nechaly dotáhnout na 
rozdíl tří branek 4 : 7, pak už jsme je ale k ničemu nepustily a zvítězily 11 : 4. Branky: 
Drozdová 3, Kajerová 1, Katnenrová 2, Kotlanová 1, Kutáková 3, Lásková 1. 

Celkově: 

Kromě nevydařeného úvodního prvního poločasu proti Vršovicím jsme v každém utkání 
dokázaly soupeře trápit. O proti minulému turnaji jsme nasbíraly 3 vítězství a skončily 
na celkově čtvrtém místě z osmi týmů. Velmi dobře fungovala po většinu zápasů 
obrana. Vyzdvihnout v ní je třeba Láskovou a Kotlanovou. Celkově se začalo dařit 
Kutákové (nejlepší hráčka družstva) a rozehrála se i Walterová. Nejlepší střelkyní 
družstva byla Drozdová, ale její střelecká úspěšnost byla vyvážena ohromným 
množstvím chyb (celkem 13). Velmi dobře chytaly obě brankářky Malá (58 %) i Raslová 
(62 %). 

Branky a chyby: 

Celkový počet chyb byl 85 = tj. více než 12 chyb na zápas! 

Drozdová 18 branek (13 chyb), Hornsteinerová 1 (5), Kajerová 5 (7), Kantnerová 8 (3), 
Klementová 0 (7), Kliková 1 (8), Kotlanová 4 (6), Kutáková 14 (11), Lásková 8 (6), 
Turková 1 (5), Vaňková 3 (8), Walterová 7 (3). 

 

  



Druhý soutěžní turnaj mladších žaček (12. 10. 2013 DHC Plzeň) 

V sobotu 12. 10. se v hale uskutečnil druhý turnaj dlouhodobé soutěže mladšího žactva. 
Hráčky DHC Plzeň do něj šly s jasným cílem - vyhrát všechny zápasy - zejména s 
Tachovem, se kterým se nám minule nedařilo. 

DHC Plzeň A 

Turnaj začal tradičním derby, kdy A družstvo tentokrát jasně dominovalo od samého 
začátku a zvítězilo 11 :2. 

I druhé utkání proti Slávii bylo jednoznačné a přestože jsme ve druhém poločase 
dostaly díky nedbalé obraně více branek, zvítězily jsme jasně 16 : 6. 

Na třetí utkání jsme se všichni těšily, protože jsme doufaly, že se nám podaří vrátit 
tachovským děvčatům porážku z prvního turnaje. A zápas se nám tentokrát vydařil - 
holky bojovaly, v brance výborně chytala Netrvalová a v poli se dařilo všem spojkám - 
Drozdové, Kantnerové i Kutákové, která měla ještě náročný úkol v obraně - uhlídat 
klíčovou hráčkou soupeřek. Zvítězily jsme 12 : 6. 

V posledním zápase jsme nastoupily proti nepříjemnému soupeři - hráčkám HC Plzeň. 
Jejich hra se tradičně opírala o dobře hrající Maršálkovou a výborně chytající Sukovou. 
Naše holky byly ale "rozjeté" ze zápasu s Tachovem a dokázaly soupeřky "přetlačit" na 
konec poměrně jednoznačným výsledkem 17 : 9. Pochvalu zaslouží opět především 
Kutáková s Kantnerovou. 

Celkově je třeba pochválit všechny hráčky základní sestavy za disciplinovanost, tah na 
branku a i za to, že dokázaly využít zkušenosti z předchozích těžkých turnajů v 
Ivančicích a Žirovnici. 

Branky a chyby: 

Drozdová 8 branek (2 chyby), Hornsteinerová 2 (3), Kajerová 1 (2), Katnenrová 11 (5), 
Kliková 4 (6), Kotlanová 3 (0), Kutáková 16 (6), Lásková 3 (1), Malá 1 (1), Netrvalová 0 
(0), Svobodová 1 (4), Vaňková 3 (3), Walterová 4 (4). 

Velmi dobře chytaly malá (72 % úspěšnosti) i Netrvalová (80 %). 

DHC Plzeň B 

Jako velmi nepovedený lze hodnotit turnaj z pohledu družstva DHC Plzeň B. Minule 
dokázaly holky trápit HC Plzeň, Tachov i Slávii. Dnes všem podlehly velkým rozdílem. 
Příčinou bylo množství technických chyb, ale zejména nízká produktivita střelby - 
celkově šlo na branky soupeřek 87 střel, ale jen 7 skončilo za zády soupeřových 
brankářek! 

Vyzdvihnout lze snad jen výkon Rittichové, která dobře bránila a vyvíjela aktivitu v 
útoku. 

Po porážce v derby prohrály holky s Tachovem 0 : 15, se Slávií 2 : 5 a s HC Plzeň 3 : 
20. Máme na čem pracovat. 

Hrály (počet střel/počet branek, počet chyb): 

Kabátníková (3/0, 4), Oxová (7/0, 7), Pitulová (4/0, 4) Raslová (11/1, 6), Rittichová 
(12/2, 2), Salzmanová (0/0, 1), Šauerová (2/0, 1), Šuhajdová (1/0, 1) Tomanová (4/0, 4), 
Turková (29/3, 4), Vojtěchová (2/1, 2) Haluzincová (12/0, 8) 

 V brance dobře chytaly všechny tři brankářky - Raslová 48 % úspěšnost, Kabátníková 
70%, Šuhajdová 40 %. 



Liga ml. dorostenek, 4. kolo DHC SVŠ PLZEŇ (13. 10. 2013) 

V plzeňském derby v lize mladších dorostenek se střetly domácí DHC a loňský druhý 
celek dorostenecké ligy DHC SVŠ Plzeň. 

Hosté začali lépe, ale domácí dobrou hrou držely až do desáté minuty remízu. Pak 
přišla šnůra pěti branek hostů a v poločase DHC prohrávalo 9:15. 

Domácím se vcelku podařil vstup do druhého poločasu a stáhly náskok SVŠ ve 43. 
minutě na 15:19. Pak však mladému domácímu celku došly trochu síly a střídající 
hráčky nestačily držet krok se zkušeným soupeřem, a tak domácí prohrály 18:28. 
Trochu krutý výsledek, hra na desetibrankovou prohru rozhodně nevypadala. V zápase 
byl největší rozdíl v produktivitě a hře křídel. Pouze T. Eksteinová se v této herní 
činnosti dokázala soupeři vyrovnat. 

Tradičně velmi dobře hrály Eksteinová a Franzová, slušný zápas odchytala Jiskrová. 
Zlepšení bylo vidět u Sedlákové a Bušauerové. Bohužel se díky dobré obraně hostů 
příliš nedostalo na spolupráci s pivoty. Ostatní hráčky bojovaly seč jim síly a hlavně kila 
stačily. 

V příštím kole ukončí DHC první polovinu podzimní soutěže v neděli 20.10. od 15.hodin 
na hřišti Lokomotivy České Budějovice. 

Branky DHC Plzeň:   

Eksteinová 7,Franzová 4, Sedláková a Bušauerová po 2, Franková,Oravcová a 
Tomíšková po 1. Dále hrály: Jiskrová, Šafaříková, Poslední, Jetlebová, Fousková, 
Paulusová a Prochásková. 

  



Druhý turnaj miniházené (DHC Plzeň 13. 10. 2013) 

V neděli 13. 10. 2013 se odehrál v hale 31. ZŠ Plzeň druhý turnaj v miniházené. Hrálo 
se tentokrát ve čtyřech skupinách. 

DHC Plzeň A 

Sedm statečných - pět trošku zkušenější  a dvě úplné začátečnice - nastoupilo k bojům 
s tradičními soupeři v nejlepší skupině. Prvním byli kluci z Rokycan A. Přestože jsme v 
tomto utkání dokázaly díky zkušenostem zvítězit, nebylo nijak pohledné. Vyhrály jsme 9 
: 7. 

Druhé utkání proti Rokycanům se nám maximálně vydařilo. Holky bojovaly, v brance 
výborně chytala Malá a v poli se dařilo zejména Rittichové. Dokázaly jsme držet vedení 
po většinu zápasu - až v samém závěru jsme ho po sérii chyb ztratily a prohrály jsme 7 : 
10. 

Výborně jsme hrály i třetí utkání proti Talentu - obdobně jako s Rokycanami jsme 
dokázaly tlačit skoro celý zápas, ale v závěru nám došly síly a prohrály jsme 8 : 10. 
Pochvalu zaslouží především Pitulová, která se konečně vzbudila v obraně a výborně 
hrála i v útoku. Světlé chvilky s těmi tmavými střídala jako obvykle Tomanová. 

Paradoxně za dva prohrané zápasy zaslouží holky větší pochvalu než za výhru v 
zápase prvním. 

Celkově jsme v turnaji obsadily třetí místo, v soutěži trháků jsme byly druhé a v 
sedmičkách jsme zvítězily, a to nejen zásluhou střelkyň, ale zejména Maliny, která 
dokázala soupeře přivádět k zoufalství. 

Hrály (góly ze hry, góly ze sedmiček, góly z trháků): 

Malá (4 - 2 - 3), Pitulová (5 - 2 -3), Rittichová (9 - 3 - 2), Šuhajdová (0 - 0 - 1), 
Tomanová (5 - 2 - 2), Hartmanová (1 - 0 - 1), Okalová (0 - 0 -0) 

DHC Plzeň B 

V odpolední skupině 2 A byly "zkušené hráčky" nakombinované s těmi novými. Všechny 
zápasy se velice snažily, ale bohužel prohrály se zkušenějšími družstvy. Neměly jsme 
nikoho na střídání, takže to pro děvčata bylo i dost náročné po fyzické stránce. Za 
bojovnost si zaslouží pochvalu zejména Julča Dubská, která dala i nejvíce branek. A 
také je třeba vyzdvihnout výkon brankářky Áji Šindělářové. 

Celkové umístění: miniházená 4. místo, sedmičky 4. místo, trháky 3. místo. 

Hrály (góly ze hry, góly ze sedmiček, góly z trháků): 

Egermajerová (3 - 1 - 2), Dubská (12 - 1 - 2), Nová (2 - 0 - 2), Blažková (2 - 0 - 1), 
Šindelářová (0 - 2 - 2) 

DHC Plzeň C 

V tomto družstvu hrajícím ve skupině 2 B se střelecky nejvíce dařilo Toušové a 
Komárkové, v brance vynikala Říhánková. 

Celkové umístění: miniházená 3. místo, sedmičky 3, místo, trháky 2. místo 

Hrály (góly ze hry, góly ze sedmiček, góly z trháků): 

Toušová (5 - 2 - 2), Komárková (7 - 2 - 1), Říhánková (0 - 0 - 2), Krausová (2 - 1 - 1), 
Kliková (0 - 1 - 1), Pechová (0 - 0 - 0) 



DHC Plzeň D 

Ve skupině č. 3 si dnes zahrály především nejnovější hráčky družstva Špuntovek, 
doplněné několika zkušenějšími hráčkami. Všichni tři nováčci - Veronika Pechová, 
Terezka Blažková i Rozálie Kliková si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a snahu. 

Celkové umístění: miniházená 1. místo, sedmičky 1. místo, trháky 1. místo. 

Hrály (góly ze hry, góly ze sedmiček, góly z trháků): 

Komárková (21 - 1 - 2), Krausová (4 - 1 - 0), Říhánková (5 - 1 - 2), Dubská (5 - 2 - 1), 
Blažková (0 - 1 - 0), Pechová (0 - 0 - 0), Kliková (0 - 0 - 0) 

  



Druhý turnaj minižactva (DHC Plzeň, 19. 10. 2013) 

Tuto sobotu se odehrál druhý turnaj kategorie 6+1. Naše děvčata nebyla kompletní a 
pomohly nám dvě zkušenější hráčky Natka Tomanová a Adéla Pitulová. 

Děvčata odehrála 4 zápasy. V prvních třech zápasech děvčata zřejmě ještě spala, 
protože na hřišti se hledala, dělala základní chyby (špatné zpracování míče, kroky, 
zahazování míče a špatné koncovky). Až v posledním zápase proti rychlým Hájům, kdy 
rodiče začali fandit a holky se hecly, tak hra  vypadala dobře. V obraně si zaslouží 
pochvalu Zuzka Říhánková a Nelča Egermajerová, která osobně ubránila nejlepší 
střelkyni soupeřů. 

Vyzdvihnout musím především brankářku Áju Šindelářovou, která chytala výborně po 
celý turnaj a v posledním zápase doslova čarovala. Děvčatům z Hájů chytla čtyři 
sedmičky. A také si zaslouží pochvalu Julča Dubská, která hrála výborně celý turnaj, 
individuálně se prosazovala a byla nejlepší střelkyní našeho týmu. 

Výsledky: 

• DHC - SVŠ Plzeň 5 :13 

• DHC - HK Rokycany 2:15 

• DHC - Šťáhlavy 4:6 

• DHC - HC Háje 3:5 

Sestava a góly: 

Šindelářová Ája, Komárková Magdalena 1, Egermajerová Nela, Říhánková Zuzana, 
Toušová Valentýna 1, Pitulová Adéla 2, Tomanová Natálie 3, Dubská Julie 7 

  



Liga ml. dorostenek , 5. kolo LOKOMOTIVA Č.BUDĚJOVICE (20. 10.2013) 

První polovinu podzimní části dorostenecké soutěže zakončilo DHC v Českých 
Budějovicích. 

Asi za nejslabší výkon v letošní dorostenecké lize si do Plzně odváží další dva body za 
vítězství 25:30.  V prvním poločase byl stav vyrovnaný pouze do sedmé minuty. Pak se 
začaly prosazovat Franzová s Eksteinovou a skóre se překlopilo na stranu DHC. Do 
poločasu vzrostlo na slušných 16:10 pro DHC. 

Druhý poločas se nedá označit jinak než „velký zmatek". Ještě, že soupeř patřil do 
kategorie těch lehčích. Přesto dokázaly Jihočešky mnohé nabízené šance využít a 
druhý poločas vyhrály 15:14. Ještě, že se nehrálo o deset minut déle. 

Velkou slabinou DHC v tomto utkání byla příšerně děravá obrana, která nedala oběma 
brankářkám šanci podat lepší výkon než průměrný. Opět, stejně jako minule chybovala 
především křídla, dokonce i tak výborný obránce jako T. Eksteinová. Naštěstí v útoku 
se dařilo víc než v obraně. K tradičním střelcům Franzové a Eksteinové se konečně 
přidala i T. Bušauerová a potěšila oko diváka sedmi pěknými brankami. Ukázalo se, 
že v konkurenci stejně starých a stejně vážících hráček se dokáže prosazovat. Pokud 
se dostane do  křížku s hráčkami o dvacet kilo těžšími, je to náročnější. Asi svůj nejlepší 
výkon v dorostu korunovala šesti brankami kapitánka J.Franková. Dokonce předvedla i 
velmi pěknou střelbu z výskoku. Slušný zápas již potřetí v řadě odehrála V.Oravcová. 

Příští týden pokračuje soutěž v sobotu 26.10. v 15.00 odvetou s Českými Budějovicemi. 

Branky DHC Plzeň: 

Franzová 9,  Bušauerová 7, Franková a Eksteinová po 6, Oravcová a Tomíšková po 1. 
Dále hrály: Jiskrová, Šafaříková, Poslední, Jetlebová, Bláhová a Prochásková. 

S horečkou zůstaly doma Sedláková, Paulusová a Fousková. 

  



Liga ml. dorostenek , 6. kolo LOKOMOTIVA Č.BUDĚJOVICE (26. 10.2013) 

Druhou polovinu podzimní části soutěže zahájilo DHC předehrávaným zápasem 
s Českými Budějovicemi . Zatímco před týdnem DHC zvítězilo v Budějovicích 30:25, 
tentokrát na soupeře vlétlo mnohem důrazněji. 

Do základní sestavy nastoupilo to nejlepší, s čím DHC v této chvíli disponuje. Po trochu 
rozvážnějších prvních patnácti minutách (7:3) přišla trochu svižnější čtvrthodinka a 
v poločase pro hosty velmi nepříznivý výsledek 17:3. 

V druhém poločase vystřídala stejně jako před týdnem v brance A. Jiskrovou T. 
Šafaříková a až do 45.minuty zápas pokračoval ve stejném duchu (25:5).V další 
čtvrthodince ztratila obrana DHC na pozornosti, což podpořila i brankářka svými 
nepřesnými zákroky, a tak soupeř přeci jen vstřelil několik branek. Poslední čtvrtina 
zápasu (10:10) určila konečné skóre 35:15.  Kladem utkání je, že na vstřelených 
brankách se podílelo hned devět střelců, a to ještě M. Fousková s K. Procháskovou 
své velké šance na první branku v dor. lize nevyužily. Domácí i přes chyby hrály svižně 
a 
mnoho chyb pramenilo ze snahy hrát rychlou házenou. Na  druhou stranu soupeř příliš 
odporu nekladl a po právu je bez bodu poslední. 

V příštím kole hostuje DHC v Praze na Slavii v neděli od 17 hodin. 

Branky DHC Plzeň: 

Franzová a Sedláková po 7,   Eksteinová 6, Bušauerová 5, Franková a Tomíšková po 3, 
Poslední 2, Jetlebová a Šmrhová po 1. Dále hrály: Jiskrová, Šafaříková, Fousková, 
Bláhová a Prochásková. 

  



Třetí turnaj mini 4+1 (Tachov 2. 11. 2013) - doplněno!!! 

V sobotu 2. listopadu se konal další turnaj v miniházené 4+1. Tentokrát se družstva 
sjela do Tachova a byla rozdělena do tří pětičlenných skupin. 

DHC Plzeň A 

Startovalo tradičně ve skupině č. 1. Nejprve naše děvčata hrála proti klukům z Rokycan. 
Po začátku, který jsme vyloženě zaspaly jsme se ve druhé části zápasu probraly a i 
díky několika výborným zákrokům Maliny jsme začaly dotahovat. Za stavu 7 : 6 jsme 
měly vyloženou šanci, kterou jsme proměnily, ovšem v té chvíli zahoukala siréna. 
Přestože byl čas špatně nařízen a byla teprve 10. minuta z 12ti minutového utkání, 
rozhodčí při pokračování hry gól neuznal. Naše děvčata potom trochu polevila v tlaku a 
nakonec z toho byla naše prohra o tři branky. Druhé utkání proti Tachovu jsme dokázaly 
udržet vedení od začátku až do konce, přestože soupeřky nepříjemně dotahovaly. 
Zvítězily jsme 7 : 5. I třetí utkání mělo obdobný průběh a skončilo naším vítězstvím 6 : 
4. Poslední utkání proti Talentu mělo dramatický náboj od začátku až do konce. Naše 
děvčata s chutí bojovala a nedala klukům nic zadarmo. Kluci sice zvítězili o jediný gól, 
ale až do samého závěru se báli o výsledek. 

Celkově jsme skončili 3. v miniházené, 2. v sedmičkách a 3. v trhácích. 

Tahounem družstva byla Rittiška. Až ve třetím zápase se probudila Pipi. Tomy a Mini 
dokázaly soupeře překvapit perfektním uvolněním, ale pak se na dlouhé minuty 
odmlčely a na hřišti nebyly vidět. Zkušenosti získaly i Hary a Štěpka. Pro obě jsou zatím 
některé zápasy první skupiny příliš náročné, ale i tak nasbíraly cenné zkušenosti. 

Sestava DHC Plzeň A (góly ze hry, góly ze sedmiček, góly z trháků): 

Malá (4, 4, 3), Tomanová (7, 3, 3), Pitulová (5, 1, 2), Říhánková (4, 0, 0), Hartmanová 
(0, 0, 0), Okalová (0, 0, 1), Rititchová (9, 2, 3) 

DHC Plzeň B, C, D 

Z minižaček (tréninková skupina Pavly Toušové a Jiřiny Egermajerové) jsme utvořili 3 
družstva. Jedno družstvo už hrálo v dopolední II.skupině, kde holky předvedly opravdu 
dobrý výkon a ukázaly, že hrát házenou umí. V prvním zápase 
se  děvčata rozkoukávala, to je rozstříleli kluci z Talentu. Ale pak už si holky nenechaly 
nic líbit a už neprohrály. V 
odpolední III. skupině jsme měli 2 družstva. První vzájemný zápas mezi sebou si 
holky nedaly nic zadarmo a předvedly tvrdou házenou. Po zranění Zuzky Říhánkové a 
předčasného odjezdu Majdy Komárkové, měly holky potom co dělat. Julča Dubská, 
která hrála úplně všechny zápasy, si zaslouží velkou pochvalu za výkon a bojovnost. 
Zuzka Říhánková do té doby než se zranila, tak byla tahounem v družstvu jak 
v dopolední skupině tak i v odpolední skupině. Všechny děvčata zaslouží za tento turnaj 
opravdu velkou pochvalu :) 

II. skupina 

• DHC B - Talent             5:12 

• DHC B - Slavia VŠ B    7:7 

• DHC B - Rokycany B    14:4 

• DHC B - Slavia VŠ A     13:5 

Děvčata skončila na 2.místě. 



Sestava a branky: 

Říhánková Zuzka 12, Komárková Majda 13, Dubská Julie 9, Toušová Vali 5, Nová Kiki, 
Šindelářová Ája 

III. skupina 

• DHC C - DHC D          9:6 

• DHC C - Tachov C     18:1 

• DHC C - Tachov D     16:0 

• DHC C - Talent C        6:4 

Děvčata skončila na 1.místě. 

Sestava a branky: 

Říhánková Zuza 2, Toušová Vali 15, Krausová Kačka 4, Benešová Lucka 9, 
Šindelářová Ája 2, Dubská Julie 13 

• DHC D - DHC C        6:9 

• DHC D - Tachov D    7:0 

• DHC D - Tachov C    11:6 

• DHC D - Talent C      5:13 

Děvčata skončila na 3.místě. 

Sestava a branky: 

Komárková Majda 2, Dubská Julča 15, Nová Kiki 6, Blažková Tereza 4, Toušová Vali 1, 
Kliková Róza 1, Pechová Verča 

 

  



Zpráva o stavu družstva DHC Plzeň – přípravka (2. 11. 2013) 

 
 

Družstvo se začalo tvořit na podzim roku 2012 a aktuálně jej tvoří celkem 20 hráček 
ročníků 2006, 2007 a 2008. Věříme, že tento stav není konečný a dále budou nové 
hráčky přibývat. 

Vzhledem k věku hráček (řada z nich je ještě předškolního věku) jsou tréninky vedeny 
převážně zábavnou formou (různé typy honiček, míčových her, soutěží ve skupinách 
apod.). Jejich cílem je naučit hráčky především základní pohybovou průpravu, proto 
jsou do tréninku vkládány i gymnastické prvky nebo práce se švihadlem. Velký důraz je 
pochopitelně kladen i na práci s míčem, kde jsou pokroky vidět s každým dalším 
tréninkem. 

Cílem však není pouze sportovní stránka, ale naší snahou je vytvořit přátelské 
prostředí, kam se hráčky budou těšit, a kolektiv, který bude fungovat nejen na hřišti a 
pohromadě vydrží po mnoho let. V hráčkách (a v jejich rodičích) se proto snažíme 
budovat i pocit zodpovědnosti při docházkách na tréninky a odměňujeme ty, jejichž 
docházka je v daném měsíci nejlepší. 

Letošní tréninkovou sezónu 2013/2014 jsme zahájili pětidenním letním soustředěním v 
Tachově, kterého se zúčastnilo celkem 10 hráček. Cílem soustředění bylo především 
stmelit kolektiv a naučit hráčky samostatnosti (pro většinu z nich to byla první akce, kde 
byly takto dlouho bez rodičů). Soustředění proto nebylo zaměřeno pouze na sportovní 
trénink, ale i na řadu mimosportovních aktivit (různé formy her a soutěží, výlety, 
návštěva bazénu, výtvarné soutěže apod.). Vrcholem soustředění pak byl bobřík 
odvahy, který 
všechny hráčky zvládly (na rozdíl od některých starších hráček z vyšších kategorií). Byť 
se to někdy neobešlo bez slziček, tak soustředění splnilo předpokládaný účel a hráčky 
si z něj odnesly plno zážitků. 

V současné době trénujeme dvakrát týdně, a to v úterý od 16:30 do 18:00 v tělocvičně 
Bolevecké základní školy a ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 v hale 31. ZŠ. Od počátku roku 
2014 máme v plánu účastnit se turnajů v miniházené 4+1. 

Družstvo je nadále otevřené, proto rádi přivítáme jakékoliv nové přírůstky. Postačí 
předem zavolat na některý z kontaktů, případně rovnou přijít na konkrétní trénink 
(alespoň 15min před počátkem tréninku). S sebou postačí vzít pouze sportovní 
oblečení, boty do haly, pití a dobrou nálada.   

Stanovené (nejen) sportovní cíle: 

• Stmelit kolektivu pomocí tréninkových jednotek společně s rodiči, jednou za měsíc 

• Naučit se trénovat v kolektivu 

• Vystupovat samostatně, aktivně a ukázněně v tréninku i v soutěži 
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• Pravidelně trénovat, plnit všechny podmínky tréninku 

• Doplnit hráčský kolektiv 

• Účastnit se turnajů 4 + 1 

• Učti se základní koordinaci pohybu 

• Zaměřit se na frekvenci pohybu (zejména rozvoj rychlostních schopností) 

• Znát a dodržovat pravidla dané sportovní disciplíny a sportu všeobecně 

• Přihrávky (přetažená, nedotažená) 

• Chytání míče (spodní a vrchní) 

• Rozvíjet rychlost, koordinaci a rychlostní vytrvalost 

• Cvičit se švihadly - různé formy přeskoků 

• Střílet na branku 

• Rozvíjet sílu přirozeným způsobem - překonávat odpor partnera (úpolová cvičení - 
tažení, přetlačovaná) 

• Rozvíjet obratnost pomocí sportovního náčiní - žebřiny, žebřík, překážky, provazové 
dráhy 

• Driblovat oběma rukama 

  



Liga ml. dorostenek, 7. kolo DHC Slavia Praha (3. 11.2013) 

Po dvou výhrách vyrazila dorostenecká „mláďata" z DHC na horkou půdu do haly 
pražské Slavie. 

Bohužel se na družstvu negativně podepsal sobotní trénink a testování házenkářských 
nadějí. Úplně mimo hru zůstala Bušauerová (poškozené chrupavky v koleně), 
Paulusová (nemoc) a menší bolístky si odnesly i další hráčky. 

Po celý první poločas bylo DHC lepší, přesto ho prohrálo 10:7. Bohužel neproměnilo tří 
sedmičky (postupně Sedláková, Eksteinová a Oravcová), trhák (Franzová) a několik 
pěkných možností z levého křídla (Tomíšková a Fousková). 

Ve druhém poločase už docházely síly. Hra  s pouze třemi spojkami, které navíc dělaly 
velké množství chyb a nedařila se jim střelba z dálky, neměla šanci na úspěch. Druhý 
poločas kopíroval ten první i do skóre (10:7), takže konečný součet byl 20:14. 

Utkání lze rozdělit na dvě části. V obranné části družstvo víceméně uspělo, hráčky 
bojovaly, snažily se o agresivní pojetí. Když slušnou obranu podpořila i mírně 
indisponovaná brankářka Jiskrová 65% ní úspěšností(4 branky ze sedmičky, 5 z trháku 
a pouze dvě z prostoru spojek), zůstává v obraně tmavou skvrnou jen tradiční zoufalé 
bránění v oblasti našeho levého křídla, kde Tomíšková s Fouskovou vytvářely 
soupeřkám přímo dálnici. 

Pravým opakem byla útočná fáze. Zoufalý pohyb bez smysluplné kombinace, naivní a 
neúčinná střelba. Pouhých 14 branek z 54 střel hovoří za vše a k tomu ještě množství 
ztracených míčů bez ohrožení soupeřovy branky. Nejlepšími hráčkami byly kapitánka J. 
Franková a D. Franzová, která musela ale v závěru utkání odstoupit kvůli bolesti zad. 
Naopak se vůbec nedařilo hvězdě minulých kol T. Eksteinové (deset střel bez gólu) ani 
M. Sedlákové, která ukázala, co umí, až v posledních minutách. Přes tato negativa je 
třeba přiznat, že před sezonou se čekalo, že takový průběh utkání bude pravidlem. 
Zatím je spíše výjimkou. 

V příštím kole se hráčky pokusí v domácím prostředí zaokrouhlit počet získaných bodů 
na deset na úkor pražských Vršovic. Utkání začíná v neděli 10.11. v 16 hodin. 

Branky DHC Plzeň: 

Franzová 6, Sedláková 4, Franková 3,Tomíšková 1. Dále hrály: Jiskrová, Šafaříková, 
Poslední, Jetlebová, Fousková, Eksteinová,Oravcová a Prochásková. 

  



Malinkatý turnaj mladšího žactva na DHC Plzeň 

V neděli 3. listopadu se sešla v hale 31. ZŠ Plzeň družstva mladšího žactva, aby 
změřila své síly na malinkatém turnaji. Turnaj organizátoři pořádali zejména proto, aby 
si zahrály všechny hráčky ze stále se rozšiřující tréninkové skupiny Jarky Šmrhové a 
Věry Jordanovové. Dopoledne se sešli spíše méně zkušení hráči a hráčky, odpoledne 
pak ti, kdo se házené věnují už déle. 

Dopoledne (DHC Plzeň A, DHC Plzeň B, HK Slavia VŠ Plzeň A, HK Slavia VŠ Plzeň 
B) 

Naše hráčky byly (obdobně jako v minulosti na čtyřkových turnajích) rozděleny do dvou 
vyrovnaných družstev  

DHC Plzeň A 

Nejprve prohálo ve vyrovnaném derby 3 : 5, aby v zápětí prohrálo s pozdějším vítězem 
- Talentem - 4 : 13. Tím se ale šňůra proher už zastavila a v posledních dvou utkáních 
porazily naše hráčky bez problémů kluky i holky ze Slavie (12 : 4 a 9 : 2). 

Celkově z toho bylo 3. místo. 

V brance se dařilo Raslové, v poli nejvíce vynikaly 
Kotlanová, Walterová,  Hornsteinerová a Haluzincová. 

Branky: 

Hornsteinerová 5, Kotlanová 11, Netrvalová 1, Haluzincová 5, Pitulová 1, Říhánková, 
Okalová, Zachová, Raslová, Walterová 5. 

DHC Plzeň B 

Nejprve zvítězilo v derby 5 : 3, potom si poradilo s děvčaty ze Slávie 6 : 1 (zejména díky 
dobrému výkonu Jurčové v brance). S Talentem prohrálo 4 : 11 a v závěru, zejména 
díky vlažnému tempu a neproměnění řady šancí "jen" remízovalo s klukama ze Slávie 5 
: 5. V konečném součtu ale remíza nic neznamenala a družstvo se umístilo na druhém 
místě. 

Velice příjemným překvapením pro všechny byly výkony Klikové i Klementové, střelecky 
se lépe dařilo i Turkové. Pochválit je třeba i Kabáníkovou za výkon s minimem chyb a 
řadou vybojovaných míčů. 

Branky: 

Kliková 8, Malá, Klementová 6, Harmanová, Oxová, Turková 3, Kabátníková, 
Tomanová 1, Rumlová 1, Rittichová 1. 

Odpoledne (DHC Plzeň A, DHC Plzeň B, Talent, HK Rokycany, Sokol Šťáhlavy) 

I odpoledne byly naše hráčky rozděleny do dvou vyrovnaných družstev. A obě družstva 
předvedla hrála opravdu velmi dobře. 

DHC Plzeň A 

V derby se tentokrát pomyslně radovalo z vítězství Áčko, i když přece jen nešlo o 
vítězství, ale spíš o předvedenou hru. Největší zásluhu na tom měla výborně chytající 
Malá. V zápase proti Talentu bylo DHC dlouho nebezpečným soupeřem a utkání (stejně 
jako předchozí den na čtyřkové) ztratilo až v samém závěru v posledních dvou 
minutách. Na předvedený výkon ale můžeme být všichni pyšní. Třetí utkání s kluky z 
Rokycan (kteří s sebou přivedli i dva starší žáky) bylo ve znamení "malých" holek a 



"velkých" kluků. Gólově navrch měly "malé" holky a zvítězily 9 : 5. Poslední utkání se 
Šťáhlavami bylo divácky velmi atraktivní. Šťáhlavy vedly téměř po celý zápas, ale naše 
holky byly nebezpečné a postupně dotahovaly. Zápas nakonec skončil smírně 5 : 5. 
Celkově z toho bylo druhé místo. 

Důrazně hrála Drozdová, tradičně velmi dobrý výkon podala Kotlanová a výborně hrála i 
Walterová. Střelecky se tentokrát vůbec nedařilo Vaňkové (za to zcela jistě drží rekord v 
počtu nastřelených tyčí). V brance byla velkou oporou Malá. 

Branky: 

Drozdová 11, Haluzincová, Kotlanová 4, Vaňková 3, Rittichová 1, Hornsteinerová 2, 
Walterová 7, Pitulová 2, Rumlová, Malá 

DHC Plzeň B 

Prohrálo v derby, ale pak jednoznačně převálcovalo vyšší a vyspělejší kluky z Rokycan 
11 : 3. S Talentem odehrálo dramatický zápas a v závěru vybojovalo cennou remízu 8 : 
8, když sedmičku v poslední minutě dokázala proměnit Kliková. 

Těžký zápas se šťastným koncem odehrála děvčata i proti Šťáhlavům, když obdobně 
jako jejich "dvojčata" z Áčka prohrávala téměř celý zápas a v závěru přidala na důrazu a 
zvítězila 8 : 7. Zásluhu na tom měla i výborně chytající Netrvalová. 

Výborně a ve velké herní pohodě odehrály celý turnaj všechny tři spojky - Kutáková, 
Kantnerová i Kliková. Všechny tři byly soustavnou hrozbou pro soupeře. Když se k tomu 
přidala i velmi dobře hrající Lásková, byla z toho celkově velmi pohledná hra. 

Branky: 

Kutáková 12, Kantnerová 7, Lásková 3, Turková, Klementová 1, Kliková 11, Tomanová, 
Oxová, Raslová, Zachová, Netrvalová. 

  



Liga ml. dorostenek, 8. kolo Sokol VRŠOVICE (10. 11.2013) 

Osmé kolo dorostenecké ligy přineslo dva rozdílné poločasy. 

Zatímco v prvním poločase DHC na palubovce kralovalo, velmi dobře bránilo, v útoku 
chyběla větší efektivita, ale domácí hosty víceméně přehrávaly. Obdržely jen šest 
branek (dvě z trháku  a čtyři ze sedmičky). Brankářka A. Jiskrová za vydatné pomoci 
obrany soupeři více nedovolila. Už v prvním poločase se zranila nejlepší hráčka 
minulého zápasu - kapitánka J. Franková. 

Do druhého poločasu naskočily Plzeňanky dobře. Rychle vsítily dvě branky a za stavu 
13:6 se zdálo vše jasné. Bohužel přišla tragická desetiminutovka. Tu DHC prohrálo 1:7 
a zranily se jim obě produktivní spojky T. Bušauerová a D. Franzová. Na hřišti tak 
zůstala jediná klasická spojka M. Sedláková, které se navíc hrubě nedařilo. Na dalších 
spojkách zaskakovala spíše křídla T. Eksteinová a V. Oravcová. Po chvilce se hra lehce 
urovnala, přesto pokračovala série chyb v obraně i útoku. Pak dvakrát zafungovala 
spolupráce T. Eksteinová a B. Jetlebová, konečně se trefila M. Sedláková a konečný 
účet zápasu (21:19) uzavřela lepšící se V. Oravcová. 

Kladem utkání je, že družstvo zápas ubojovalo a neztratilo. Přesto jen 21 branek 
z téměř 60 střel na branku není žádná sláva a to nemluvím o zbytečných ztrátách míče 
bez ohrožení branky. Opět vysokou úspěšnost měla brankářka A.Jiskrová, kterou 
v druhém poločase bránící hráčky nechávaly často vyniknout. 

Na druhou stranu pokud by někdo před soutěží prorokoval deset bodů z osmi zápasů , 
byl by považován za velkého snílka. Už v této chvíli plzeňská mláďata 
několikanásobně  překonala i ty nejoptimističtější předsoutěžní prognózy. 

V předposledním zápase jedou dorostenky DHC příští sobotu do Mostu a pokusí se 
zabojovat o třetí místo ve skupině „A". 

Branky DHC Plzeň: 

Franzová 5, Eksteinová, Sedláková a Bušauerová po 4, Jetlebová a Oravcová po 2. 

Dále hrály: Jiskrová, Šafaříková, Poslední, Tomíšková, Fousková, Bláhová, 
Prochásková a Franková. 

  



Starší žačky DHC Plzeň B v polovině soutěžní sezóny 2013/2014 

Příprava na další ročník soutěže začala soustředěním v Plánici. Počet hráček v 
družstvu se snížil o čtyři hráčky. 

Družstvo DHC B nemá široký kádr dobrých hráček, a tak odchod dvou hráček ze 
základní sestavy do DHC A je na herním projevu a výsledcích poznat. Pět hráček - 
Křišťanová, Denková, Gosťová, Brabcová a Rybáková vstřelilo téměř všechny dosud 
dosažené branky a při jejich střídání nelze postavit srovnatelnou náhradu. Pokud jsou 
na hřišti, je družstvo, s výjimkou DHC A, schopno odehrát vyrovnané pasáže zápasů. 
Ostatní hráčky stále zápasí s malou odvahou a průbojností v útoku a špatnou orientací 
v obraně. 

Na výsledcích 6 ti odehraných zápasů se také výrazně podepsala zranění - pouze 
v posledním utkání mělo družstvo kompletní základní sestavu. Umístění v soutěži 
odpovídá výkonnosti družstva. 

K dosažení lepších výsledků je nutné výrazně zlepšit bojovnost a dravost v obraně i 
v útoku a především střelbu, ve které je počet zásahů brankové konstrukce 
v odehraných soutěžních i turnajových zápasech vskutku „obdivuhodný". V rámci 
přípravy na druhou polovinu soutěže se družstvo zúčastní 22-24.11.2013 turnaje „O 
perníkové srdce" v Pardubicích, v lednu 2014 pak turnaje „Mrož Cup" v Plzni a na konci 
ledna pak turnaje v Jindřichově Hradci, či v Chebu. 

  



Liga ml. dorostenek, 9. kolo DHK Baník Most, 16. 11. 2013 

V předposledním kole ligy mladších dorostenek hrálo DHC na hřišti DHK Baník Most. 
Před tímto kolem měli oba soupeři stejný počet bodů. 

DHC sice v první minutě vsítilo T. Bušauerovou pěknou první branku z výskoku, 
ale druhou přidalo až v 15. minutě a třetí ve 28.minutě. Není tedy divu, že poločas 
skončil 12:4 ve prospěch Mostu. Vázla kombinace, pokud už někdo vystřelil, trefil tyč 
nebo boční síť. 

V druhém poločase se hra DHC zlepšila a náskok se snížil až na rozdíl tří branek. Více 
už „nepřesní" severočeští rozhodčí nedovolili. Když  pak odkulhala T.Bušauerová a ze 
hry byla stažena  D.Franzová, kterou stále trápí záda, bylo jasné, že utkání skončí 
vítězstvím domácích. Tak se také stalo (18:13) a Most se v příštím kole utká se Slavií 
Praha v přímém souboji o postup do jarní 1. ligy. DHC bude spolu s poraženým, 
Vršovicemi a Č. Budějovicemi hrát 2. dor.ligu.  

Hlavním důvodem neúspěchu byla prakticky nulová hra křídel. V útoku neviditelná, 
v obraně chybující. Navíc se většina hráček snaží prosadit individuálně, což se jim 
nemůže podařit. Pochvalu zaslouží obrana, v útoku jen za posledních 15 minut, kdy 
hrála na spojce, T.Eksteinová. Podařilo se jí vsítit tři pěkné branky a hezky uvolnit 
pivotmanku B. Jetlebovou. Nemá cenu se vymlouvat na výkon rozhodčích, vždyť za 
čtyři branky za poločas (dvě ještě ze sedmičky) si družstvo vyhrát nezasloužilo. Přesto 
si holky za dobrou první polovinu sezony zasloužily vidět utkání Ligy mistrů - DHK Baník 
Most s rumunským HC Zalau. Mj. Rumunky daly za první poločas také jen sedm 
branek. 

V posledním kole bude v sobotu 23. 11 . k vidění plzeňské derby s lídrem této skupiny 
dorostenecké ligy DHC SVŠ Plzeň od 17,45 na Slavii. 

Branky DHC Plzeň: Franzová, Eksteinová,  Bušauerová a Sedláková po 3, Jetlebová 1. 

Pokud se někomu bude zdát, že na handbal netu jsou branky jinak, tak tohle je správně. 
Zapisovatel utkání se více věnoval okřikování hostující lavičky než 
samotnému  zapisování. 

  



Mladší žačky potvrdily vedení v Plzeňské lize (16. 11. 2013 Tachov) 

V sobotu 16. listopadu 2013 zajížděly mladší žačky DHC Plzeň ke třetímu soutěžnímu 
turnaji do Tachova. V průběžné tabulce bylo DHC Plzeň na prvním místě, ale se 
stejným bodovým ziskem jako Tachov (na prvním turnaji vyhrála děvčata z Tachova o 
gól, na druhém děvčata z DHC o 6 branek a díky tomu byla v průběžné tabulce na 
prvním místě). Tento turnaj byl důležitý ještě v tom, že rozhodoval o postupujícím do 
březnové kvalifikace o účast na mistrovství republiky mladších žákyň - Házenkářském 
desetiboji. 

DHC Plzeň A  

První utkání - sestrovražedné derby - dopadlo jednoznačným výsledkem - DHC A 
zvítězilo 18 : 1. 

Druhý zápas byl dosud nejdůležitější zápas sezóny. Hráčky DHC Plzeň nastoupily do 
zápasu s velkou chutí a podporou nejen svých kolegyň z DHC B, ale i z řad rodičů. 
Také tachovské hráčky měly v hale několik rodičů, kteří ne vždy férovým způsobem 
podporovaly jejich snažení. Po celý první poločas byla hra vyrovnaná a soupeři se 
střídaly ve vedení. Poločas skončil smírně 5 : 5. Na začátku druhého poločasu dokázalo 
DHC rychle odskočit na rozdíl dvou branek (7 : 5), ale vzápětí po sérii chyb plzeňských 
hráček Tachov otočil a vedl 8 : 7. Naštěstí se tachovským v dalších minutách nepodařilo 
proměnit dva sedmimetrové hody - vychytala je zázračným způsobem Míša Malá. DHC 
Plzeň mělo potom trochu více ze hry ale dlouhých deset minut nedokázalo dát branku. 
Na štěstí se Plzeňačkám vydařila poslední pětiminutovka. Nejprve Drozdová vyrovnala 
na 8 : 8 a v následující minutě po krásně zahraném rychlém přechodu Walterová 
rozhodla o vítězství Plzeňaček 9 : 8. Tachov měl ještě dvě vyložené šance, ale obě 
zlikvidovala v závěru výborně chytající Netrvalová. Hráčky zaslouží obrovskou pochvalu 
za bojovnost a velmi dobrou obranu. Jako vždy příkladem šla kapitánka Sára 
Kantnerová, v zápase ale zahrály výborně i ostatní - Kutáková, Lásková, Drozdová, 
Walterová, Klementová. Při zasunuté obraně bezpečně eliminovala nejnebezpečnější 
hráčku soupeřek Kotlanová. 

V dalších dvou zápasech DHC potvrdilo svoji herní převahu a porazilo nejprve HC 
Plzeň  13 : 7 a vzápětí stejným výsledkem i HK Slavii VŠ Plzeň. 

Branky DHC Plzeň A: 

Drozdová 9, Hornsteinerová 5, Kajerová 1, Kantnerová 12, Klementová, Kotlanová 3, 
Kutáková 13, Lásková 1, Malá, Netrvalová 1, Walterová 7 

DHC Plzeň B 

V prvním utkání dokázaly hráčky DHC Plzeň B z 29 střel vstřelit pouze jedinou branku. 
Obdobná střelecká úspěšnost byla i v dalších utkáních. Nejlepší výkon podaly hráčky 
DHC Plzeň B ve druhém utkání proti Slávii, kdy se dařila střelba Turkové i Haluzincové, 
trefily se i Nosková a Pitulová. Vynikající výkon v brance podala Raslová. DHC Plzeň B 
si připsalo první dva body v soutěži za vítězství 7 : 6. 

Třetí utkání proti HC Plzeň bylo sice herně vyrovnané, branky však padaly téměř jen do 
naší sítě. Všechny tři naše branky vstřelila Turková, ostatní se nemohly strefit. Prohrály 
jsme 3 : 9. 

Poslední utkání proti domácím Tachovu bylo ve znamení velké herní převahy 
tachovských, které nemohly unést prohru s DHC A a snažily se "pomstít se" DHC Plzeň 
B. Vzhledem k tomu, že hráčky z DHC Plzeň B nestačily ani výškově ani rychlostí a 



znovu nedokázaly efektivně ohrožovat branku soupeřek, zápas skončil hrozivou 
prohrou 0:19, a to i přes velmi dobrý výkon Kabátníkové v brance. 

Za celý turnaj zaslouží velkou pochvalu Anička Turková, která výborně bránila a v útoku 
byla ze všech našich hráček nejnebezpečnější. V brance se dařilo Raslové. Za snahu a 
bojovnost zaslouží pochvalu Eva Kábátníková. Naopak zklamáním je výkon 
Haluzincové, která díky svému přístupu k tréninku i zápasu, zůstává zatím hluboko za 
svými možnostmi. 

Branky DHC Plzeň B: 

Haluzincová 2, Kabátníková, Nosková 1, Okalová, Oxová, Pitulová 1, Raslová, 
Říhánková, Salzmanová, Šauerová, Tomanová, Turková 7, Vojtěchová 

  



Liga ml. dorostenek, 10. kolo DHC SVŠ Plzeň (23. 11.2013) 

V posledním kole ligy mladších dorostenek Čechy A prohrálo DHC na hřišti DHC SVŠ 
Plzeň 36:8. 

Proč? NO TAK URČITĚ......soupeř byl lepší ,rychlejší, fyzicky vyspělejší, techničtější 
atd. Hráčky DHC mají před soupeřem přirozený respekt, nechtějí se zranit před 
prestižním turnajem starších žaček na Hájích, příliš je zápas nebavil, protože o pořadí 
v tabulce je již jasno. NO TAK URČITĚ...Všechna tahle proto chápu! Proč ale 
„hvězdičky" DHC SVŠ nepodají o 2-3 roky mladším soupeřkám ruku a trenéři SVŠ se 
škodolibě těší ,co asi bude v článku na stránkách DHC po zápase? Tak to fakt nechápu. 
Ale budiž, čtěte! Byly jste o několik tříd lepší! Pochopil jsem  ale jednu věc. Proč loni 
všechny moje holky ve finále dorostenecké ligy fandily Olomouci. 

Přesto mělo utkání i kladné stránky. 1. Premiéru si odbyl nováček v týmu Kačka 
Soukupová. Přeji jí, aby jí házená bavila, má pro ni všechny předpoklady. 2. Nikdo se 
před turnajem na Hájích nezranil. 3. Holky pochopily, jak se nesmí chovat k slabším a 
mladším soupeřům. 

Co se týká hodnocení podzimní části dorostenecké ligy, splnila přesně to, co měla. 
Těžké  zápasy s dobrými soupeři, nutnost  bojovat o každou branku, prostě výborná 
příprava na Žákovskou ligu (s výjimkou posledního zápasu). Holky poměrem vítězství a 
porážek 5:5 dokázaly všem pochybovačům, že přihláška družstva výhradně starších 
žaček do dorostenecké soutěže nebylo chybou ani nějakou opovážlivostí 
nebo  nerozvážností. Už se těšíme na jarní část dorostenecké soutěže, přestože 
prioritou zůstává finále  a snad i medaile z Žákovské ligy. Děkujeme všem, kdo nás po 
celý rok podporují  a pomáhají!!! 

Tomáš Jiskra 

Branky DHC Plzeň: 

Franková, Bušauerová a Tomíšková po 2, Eksteinová a Jetlebová po 1 

Dále hrály: Jiskrová, Soukupová, Fousková, Oravcová, Paulusová, Sedláková a 
Prochásková. 

  



DHC „B“ NA TURNAJI O PERNÍKOVÉ SRDCE V PARDUBICÍCH (22. - 24. 11. 2013) 

Družstvo starších žaček DHC B se 22 - 24.11.2013 zúčastnilo turnaje O perníkové 
srdce v Pardubicích. 

Cestu nám zkomplikovala  porucha auta a tak příjezd do cíle byl cca v 18.30. 

Vzhledem ke zpožděnému příjezdu bylo naše 1. utkání s Pardubicemi  přesunuto jako 
poslední nedělní zápas a měli jsme možnost zhlédnout ve vzájemném utkání naše první 
dva sobotní soupeře - Hlučín s Litovlí. 

První sobotní zápas se s rychlými hráčkami Hlučína vyvíjel díky pozorné obraně v náš 
prospěch a vyhráli jsme poločas  4:1. Ve 2. poločase přišlo polevení v obraně a pouze 2 
vstřelené góly znamenaly prohru 6 : 7. 

Ve 2. zápase čekal na bojovně naladěné družstvo tým z Litovle. Tentokrát děvčata 
bojovala celý zápas a zaslouženě zvítězila 11 : 8. 

Třetí zápas nám los určil ambiciózní mostecký tým.  Naše děvčata pokračovala 
v bojovném výkonu -  bohužel v prvním poločase jsme ztratili A. Trnkovou - vyvrácený 
palec, K. Rybákovou - zlomený prst a K. Křišťanovou - těžké pohmoždění ramene a 
lopatky a vyskočený krční obratel (zjištěno v Plzni) po srážce s brankářkou. První dvě 
odvážel p. Černík v průběhu 2. poločasu do nemocnice, K. Křišťanová odehrála ještě 
druhý poločas. S levou rukou na břiše nastřílela soupeřkám 3 branky a po závěrečném 
hvizdu se slzami v očích odjížděla do nemocnice také. Vyhráli jsme 8 : 5. Tím pro nás 
šance na konečně lepší výsledek v turnaji, což bylo reálné 5. místo, v podstatě skončil. 

V dalším zápase s Otrokovicemi dokázala děvčata ještě vyhrát poločas 3 : 2, a to bylo 
vše. Konečný stav 4 : 11. 

I v posledním sobotním zápase s Veličkou stačil zbytek týmu se silami pouze v prvním 
poločase - prohra 4 : 11 - navíc si z něj odnesla do té doby příkladně bránící N. 
Říhánková bolestivé nakopnutí břicha. 

První nedělní utkání s HC Plzeň děvčata vypustila jak v obraně, tak v útoku. Sice se 
sebezapřením s tišícími léky a s tejpem přes dlahu nastoupily Křišťanová a Rybáková, 
ale do soubojů pochopitelně nešly. Utrpěli jsme nejvyšší porážku 4 : 13. 

Sedmé utkání s Vršovicemi skončilo 3 : 11 a naraženou kostrčí K. Brabcové. 

V posledním utkání turnaje se děvčata postavila proti domácímu týmu  Pardubic, jehož 
hráčky již hrají soutěž mladších dorostenek. Děvčata se v utkání, ve kterém v prvním 
poločase dvakrát vedla a vyhrála jej 3 : 2, rozloučila s turnajem sympatickým výkonem i 
když opět ve druhém poločase síly nestačily a konečný výsledek byl 5 : 10.  

Celé mužstvo zaslouží pochvalu, že i oslabené se, s výjimkou utkání s HC Plzeň, 
popralo o výsledek každého zápasu. Zranění nás připravila o 5. místo. Takto jsme se 
dělili o 6-8. Místo s družstvy Litovle a Otrokovic. 

Výsledky DHC Plzeň B:  

• Hlučín 6 : 7   (Rybáková 2, Denková, Brabcová, Němečková, Křišťanová - 1) 

• Litovel 11 : 8    (Křišťanová 6, Brabcová 2, Denková, Rybáková, Haidelmeierová - 1) 

• Most 8 : 5 (Denková 4, Křišťanová 4) 

• Otrokovice  4 : 11 (Denková 2, Brabcová, Haidelmeierová - 1) 

• Velička 5 : 11 (Křišťanová 3, Denková 2) 



• HC Plzeň 4 : 13 (Denková 2, Rybáková, Brabcová - 1) 

• Vršovice 3 : 11  (Křišťanová 2, Denková 1) 

• Pardubice  5 : 10 (Křišťanová 2, Říhánková, Denková, Haidelmeierová - 1) 

Hrály: 

Křišťanová 18, Denková 13, Brabcová 5, Rybáková 5, Haidelmeierová 3, Němečková 1, 
Říhánková 1, Měsíčková, Gosťová, Trnková, Černíková, Šlehoferová 

  



VELKÁ CENA PRAHY pod nadvládou starších žaček DHC PLZEŇ (29. 11. - 1. 12. 
2013) 

Ke své poslední akci v tomto kalendářním roce se vydaly starší žačky DHC na výborně 
obsazenou Velkou cenu Prahy na pražské Háje. Turnaj se rozehrál již v pátek, ale DHC 
díky vstřícnosti pořadatelů hrálo až od soboty. Turnaj byl skvěle obsazen. Vždyť šest z 
osmi účastníků byly podzimními přeborníky ve svých krajích. Sokol Poruba 
(Moravskoslezký), Zora Olomouc (Olomoucký), Havl. Brod (Vysočina), Sokol Písek 
(Jihočeský), DHC Plzeň (Plzeňský) a Slavia Praha (Praha), dále domácí HC Háje 
(2.místo v Praze) a třetí ze Zlínské ligy -Zlín 2000. 

První tři zápasy měly naprosto stejný scénář. Plzeňské „komando" ve složení Jiskrová, 
Franková, Bušauerová, Franzová, Jetlebová, Sedláková a Eksteinová získalo během 
osmi minut pěti- a více brankový náskok a mohlo se dle libosti střídat a postupně 
navyšovat náskok. Nejprve Havl.Brod 16:8, pak Olomouc 21:7 a do třetice Poruba 19:5. 
Ve čtvrtém utkání se vše trochu zadrhlo. Přestože se podařilo vybudovat náskok 5:2 , 
najednou se všem přestalo dařit a DHC rychle prohrávalo 6:8. Hráčky zatnuly zuby, 
přidaly na bojovnosti a soupeře ze Zlína doslova přetlačilo 12:10. Pátý zápas s Pískem 
už jakoby z oka vypadl těm prvním třem (18:11). 

V neděli čekali na DHC oba pražští soupeři. Nejprve Slavia, která disponuje řadou 
hbitých, i když menších hráček. Houževnatý soupeř držel zpočátku s DHC krok. 
Postupně DHC odskočilo na 9:3. Poslední slovo měla nejlepší hráčka turnaje Klára 
Slabá z pražské Slavie, která dvěma pěknými trefami upravila konečný výsledek na 9:5 
pro DHC. Protože i doposud neporažené Háje si poradily s Porubou, měl poslední 
zápas podobu skutečného finále. Další zajímavostí byl souboj nejlepší brankářky 
turnaje Sabriny Novotné z Hájů a nejlepší střelkyně turnaje Denisy Franzové z DHC. 
Tento souboj přerušila osobka na Franzovou. Ve velmi pěkném, tvrdě, ale fér vedeném 
utkání bylo DHC stále o krůček napřed. Když tři minuty před koncem Míša Sedláková 
tvrdou ranou z dálky pod břevno zvýšila na 8:5, dostaly možnost nakouknout do 
finálového utkání i všechny hráčky z lavičky. Konečný výsledek 8:7 není úplně důležitý, 
protože i remíza zajišťovala pro DHC zlatou medaili. Hvězdou utkání byla T. 
Bušauerová, která se na vítězství podílela pěti brankami. Už se všichni těšíme na 
odvetu na Mrož cupu v lednu v Plzni (11.-12.1.2014). 

Výsledkem i předvedenou hrou daly hráčky z DHC jasnou a srozumitelnou odpověď 
všem facebookovým žvanilům a zoufalcům. Je jasné, že zápasy v dorostenecké lize 
posouvají všechny hráčky směrem k lepší a pestřejší hře. 

Závěrem je třeba poděkovat jak hájským pořadatelům za pěkně připravený turnaj a 
přátelský přístup, tak rodičům vítězek za povzbuzování a dopravu na trase Plzeň - 
Praha a zpět po oba dny. 

V dalších týdnech čeká hráčky trochu volna a odpočinku, protože od ledna je čeká velmi 
náročná kombinace dorostenecké a žákovské ligy. Přejeme všem příznivcům klubu v 
předstihu hodně klidu o vánočních svátcích a štěstí a zdraví roce 2014. 

Branky DHC Plzeň na turnaji: 

Franzová 28, Bušauerová 20, Sedláková 14, Franková 10,Eksteinová 9, Fousková 6, 
Jetlebová 5, Poslední 4, Oravcová, Krauskopfová a Prochásková po 2, Paulusová 1. 

S úspěšností 71% chytala A. Jiskrová. 

  



Konečné pořadí: 

  

1. DHC Plzeň 

2. HC Háje 

3. DHC Slavia Praha 

4. Havlíčkův Brod 

5. Sokol Písek 

6. Zlín 2000 

7. Sokol Poruba 

8. Zora Olomouc  

  



Mladší žačky přivezly zlato z Kobylis (8. 12. 2013) 

V neděli 8. 12. 2013 vyrazila dvě družstva mladších žaček na turnaj do Kobylis. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 8 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. 

DHC Plzeň A 

Startovalo ve skuipně A a hned na úvod mělo soupeře z nejtěžších - Jindřichův Hradec. 
V repríze slovinského finále bylo k vidění mnoho pěkných akcí i velmi tvrdá obrana. I 
tentokrát utkání skončilo naprosto stejným výsledkem jako v Izole - výhrou 8 : 7 pro 
DHC Plzeň. Jak se později ukázalo, i první zápas na turnaji může být finále! 

Pak už se naplno rozjel plzeňský brankostroj a poradil si se "vším, co se mu postavilo 
do cesty". Postupně ve skupině HC Plzeň 16 : 5 a Kobylisy B 20 : 4. Pak už ve finálové 
skupině, do níž si DHC neslo výhru s Jindřichovým Hradcem, nejprve zdolala naše 
děvčata Kobylisy A 19 : 5 a později i vítěze druhé skupiny Bělou 11 : 1. 

Družstvo zaslouží velkou pochvalu za kolektivní a disciplinovaný výkon. V brance 
družstvo spolehlivě držela Verča Netrvalová (72 % úspěšnost), která byla vyhlášena i 
nejlepší hráčkou družstva. O branky se podělily všechny hráčky. 

Branky DHC Plzeň A: 

Drozdová 8, Kajerová 6,, Kantnerová 10, Kliková 7, Kotlanová 5, Kutáková 19, Lásková 
3, Netrvalová 2, Svobodová 3, Turková 2, Walterová 8. 

DHC Plzeň B 

Oproti minulým turnajům družstvo podalo o něco lepší výkon, ve kterém ale stále 
převažuje velké množství chyb a velmi nepřesná střelba. 

Na úvod se naše hráčky utkaly s Bělou, pozdějším finalistou. Po velmi pěkném prvním 
poločase, ve kterém jsme vedly 4 : 2 přišel střelecký útlum. Nedokázaly jsme ve druhém 
poločase vstřelit ani branku!, a tak jsme prohrály 4 : 7. 

Druhé utkání s Astrou mělo podobný průběh - velmi dobrý první poločas 3 : 3, a pak 
útlum v tom druhém - prohra 4 : 7. 

Třetí utkání s Kobylisami A jsme v prvním poločase vůbec nedokázaly reagovat na 
přenesení hry od jejich branky k naší a dostaly jsme tak několik zbytečných branek. Ve 
druhém poločase se hra vyrovnala (druhý poločas skončil jen 2 : 3), v celkovém součtu 
jsme ale podlehly 3 : 10. 

Čtvrté utkání připravilo další souboj HC - DHC. Holky se držely statečně a soupeřky 
trápily až do konce, přesto to nakonec o jediný gól nestačilo - prohra 7 : 8. 

Poslední utkání proti Kobylisům B přineslo konečně bodový zisk a zasloužené vítězství 
- s Kobylisami B jsme zvítězily 7 : 1. 

Také DHC Plzeň B se opíralo o velmi dobré výkony brankářky Míši Malé (úspěšnost 64 
%). Nejlepší hráčkou družstva byla Eva Kabátníková. 

Branky DHC Plzeň B: 

Haluzincová 8, Kabátníková 1, Klementová 6, Nosková 5, Okalová, Oxová 1, Pitulová, 
Rittichová 3, Říhánková, Salzmanová 1, Tomanová, Vojtěchová 1 

  



Konečné pořadí turnaje: 

1. DHC Plzeň A 

2. Jindřichův Hradec  

3. Bělá pod Bezdězem 

.... 

   7. DHC Plzeň B 

  



Mladší žačky na turnaji v Hájích (13. - 15. 12. 2013) 

Od 13. do 15. prosince čekala mladší žačky další konfrontace s nejlepšími týmy z celé 
republiky - tentokrát se družstva sjela na tradiční turnaj do Prahy Hájů. 

Naše děvčata vstoupila do velmi těžkého turnaje dobře, a to výhrou nad Ivančicemi 13 : 
7. Podařilo se nám zapomenout na nevydařené utkání proti tomuto soupeři v Ivančicích 
i na dramatickou epizodu v Žirovnici a soustředit se jen na hru. Ta se nám dařila. 
Vynikala zejména Drozdová a v brance chytala výborně Netrvalová. 

Na turnaji bylo pouze 7 družstev, a tak se hrálo 2 x 20 minut - v sobotu nás čekaly hned 
čtyři zápasy a nebylo lehkých soupeřů. 

Na úvod to byl Zlín - zpočátku se nám dařilo a podávaly jsme velmi dobrý výkon (25. 
minuta 8 : 7). Další pětiminutovku jsme se ještě celkem držely, ale v závěru nám došly 
síly a podlehly jsme nakonec 13 : 20. 

Druhé utkání proti Hájům mělo podobný průběh - více než poločas jsme se držely, pak 
jsme vyrobily několik chyb a hlavně přestaly proměňovat šance - prohrály jsme 10 : 16. 

Třetí utkání proti velmi nepříjemnému soupeři z Žirovnice jsme absolutně nezvládly 
začátek a záhy prohrávaly 0 : 4. Pak jsme se ale dokázaly vzchopit - zlepšily jsme 
obranu, v brance se chytla Netrvalová a začalo se nám dařit střílet branky. Výbornou 
obranou jsme doháněly soupeřky až k zoufalství - po mnoho dlouhých minut nám 
nedokázaly dát gól. Naštěstí my jsme se občas trefily, a tak z toho byla výhra 12 : 9. 

Čtvrté utkání proti Havlíčkovu Brodu mělo podobný začátek jako to Žirovnické. Nejprve 
jsme rychle prohrávaly vícególovým rozdílem, pak jsme zběsile dotahovaly. Bohužel v 
závěru nám došly síly - podepsala se únava z celého dlouhého dne - spojky nedokázaly 
účinně ohrozit branku. Prohrály jsme až příliš krutě 12 : 19. 

K prvnímu a zároveň i poslednímu nedělní utkání proti Slávii Praha jsme nastupovaly s 
vědomím, že soupeř nemá co ztratit a my si můžeme výsledkově polepšit. Začátek 
znovu nebyl v naší režii, ale stejně jako s Žirovnicí jsme se dokázaly vzchopit a 
postupně dotahovat. Poločasovou devítkou po čase srovnávala Drozdová na 5 : 5. 
Druhý poločas už byl více v naší režii. Podařilo se nám vypracovávat si šance a 
zejména v závěru zápasu je proměňovat. Opět jsme spáchaly neuvěřitelné množství 
chyb. Ale tentokrát jsme zvítězily 13 : 10. 

Celkově: turnaj měl velmi dobrou úroveň a hra všech zúčastněných družstev byla velmi 
vyrovnaná. Vždyť pozdější vítěz Háje prohrál s celkově šestou Žirovnicí. Stříbrné 
medailistky ze Zlína zase podlehly Ivančicím. A bronzový Havlíčkův Brod remizoval s 
Žirovnicí. V konečném součtu se ukázal jako rozhodující náš poslední sobotní zápas 
proti Havlíčkovu Brodu, kde jsme se prohrou připravily o medaili. 

Náš herní výkon nebyl špatný, ovšem znovu nás trápilo ohromné množství chyb - v 
šesti zápasech celkem 92!!!! Velkým limitem pro nás byla i nepřítomnost nemocných 
spojek - Klikové, Vaňkové a Turkové - kdybychom mohli v některých zápasech 
vystřídat, bylo by to jistě skončilo jinak. 

Vyzdvihnout je třeba ještě výkon Verči Netrvalové - byla vyhlášena nejlepší brankářkou 
turnaje! 

Branky: 

Drozdová 22, Haluzincová, Kajerová 1, Kantnerová 11, Klementová 3, Kotlanová 2, 
Kutáková 18, Lásková 9, Rittichová, Walterová 6 



Konečné pořadí: 

1. HC Háje Praha (10 bodů z 12ti možných) 

2. HC Zlín (8 bodů) 

3. Jiskra Havlíčkův Brod (7 bodů) 

4. DHC Plzeň (6 bodů) 

5. HK Ivančice (6 bodů) 

6. Žirovnice (5 bodů) 

7. DHC Slavia Praha (0 bodů) 

  



Čtvrtý turnaj mini 4+1 (Rokycany 15. 12. 2013) 

 
 

V sobotu 15.12. byl další turnaj 4+1 v Rokycanech. 

 

DHC Plzeň A  

Celý závěrečný turnaj  4+1  v Rokycanech jsem odehrály s mužstvem složeným ze tří 
začínajících hráček a čtyř zkušenějších, bohužel včetně nemocné A. Pitulové . V brance 
nastoupila Eva Kabátníková. V prvním utkání jsme nastoupily proti klukům z Rokycan 
-  pozdějším výtězům turnaje a bohužel jsme nedokázaly držet krok a vstřelily pouze 
jediný gól. Další utkání s Tachov A vypadalo dlouho vyrovnaně, prostřídali jsme 
všechny hráčky, ale bohužel malá drzost v útoku, nepřesná střelba  a občas 
nepozornost v obraně zapříčinilo prohru 2 - 5. Další utkání s Tachov B , které 
bylo částečně doplněno z A družstva, bylo celé utkání v naší režii , většina hráček si 
vyzkoušela i hru na spojkách, ale bohužel opět malá útočná drzost a touha 
po vstřelení  gólu  znamenala jen výhru 3 - 2 když všechny góly  zajistila N. 
Tomanová. V předposledním utkání nás čekal Talent A a průběh utkání byl podobný 
jako s kluky z Rokycan! Na takového soupeře jsme bohužel v této sestavě neměli a ani 
dobrý výkon E. Kabátníkové to nemohl změnit. Poslední utkání se Slavií Plzeň A 
proběhlo tak, jak jsme si všichni přáli !! Od začátku jsme postupně získávaly náskok ve 
vedení. Pozorná obrana a zrychlený přechod do protiútoku se také projevil na celkovém 
počtu vstřelených gólů. Tahounkou družstva byla  N. Tomanová, která nastřílela osm 
gólů, konečně se gólově prosadila i teplotou oslabená A. Pitulová, také Sára Říhánková 
a důležitým gólem Týna Šauerová. Ostatní hráčky se dobře zapojily hlavně v obraně. K 
celkové spokojenosti z letošního posledního turnaje 4+1 v Rokycanech, nám bohužel 
chyběl lepší výsledek s družstvem Tachov A , které jsme v konečném 
hodnocení přehrály alespoň v trhácích! 

Výsledky DHC Plzeň A 

• Rokycany A 1 : 9 

• Tachov A 2 : 5 

• Tachov B 3 : 2 

• Talent A 2 : 10 

• HK Slavia VŠ A 11 : 8 

Sestava á góly (góly ze hry, ze sedmiček a z trháků): 

Kabátníková Eva (0, 4, 5), Pitulová Adéla (2, 3, 4), Tomanová Natálie (15, 2, 5), 
Šauerová Kristýna (1, 5, 4), Říhánková Sára (1, 1, 4), Okalová Štěpánka (0, 3, 0), 
Hartmanová Sára (0, 2, 2), Egertová Lenka (0, 1, 1) 

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-148-hazena-15-12-2013-071.jpg


DHC Plzeň B a C  

Minižačky z tréninkové skupiny Pavly Toušové a Jiřky Egermajerové se předvedly v 
odpolední skupině 3. a 4. Obě družstva byla nakombinovaná zkušenějšími děvčaty a 
úplnými nováčky. Děvčata bojovala ,samostatně se uvolňovala, jen koncovka byla opět 
naší slabinou. Chvílemi to vypadalo, jako na vybíjenou brankáře. Nejlepší a 
nejnapínavější bylo utkání proti Slavii VŠ, kde holky předvedly vynikající obranu, díky 
které získaly body. Velkou pochvalu zaslouží Julča Dubská, která vybojovala několik 
skoro ztracených míčů a z nováčků musíme pochválit Verunku Pechovou, která nás 
všechny velice pozitivně překvapila svojí bojovností i přes svou droboučkou postavu :). 

DHC Plzeň "B" 

• Tachov "C" 16:2 

• Talent "B" 7:15 

• Slavia VŠ 7:6 

Sestava + góly ( hra - sedmičky - trháky): 

Komárková Majda 14-1-2, Dubská Julča 14-2-2, Šindelářová Ája 0-2-2, Blažková Terka 
1-3-2, Pechová Verča 0-0-0, Bebešová Lucka 1-1-1 

DHC Plzeň "C" 

• Tachov "D" 11:5 

• Talent "C" 2:10 

• Rokycany 3:19 

Sestava + góly (hra - sedmičky - trháky): 

Egermajerová Neli 5-3-2, Benešová Lucka 4-2-2, Krausová Kačka 4-2-1, Perglová Viki 
0-1-0, Nová Kiki 1-1-2, Šindelářová Ája 2-3-2 

  



1. kolo Žákovská liga - Havlíčkův Brod (18. 1. 2014) 

Prvnímu kolu, letos pro starší žákyně v nejdůležitější soutěži, předcházelo ranní 
vstávání v pět hodin a téměř tří hodinová cesta do Havlíčkova Brodu. Přesto to byla 
lepší destinace než Zubří nebo Ostrava, kde se hrály další skupiny. 

První zápas přesně odpovídal rannímu ještěspánku. Nepříjemný soupeř - HC Zlín „B", 
který DHC potrápil, jak v letní přípravě na Holiday cupu, tak v prosinci na Hájích, opět 
Plzeňanky zaskočil svojí aktivní hrou. Vedl 2:0 a 3:1. Musel následovat plzeňský time 
out, zamíchání se sestavou. 

Budíček měl pozitivní výsledek a v poločase už DHC vedlo 5:4. Po poločase upravil až 
na 9:4 a hráčky z lavičky už dotáhly zápas do vítězného konce. V tomto utkání byla 
hlavní postavou DHC brankářka A. Jiskrová, která ve chvílích, kdy se nedařilo, vytáhla 
několik bravurních zákroků a držela soupeře na dostřel. 

V druhém zápase proti Sokolu Písek se vydařil vstup do zápasu a DHC vedlo brzy 6:2. 
Pak přišlo opět lehké sebeuspokojení, několik nepozorností a poločasová remíza. Po 
pauze DHC ukázalo, že na Písek umí. Podařilo se eliminovat nejlepší hráčku soupeře 
S. Kovářovou a dovézt zápas k vítězství 14:9. Hvězdou utkání byla M. Sedláková se 
šesti brankami. 

Třetí zápas proti domácí Jiskře Havlíčkův Brod už bylo družstvo probuzeno, a tak 
začalo jak je jeho zvykem velmi svižně a v desáté minutě vedlo o šest branek. Po 
přestávce sice domácí stáhli na rozdíl tří branek, ale odpovědí jim bylo šest rychlých 
branek v jejich síti a pohodlný konečný výsledek 17:9. V tomto utkání excelovala J. 
Franková, která byla hlavním strůjcem úvodního vedení. 

Další dva zápasy se Zorou Olomouc 24:11 (17:3) a HC Hlučín 20:8 (14:4) měly stejný 
scénář. Rychlé vedení, pěkný první poločas a v tom druhém víceméně dohrání zápasu. 

Nejlepšími hráčkami DHC v prvním kole byly T. Bušauerová, J. Franková a M. 
Sedláková. Na pravém křídle tvrdila muziku T. Eksteinová. I ostatní hráčky podaly velmi 
pěkné výkony, zvláště v druhé polovině turnaje. V brance se téměř pravidelně střídaly 
spolehlivé brankářky A. Jiskrová a T. Šafaříková. Do nominace se vešly i dva nováčci v 
týmu T. Krauskopfová a K. Soukupová. 
Zatímco Terka je zkušenější hráčkou , která přišla z HC a musí se přizpůsobit novému 
místu na hřišti (hrála na středu a nyní je na křídle), zvýšenému tempu a přidat na 
důrazu v osobních soubojích, Kačka je typickým střelcem, která si přinesla z české 
některé návyky, kterých se musí zbavit. Její devizou jsou výborné fyzické proporce, 
ostrá střela a dobrá psychická odolnost. 
DHC postoupilo z prvního místa a čeká na soupeře do druhého kola. Z této skupiny 
vypadlo družstvo Olomouce. 

Branky DHC v 1.kole: 

Sedláková 14, Bušauerová a Franzová 11, Soukupová 10, Franková a Eksteinová po 9, 
Poslední 5, Oravcová a Jetlebová po 4, Fousková 3, Paulusová a Krauskopfová po 2. 

  



Lednový turnaj mladších žaček (18. 1. 2014 DHC Plzeň) 

V sobotu 18. ledna 2014 pořádalo DHC Plzeň další turnaj pro mladší žačky. Pozvání 
přijala družstva z Prahy (Astra, DHC Slavia Praha, Sokol Kobylisy 2x) a Mělníka. Hrálo 
se ve dvou základních skupinách, ze kterých se postupovalo do skupin o konečné 
umístění. 

Hráčky z tréninkové skupiny Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové byly tentokrát 
rozděleny do dvou vyrovnaných družstev. Každé hrálo jiným stylem, rozdíl mezi nimi byl 
především v efektivitě. 

DHC Plzeň A 

Předvádělo na turnaji možná nejhezčí házenou ze všech - pohledné akce v postupném 
útoku i rychlé přechody (ve kterých vynikaly zejména přesné přihrávky brankářky Malé a 
rychlost a zpracování míče Walterové). 

Bohužel družstvo příliš dobře nebránilo a bylo velmi nedůrazné při zakončení. 
Důsledkem toho bylo výsledkové trápení. Nejprve s HC Plzeň (např. poločas 2 : 1, ale 
na jasné šance 10 : 1), konečná výhra jen 5 : 2. Pak následoval zápas s Kobylisami B, 
kde jsme si vypracovaly vedení a příležitost dostaly hráčky, které v prvním zápase příliš 
nehrály. Konečný stav 11 : 3 Třetí utkání proti Astře bylo znovu ve znamení obrovského 
množství šancí a jejich neproměňování - konečný stav 4 : 4. Ve finálové skupině proti 
DHC Slavia Praha znovu střelecké trápení i v jasných šancích - na jedné straně 
bojovnost Walterové, na druhé straně bojácnost ostatních. Zasloužená prohra 6 : 8. 
Poslední utkání proti DHC Plzeň bylo znovu ve znamení nedůrazu a slabých střel. 
Nakonec přineslo utrápenou výhru 8 : 5. 

Nejlepší hráčkou družstva byla Malina (Michaela Malá) - úspěšnost 76 %. 

Nejlepší hráčkou celého turnaje byla trenéry zvolena Čert (Natálie Walterová). 

Branky DHC Plzeň A: 

Malá, Kabátníková 3, Kantnerová 3, Kliková 4, Kutáková 5, Lásková 1, Nosková 2, 
Pitulová 1, Salzmanová, Svobodová 1, Turková 3, Vojtěchová 2, Walterová 9 

DHC Plzeň B 

Efektivní hra, zodpovědný přístup hráček, téměř bezchybná obrana a účinná střelba 
byly hlavními zbraněni DHC Plzeň B. Příliš se nedařilo Drozdové, ale v pohodě ji 
zastoupily ostatní. Vynikala zejména Kepková, která dokázala často během jediného 
útoku obejít i několik soupeřek. Několik pěkných akcí předvedla i Kajerová, která ale 
stále hodně bojuje s technickými chybami a nedisciplinovaností v obraně. 

Družstvo prokráčelo turnajem s hlavou vzhůru a ani v jednom zápase se výsledkově 
netrápilo. Nejprve v základní skupině porazilo pozdějšího stříbrného medailistu DHC 
Slavia Praha 7 : 4, potom si poradilo s Kobylisami A 9 : 6 a bez jediného zaváhání i s 
Mělníkem 20 : 0. 

Ve finálové skupině pak porazilo Astru, přičemž největší překážkou byla výborně 
chytající brankářka Vyhnanovská (nejlepší brankářka turnaje). 

V závěrečném zápase, kdy už byla jistota zlaté medaile a na výsledku nezáleželo, pak 
dostaly příležitost především hráčky z lavičky (prohra 5 : 8). 

Nejlepší hráčkou družstva byla Pája Kepková. Výborně chytala i Verča Netrvalová (81 
% úspěšnost!) 



Branky DHC Plzeň B: 

Netrvalová, Drozdová 11, Haluzincová, Kajerová 8, Kepková 11, Kotlanová 7, Oxová, 
Raunerová, Říhánková, Rittichová, Tomanová 3, Vaňková 8 

Konečné pořadí a nejlepší hráčky jednotlivých družstev: 

  

1. DHC Plzeň B - Pavlína Kepková 

2. DHC Slavia Praha - Adéla Formanová 

3. DHC Plzeň A - Michaela Malá 

4. Astra Praha - Lucie Vyhnanovská 

5. Sokol Kobylisy A - Klára Kollmannová 

6. HC Plzeň - Denisa Suková 

7. Sokol Kobylisy B - Štěpánka Zemanová 

8. Wendy Mělník - Simona Jakešová 

  

Nejlepší hráčka turnaje: Natálie Walterová (DHC Plzeň) 

Nejlepší střelkyně turnaje: Michaela Pařízková (DHC Slavia Praha) 

Nejlepší brnakářka turnaje: Lucie Vyhnanovská (Astra Praha) 

  



Mini děvčata DHC sbírala zkušenosti na turnaji v Rokycanech (18. 1. 2014) 

V sobotu 18.1.2014 jsme odehráli první turnaj tohoto roku, v kategorii mini 6+1, v 
Rokycanech.Na tento turnaj jsme odjeli bohužel oslabené o brankařky a na lavičce jsme 
měli jen 2 děvčata na střídaní. 

V prvním utkání jsme se potkali s Tachovem, kde jsme ze začátku se soupeřem drželi 
krok. Druhý poločas nám, ale soupeř utekl a my jsme tak prohráli 7:4. 

Ve druhém utkání jsme dostali velice kvalitního a silného soupeře, chlapce z Talentu. 
Chlapci od prvních minut zápasu ukazovali na hřišti krásné výkony a my na ně zatím 
bohužel nestačili a tak i tento zápas jsme prohráli nepříznivě 11:0. 

I po tomto zápase nás čekal nelehký soupeř, SVŠ Plzeň. Děvčata bojovala, ale bylo to 
nad jejich síly. Prohráli jsme 16:3. 

Poslední utkání tohoto turnaje jsme odehráli s chlapci ze Šťáhlav. První půle tohoto 
zápasu nebyla příliš vydařená, ale ve druhém poločase děvčata sebrala všechny své 
síly a svou ukázněností na hřišti, zlepšenou obranou a velkou bojovností dotáhla zápas 
téměř do vítězného konce.Nakonec utkání, ale skončilo výsledkem 8:7 pro 
Šťáhlavy.Tento turnaj pro nás byl velkým přínosem, ukázal nám naše slabá místa, na 
kterých nyní budeme pracovat : ) 

Góly: Zuzka Říhánková 2, Vali Toušová 3, Julča Dubská 2, Kačka Krausová 1, Nela 
Egermajerová 1, Majda Komárková 5 

  



Pátý turnaj mini 4+1 (Tachov 25. 1. 2014) 

V sobotu 25. ledna se v zasněženém Tachově konal další turnaj mini 4+1. 

Doplněno o hodnocení DHC Plzeň C!  

DHC Plzeň A a DHC Plzeň B 

Hráčky (ročník 2003) udělaly tentokrát dvě družstva a zahrály si dopoledne i odpoledne. 

 

Dopoledne se utkaly v 1.skupině s týmy Tachova A (utkání 8:13), (sedmičky 2:6), 
(trháky 3:2), Rokycan A (uktání 11:27), (sedmičky 3:4), (trháky 3:5), Talent A (utkání 
12:20), (sedmičky 3:4), (trháky 6:5). 

Odpoledne se utkali ve 2. skupině s týmy Slávia A (utkání 19:24), (sedmičky 4:5), 
(trháky 3:4), Talent B (utkání 19:20), (sedmičky 2:4), (trháky 5:3), Tachov B (utkání 
15:18), (sedmičky 5:2),  (trháky 6:2). 
Nutno podotknout hned na začátku, že na tento turnaj jsme odjely bez důležité hráčky 
(brankařky) Malé Michaeli , kterou skolila nemoc. A tak se za celý turnaj v brance 
vystřídaly všechny hráčky, i když to nebyla lehká úloha, zhostily se jí statečně za což 
jim moc děkuji.  

Celý turnaj se velmi dařilo střelecky i herně Tomanové Natálii, která byla tahounem 
celého družstva. Od druhého utkání se k ní přidala i Pitulová Adéla. Rittichová Natálie a 
Říhánková Sára se aktivitou přidaly, až v odpoledních zápasech. Co se týče nováčků 
Okalové Štěpánky, Raunerové Aleny, Egertové Lenky, Hartmanové Sáry, byl pro ně 
tento turnaj velmi přínosný a děvčata zde nasbírala mnoho zkušeností a odvahy. 
Odvahu a zkušenosti si mohly vyzkoušet hlavně v utkání s Rokycanami D, kdy jsme na 
jeden zápas zastoupily nepřítomné Špuntovky . V tomto utkáni byla nejlepší a 
nejbojovnější hráčkou Okalová Štěpánka - dala 2 branky. Střelecky se přidaly i 
Hartmanová Sára (2 branky), Egertová Lenka (2 branky), Raunerová Alena (1 branka), 
Říhánková Sára (2 branky) a v brance chytala Pitulová Adéla.  

Branky v celém turnaji ( utkání, sedmičky, trháky) 

Tomanová Natálie 33, 3, 5 
Pitulová Adéla 29, 4, 2 
Rittichova Natálie 17, 3, 5 
Říhánková Sára 1, 2, 5 
Okalová Štěpánka 2, 1, 2 
Hartmanová Sára 1, 3, 2 
Egertová Lenka 0, 1, 2 
Raunerová Alena 0, 2, 3  

DHC Plzeň C  

I mini děvčata r.2004-2005 odjeli v sobotu na turnaj 4+1 do Tachova. 

Děvčata nastoupila do odpolední fáze turnaje s jedním družstvem a tedy s 12 
hráčkami.Odehráli jsme 3 zápasy s družstvy Slavia B, Talent C a Tachov C. První 
utkání se Slavií se nám příliš nevydařil, jak v obranné fázi, tak i v útočné, kde jsme dali 
jen 9 gólů a při sedmimetrových hodech a trhácích to bohužel pokračovalo.Ještě jsme 
se probouzeli : ) Ve druhém zápase proti velice hezky hrajícímu Talentu jsme bojovali v 
obranné fázi a v útočné dali jen 7 gólů, ale zlepšili jsme se na sedmimetrových hodech, 
kde jsme dali také 7 gólů.K poslednímu utkání tohoto turnaje jsme nastoupili proti 



domácímu celku Tachovu C.Holky zabojovaly a velmi zlepšily útočnou fázi, kde daly 
krásných 20 gólů.I na tomto turnaji jsme viděli na čem s děvčaty nyní musíme 
zapracovat a to především na obranné činnosti na 6m a dále na útočné fázi uvolnění 
bez míče.Krásně se na tomto turnaji zapojili do hry nováčci týmu Verunka s 
Barunkou!Holky si turnaj společně s námi, trenérkami užili a těšíme se na další! : ) 

  

Góly: 

Kiki Nová 7, Vali Toušová 8, Zuzka Říhánková 14, Terka Blažková 2, Kačka Krausová 
3, Neli Egermajerová 3, Julča Dubská 11, Magda Komárková 12, Lucie Benešová 4, 
Terka Kliková 1, Barča Zdeňková, Verča Pechová 

  

  



2. liga mladších dorostenek, 1. kolo DHC Slavia Praha (2.2.2014) 

Na podzim před zahájením dorosteneckých soutěží měla obě družstva určitě jiné cíle. 
Zatímco domácí Slavia jistě myslela na postup do jarních kol 1. dorostenecké ligy, 
hostující DHC chtělo bojovat od zápasu k zápasu o každý bod. Nakonec se obě 
družstva potkala v prvním kole 2. ligy. 

První čtvrtinu zápasu ovládlo hostující DHC, když ve 13. minutě vedlo 2:4, i přesto, že 
neproměnilo několik vyložených šancí. Po slabší chvilce hostů Pražanky otočily na 6:4 a 
25. minutě dokonce 9:6. Posledních pět minut prvního poločasu patřilo Západočeškám, 
které znovu otočily na 9:10. Hosté bohužel v prvním poločase ztratily T. Bušauerovou, 
která musela odstoupit s bolestí hlavy a nevolností. Zvláště nepříjemné to bylo proto, že 
k zápasu neodjela lyžující J. Franková. 

Druhý poločas začal jako na houpačce. První tři branky domácí, další tři hosté, a pak 
opět tři 
domácí. Pak po brance až do stavu 18:17. Minutu před koncem za stavu 19:17 se 
rozhodčí zalekli zkomplikování zápasu a stržení Míši Sedlákové za střeleckou ruku 
ohodnotili jen devítkou a žlutou kartou. DHC pak ztratilo míč a Holečková uzavřela účet 
zápasu na 20:17. 
V jinak pěkném, i když velmi tvrdě hraném utkání, vynikly na straně DHC především 
brankářka A. Jiskrová, s úspěšností 52% mnohokrát družstvo podržela, na střední 
spojce hrající T. Eksteinová a bojující, i když v závěru často chybující M. Sedláková. 
Svůj den „hrůzy" si vybrala na jaře excelentní D. Franzová. Nedařilo se jí absolutně nic, 
a tak na hřišti trochu nečekaně strávil mnoho minut stále ještě nováček K. Soukupová. 
Za svůj výkon byla odměněna první ligovou brankou, stejně jako v dorostenecké lize 
debutující T. Krauskopfová. 
Slušný výkon na počátku soutěže, je příslibem pro další zápasy. Za připomenutí stojí 
SEDM neproměněných sedmiček DHC. 

Branky DHC: 

Sedláková 6, Eksteinová 5, Franzová 2, Šmrhová, Paulusová, Krauskopfová, 
Soukupová a Bušauerová po 1. 

  



DHC B na Pololetním turnaji v Chebu (1. - 2. 2. 2014) 

Družstvo starších žaček DHC B se v sobotu a v neděli 1. - 2. 2014 zúčastnilo 
Pololetního turnaje v Chebu. 

Na turnaj se cestovalo vlakem, a tak mohla jet všechna zdravá děvčata (doma zůstala 
Gosťová-neštovice, Schejbalová -viróza, Mrázková a bohužel i Křišťanová - angína). 
Družstvo doplnily a důležitými góly ke 4. místu výrazně přispěly Bláhová, Fousková a 
Prochásková z DHC A. 

V kategorie starších žaček se hrálo dvoukolově každý s každým s výsledky: 

• DHC B - Most 3:6 a 5:7 

• J. Hradec 6:14 a 2:12 

• Cheb 6:12 a 3:11 

• HC Plzeň 9:6 a 6:6 

S výjimkou družstva HC Plzeň převyšovaly soupeřky naše žačky v agresivitě v útoku a 
v obraně, v rychlosti přechodu do útoku (zde se citelně projevuje absence tréninku na 
celém hřišti), v kombinaci, a také ve střelbě ze spojek. Pohledných kombinací bylo 
poskrovnu a i ty povedené někdy končily nezpracováním míče, či nepřesnou střelbou. 

Hrály: 

Černíková, Šlehoferová, Měsíčková, Trnková, Haidelmeierová 1, Ludvíková 1, 
Říhánková 1, Rybáková 2, Němečková 4, Denková 7, Brabcová 5, Prochásková 8, 
Fousková 8, Bláhová 3. 

  



Únorový turnaj mladšího žactva (9. 2. 2014) 

V neděli 9. 2. 2014 se v hale 31. ZŠ Plzeň odehrál Únorový turnaj mladšího žactva. 
Turnaj byl herní konfrontací plzeňských družstev. Představila se dvě chlapecká 
družstva: Sokol Šťáhlavy a HK Slavia VŠ Plzeň. A také čtyři dívčí družstva: HK Slavia 
VŠ Plzeň a tři týmy domácích (prakticky vyrovnaná družstva, která se lišila "pouze" 
barvou dresů - modrá, černá, bílá). 

DHC Plzeň Černá 

Družstvo nejprve nastoupilo proti Sokolu Šťáhlavy - kluci byli tentokrát příliš silným 
soupeřem - obrana nefungovala, nedařilo se ani brankářce Raslové. V útoku se příliš 
neprosazovala Kepková, více se dařilo jen Klementové, která jako jediná dokázala 
velmi malému brankáři dávat góly nahoru. Ostatní ho spíše vybíjeli. Kluci vyhráli 11 : 9. 
Pak už se ale všechno v dobré obrátilo a v ostatních utkáních už se černým dařilo. 
Nejprve si "pohráli" s kluky ze Slávie (vítězství 16 : 6) a potom s dívkami ze Slávie 
(vítězství 13 : 5). V dramatických meziklubových soubojích dokázaly nakonec také vždy 
zůstat o krok napřed, a tak zvítězili s modrými (10 : 9) i s bílými 14 : 13. 

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Kája Kliková - v pěti utkáních vstřelila celkem 
21 branek a na řadu dalších přihrála. Výborně hrály i Pája Kepková a Míša Kotlanová. 

Branky: 

Haluzincová 3, Kepková 15, Klementová 8, Kliková 21, Kotlanová 12, Pitulová 1, 
Raunerová, Rittichová 1, Šauerová 

DHC Plzeň Bílá 

Bílí nejprve zvítězili v sestrovražedném boji nad modrými 9 : 8. Pak ale vysoko prohrály 
se Šťáhlavami - především vinou špatné obrany a nepřesné střelby. Potom už bez 
problémů zvítězily nad oběma Sláviemi (dívky 14 : 8 a hoši 18 : 9) a v závěru v 
přetlačované prohrály s černými 13 : 14. 

Nejlepší střelkyní nejen družstva ale i celého turnaje byla Kutáková. Vítězkou v 
nevypasné soutěži na trefené tyčky byla Kantnerová. Velmi dobře hrála celý turnaj na 
spojce hrající Hornsteinerová - nejlepší hráčka družstva. 

Branky: 

Hornsteinerová 9, Jurčová 4, Kantnerová 15, Kutáková 27, Kučerová, Nosková, 
Okalová, Salzmanová, Svobodová 5, Vojtěchová 2 

DHC Plzeň Modrá 

Družstvo modrých působilo velmi kompaktním dojem - góly byly rozloženy mezi více 
hráček. Navíc se družstvo mohlo opřít o velmi dobře cyhtající Malinu - nejlepší 
brankářku celého turnaje. 

Družstvo jako jediné dokázalo porazit celkového vítěze turnaje - kluky ze Šťáhlav. Po 
výborném výkonu v zápase, v němž jsme převážně prohrávaly, jsme nakonec dokázaly 
v závěru ze sedmimetrového hodu (střílela Drozdová) přetáhnout vítězství na naši 
stranu. 
I hráčky modrého družstva si bez problémů poradily s oběma Sláviemi (shodně 14 : 6). 

Bohužel družstvu se vůbec nedařilo v klubových derby, kdy holky velmi nepřesně 
střílely a lajdácky bránily. Celkově z toho bylo jen "bramborové" čtvrté místo. 



Nejlepší hráčkou družstva (a tentokrát i nejlepší hráčkou ze všech našich tří družstev) 
byla jednoznačně Pavlína Lásková - vzadu výborně bránila, první byla vpředu a v 
postupném útoku všem obranám neuvěřitelně zatápěla. Velmi dobře hrály i ostatní 
spojky - Drozdová, Turková a Vaňková. Vyzdvihnout je třeba i výkon Terezy Oxové. 

Branky: 

Černehova, Drozdová, 17, Egertová, Kabátníková 1, Lásková 17, Oxová 4, Tomanová 
3, Turková 3, Vaňková 11. 

Konečné pořadí 

1. Sokol Šťáhlavy 

2. DHC Plzeň Černá 

3. DHC Plzeň Bílá 

4. DHC Plzeň Modrá 

5. HK Slavia VŠ dívky 

6. HK Slavia VŠ hoši 

  



2.dorostenecká liga, 3.kolo Sokol Kobylisy (16. 2. 2014) 

Po sobotním tříhodinovém tréninku na minikempu Plzeňského kraje odjely starší žákyně 
na třetí kolo dorostenecké ligy do Kobylis. Doma nechaly zraněnou T. Bušauerovou a 
slavící V. Oravcovou. 

Začátek utkání opět vyšel Západočeškám lépe než domácím. Vedly 5:1 a pak 7:3. Oba 
soupeři praktikovaly obrany 1:5, ale s různou úspěšností. DHC získávalo snadno míče v 
obraně a dokázalo si poradit i s postavenou obranou, i když se nevyvarovalo spoustě 
chyb. Soupeř se nedokázal s obranou DHC vyrovnat ani úspěšně bránit jedna na jednu. 
V druhé polovině prvního poločasu chyby hostí přibývaly a Kobylisy se přiblížily na 
14:15. Závěr poločasu ale vyšel lépe černé Plzni a navýšila vedení na 15:18. 

V druhém poločasu se jednalo již o klasickou přetahovanou. Kobylisy ještě zkusily hru 
na dvě pivotmanky, bohužel pro ně neměly na hřišti nikoho, kdo by jim pořádně přihrál. 
Hru DHC s přehledem dirigovaly M. Sedláková, která doslova odmakala celých 60 
minut a D. Franzová s jedenácti brankami. V obraně dřely J. Franková i obě pivotmanky 
B. Jetlebová a S .Paulusová. Z křídel byla vidět hlavně T.Eksteinová, ostatní se snažily 
hlavně o spolehlivost. Znovu příjemně překvapila K. Soukupová. Přesně kvůli takovým 
zápasům dorosteneckou ligu hrajeme. 

Utkání skončilo vítězstvím DHC Plzeň 29 : 26.  

Jediným nepříjemným okamžikem utkání bylo sestřelení hostující brankářky A. Jiskrové 
do hlavy kobyliskou Novotnou.  

Branky DHC: 

Franzová 11, Sedláková 7, Eksteinová 5, Soukupová 4, Paulusová a Fousková po 1. 

  



Mladší žačky DHC Plzeň ovládly turnaj v Mělníce 

V sobotu 22. února zajížděly mladší žačky DHC Plzeň na další z nesoutěžních turnajů - 
tentokrát do Mělníka. 

Spanilou jízdou by se dala nazvat pouť obou družstev turnajem v Mělníce. Naše hráčky 
si spolehlivě poradily se všemi soupeřkami a ani v základní skupině, ani v semifinále 
nenechaly nikoho na pochybách, kdo že bude hrát v Mělníce finále.  

Poté, co si obě družstva zajistila "medailovou jistotu" se všichni vydali na výlet "k 
soutoku". Procházka historickým centrem, výhled na soutok i na Říp i společné focení 
bylo příjemnou přestávkou v turnaji. 

Po návratu čekal všechny rozhodující zápas. Modří nebo černí? Po prvním poločase to 
vypadalo lépe pro modré - trefovaly se obě spojky (Drozdová a Kliková) a Netrvalová s 
úsměvem na rtech vychytávala spoluhráčky v černém. Poločas vyhráli Modří 6 : 2. Ve 
druhém ale nasadili Černí k mohutnému finiši a minutu před koncem dokázali dotáhnout 
na 9 : 9. Závěrečná minuta slibovala drama - nejprve byli v útoku Modří a po 
nepřesnostech ztratili míč. Vzápětí se Černí snažili skórovat z rychlého útoku, ale i jejich 
hra byla nepřesná. Utkání tak skončilo 9 : 9 :-) 

A tak DHC Plzeň bylo zároveň první i druhé a nikdo neví (bohužel nebo spíš naštěstí), 
kdo že byl první a kdo byl vlastně druhý :-) 

Za předvedený výkon musíme pochválit všechny hráčky. Obzvlášť je třeba vyzdvihnout 
všechny brankářky (Netrvalová, Malá, Raslová), protože byly opravdu postrachem 
soupeřek. 

Nejlepší brankářkou celého turnaje byla vyhlášena Veronika Netrvalová. 

Nejlepší hráčkou celého turnaje byla Pája Kepková.  

DHC Plzeň A (Černí) 

Výsledky:  

• Liberec 10 : 5 

• Kobylisy 16 : 4 

• TJ Turnov 12 : 6 

• Bělá pod Bezdězem 11 : 6 

• DHC Plzeň B 9 : 9 

Branky: 

Haluzincová 2, Hornsteinerová 1, Kepková 20, Kutáková 13, Lásková 9, Rittichová 2, 
Svobodová 1, Vaňková 9, Vojtěchová, Malá 1 (úspěšnost v brance 64 %) 

DHC Plzeň B (Modří) 

Výsledky: 

•  DHK Baník Most 12 : 4 

• TJ Emě Wendy Mělník 10 : 3  

• Bělá pod Bezdězem 9 : 3 

• DHK Lokomotiva Liberec 8 : 5 

• DHC Plzeň A 9 : 9 



Branky: 

Drozdová 12, Kajerová 5, Kliková 10, Kotlanová 8, Netrvalová 1 (úspěšnost v brance 66 
%) Oxová 1, Pitulová, Raslová 1 (úspěšnost v brance 66 %), Turková 3, Walterová 15, 
Říhánková 

  



2.dorostenecká liga, 5.kolo Lokomotiva Č. Budějovice (28. 2. 2014) 

Po vynechaném a přeloženém 4.kole proti Tachovu (na 6.4.) pokračovala dorostenecká 
liga zápasem 5.kola v Českých Budějovicích, který bylo nutno kvůli nedělní žákovské 
lize odehrát už v pátek. 

A co zápas přinesl? Kromě vítězství 21:17, v dorostenecké lize třetí v řadě a dvěma 
bodům do tabulky, také zápas bez chuti, bez nápadu, bez pohybu, bez střelby a vůbec 
všeho, co k pěkné házené patří. DHC sice hrálo bez Bušauerové a Franzové, přesto 
mělo soupeře z konce tabulky v klidu porazit. V prvním poločase zpočátku dokonce 
prohrávalo a ještě ve dvacáté minutě byl stav remízový a ze způsobu hry se ježily vlasy. 

Pouze J.Franková na rozehrávce se snažila hru rozběhat, ale u spoluhráček 
nenacházela pochopení. Pouze A. Tomíšková se blýskla několika pěknými brankami. 
DHC utrpělo poločasové vítězství 14:12.  

Ani poločasová domluva neměla tentokrát žádný smysl. Ve druhém poločase se 
hráčkám DHC podařilo vstřelit pouze sedm branek a mohou děkovat brankářce 
A.Jiskrové, která v druhém poločase vystřídala T. Šafaříkovou (ta rozhodně v 
prvním oločase nezklamala) a předvedla za děravou obranou nadstandardní výkon, že 
si odvážejí oba body. Ostatní hráčky kromě jmenovaných vytvářely na hřišti chaos a 
kupily chyby nebo byly spíše pasivní. 
Doufejme, že se v nedělní Žákovské lize družstvo předvede v lepším světle. 

  

Branky DHC: 

Sedláková 7, Franková 5, Tomíšková 4, Soukupová 2, Oravcová, Poslední a 
Krauskopfová po 1. 



3.kolo Žákovská liga (Dolní Cerekev, 2. 3. 2014) 

Třetí kolo Žákovské ligy zavedlo družstva naší skupiny do sportovní haly v Dolní 
Cerekvi, kde skupinu pořádala Jiskra Havlíčkův Brod. 

Už páteční dorostenecká liga ukázala, že bez zraněných Franzové, Eksteinové a 
Bušauerové, která dokázala po zranění hrát pouze v obraně, to bude velmi náročné. 
Soupeři sice byla družstva, která většinou porážíme, ale rozhodně týmy, které mezi 16 
nejlepších v republice právem patří. 

Už první zápas se Sokolem Písek vedeným zkušeným trenérek Keclíkem ukázal, kde 
nás tlačí bota. Přestože jsme od první minuty vzaly na osobku hlavní hvězdu soupeře 
Sáru Kovářovou (stejně nám dala 6 branek), nedokázali jsme ubránit naprosto 
jednoduše a průměrně hrající pravé křídlo soupeře. Naštěstí jsme měli Míšu 
Sedlákovou, která nastřílela více než polovinu našich branek (10), když většinu jí 
připravila dobře rozehrávající Julča Franková. Po prohraném poločase 9:10, jsme 
soupeře přetlačili a zvítězili 19:18 a zdálo se, že jsme z nejhoršího venku. 

Druhý zápas se Slavojem Žirovnice se nám hrubě nepovedl. Po špatném začátku 0:3 
jsme sice ještě snížili na 3:4, ale od té doby se nám, i díky mnoha nepřesnostem a 
neschopnosti vstřelit branku, soupeř, hrající svým typickým stylem „uspávače hadů" , 
začal brankově vzdalovat. Nakonec jsme pošetřili síly základní sestavy a zápas dohráli 
do stavu 10:15, když hráčky dohrávající zápas na hřišti rozhodně nezklamaly. 

V dalším zápase porazil Písek Žirovnici, a tak nastala kuriozní situace. DHC hrálo v 
posledním zápase s domácím Brodem o bytí a nebytí. Vítěz bral vše, poražený končil v 
Žákovské lize. Jen slabou náplastí bylo, že Západočeškám stačí remíza. 

Začátek zápasu se podle toho vyvíjel. DHC sice vedlo 3:1, ale do 12. minuty dokázalo 
náskok ztratit a prohrávat 6:7. Nutný time-out pomohl k obratu 10:7 a poločasových 
12:9. V té chvíli začalo být jasné, že stačí málo a soupeř se položí. První branku sice 
dal Brod, ale dalších sedm my (19:10). Pak už bylo na hřišti jen jedno družstvo . To 
plzeňské. Konečný výsledek 30:13 vypadá jednoznačně, ale tak jednoduché to nebylo. 

V tomto kolo družstvo táhly již jmenované M.Sedláková a J.Franková. Hned za nimi je 
třeba jmenovat A. Šmrhovou - velká úspěšnost střelby, aktivní útočné pojetí hry a na 
Aničku nezvykle dobrá obrana. Jekyllem a Hydem dne bych vyhlásil A.Tomíškovou. V 
útoku stejná úspěšnost jako u Aničky, v obraně bída a utrpení. Pochvalu zaslouží i 
Věrka Oravcová, která se zlepšovala na spojce zápas od zápasu, pes obranář T. 
Bušauerová a za bojovnost a vytrvalost B. Jetlebová. Bohužel se tentokrát vůbec 
nedařilo K.Soukupové. Díky rodičům za podporu a fandění. 

Žákovská liga se tak dostala do své poloviny. Z 24 účastníků zbylo 12 (v tomto kole 
vypadly H.Brod, Ústí, Hrabůvka a Zubří), ze čtyř skupin jsou v příštím kole dvě 
šestičlenné. DHC se v té své utká již potřetí v letošní ŽL s Pískem, dále s Porubou, 
Hájemi, Velkou nad Veličkou a děvčaty z Kobylis. Bohužel je velká pravděpodobnost, 
že budeme putovat na druhou stranu republiky do Velké nad Veličkou. 

Branky DHC ve 3.kole: 

Sedláková 15, Franková 13, Šmrhová 10, Tomíšková 5, Poslední a Oravcová po 4, 
Jetlebová 3, Fousková 2, Paulusová, Soukupová a Krauskopfová po 1. 

Tentokrát jen průměrně chytaly Jiskrová a Šafaříková. 

  



2.dorostenecká liga, 6.kolo HC Plzeň (9. 3. 2014) 

Šesté kolo druhé ligy mladších dorostenek se neslo ve znamení plzeňského derby. 
Zatímco domácí DHC v posledních kolech třikrát za sebou plně bodovalo, HC zvítězilo 
pouze s Budějovicemi. Podmínky (obě družstva toho o jarních prázdninách příliš 
nenatrénovala) byly pro všechny stejné. 

Hostující HC bylo o několik zraněných hráček oslabeno, DHC hrálo sice v plné sestavě, 
ale na některých hráčkách bylo znát, že se po zranění teprve rozjíždí. 

Prvních 15 minut bylo pro celý zápas prakticky rozhodujících. Domácí „komando" v 
zádech s velmi dobře a pozorně chytající A. Jiskrovou vstřelilo šest branek, ale soupeři 
dovolilo skórovat až v 17.minutě. Slabší chvilku si DHC vybralo v posledních osmi 
minutách prvního poločasu, které prohrálo 1:4. I tak v prvním poločase zvítězilo 11:7. 
Vše napravilo v první dvacetiminutovce poločasu druhého, kterou vyhrálo 8:3, a tím byl 
zápas za stavu 19:10 prakticky rozhodnut. 

Poslední desetiminutovku odehrály většinou hráčky z lavičky, i když HC jich tam i přes 
údajnou širokou základnu příliš nemělo. S konečným výsledkem 22:16 byli domácí 
relativně spokojeni a možná i hosté. 

Zápas nelze hodnotit jako hezký nebo pohledný. Bylo to prostě derby, a ta se na krásu 
nehrají. Hrají se na body a na pocit z vítězství. Obě tyto veličiny zůstaly na straně 
domácích. Hře chyběla lehkost, lepší pohyb i trochu nápadu. V obraně to bylo výrazně 
lepší, jen chvilkami zlobila střelkyně B. Buchnerová. 

U domácích kromě již zmíněné gólmanky byly nejvíce vidět M. Sedláková a J. 
Franková. Na křídle tentokrát A. Tomíšková nechala Jekylla doma a na zápas si vzala 
jen šikovného Hyda. V dobrém výkonu z minulého týdne pokračovala V. Oravcová. Na 
T. Bušauerové a D. Franzové je vidět, že po zranění hrají opatrněji. Příliš se v 
posledních zápasech nedaří T. Eksteinové. Zvláštní příchuť mělo derby pro T. 
Krauskopfovou. V době jejích patnáctých narozenin nastoupila proti klubu, za který 
nastupovala ještě před třemi měsíci. 

Bohužel tréma jí nedovolila vstřelit branku, přestože šance byly. Tak alespoň ...Vše 
nejlepší, ať se ti v DHC líbí! 

Branky DHC: 

Sedláková 6, Franzová 4, Tomíšková a Franková po 3, Oravcová 2, Bušauerová, 
Eksteinová, Paulusová a Šmrhová po 1. 

  



2.dorostenecká liga, 7.kolo Jindřichův Hradec (15.3.2014) 

První polovinu jarní části druhé dorostenecké ligy uzavřelo utkání ve velmi pěkné a 
příjemné jindřichohradecké hale. 

Bohužel DHC cestovalo bez tří spojek (Franzové, Oravcové a Soukupové) a bez 
pivotmanky Paulusové. Obě družstva měla před zápasem pouze jednu porážku s 
vedoucí Slavií Praha, a tak šlo o druhé místo v soutěži. 
Zápas proti vyspělému soupeři (většina hráček J. Hradce je ročník 97) začalo DHC s 
přílišným respektem a i proto prohrávalo v patnácté minutě 3:8. Pak se hráčky z 
počáteční nervozity oklepaly a začaly předvádět to, co opravdu umí. Do přestávky 
stáhly náskok soupeřek na 8:11 a druhý poločas byl otevřený. 

V druhém poločase DHC pokračovalo v sympatickém výkonu a dvakrát dokázalo 
stáhnout výsledek na minimální rozdíl. Zkušené Jihočešky ale dokázaly vítězství uhájit 
a zvítězily 18:21. 

DHC předvedlo velmi pěknou a svižnou házenou s množstvím střelby. Ta v minulých 
zápasech chyběla. Slušně fungovala obrana s dobře chytajícími brankářkami. Družstvo 
dirigovala kapitánka a nejlepší střelkyně ze hry Julča Franková. S chutí hrála po zranění 
Tereza Bušauerová. Stejně jako Míše Sedlákové jí chybělo střelecké štěstí. Spoustu 
pěkných a tvrdých střel skončilo na tyčích nebo těsně vedle. Po několika nevýrazných 
zápasech byla na hřišti vidět Tereza Eksteinová. I ostatní hráčky bojovaly do poslední 
minuty. Všechny hráčky udělaly spoustu chyb. Většina z nich šla na úkor rychlosti hry. 
Hráčky získaly další cennou zkušenost a porážka je nemusí vůbec mrzet. Výkon v 
tomto utkání je určitě příslibem před 4. kolem Žákovské ligy ve Velké nad Veličkou. 
Předkrmem bude ještě sobotní dorostenecká liga s vedoucím týmem 2.ligy Slavií Praha 
(sobota 22. 3. 2014 od 10,00). 

Branky DHC: 

Franková a Bušauerová po 5, Sedláková 4, Eksteinová 3, Šmrhová 1. 

  



Čtvrtý turnaj mladších žaček (15. 3. 2014 DHC Plzeň) 

V sobotu 15. 3. 2014 proběhl v hale DHC Plzeň již čtvrtý soutěžní turnaj mladších 
žaček. 

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC Plzeň A jasně dominovaly ve všech zápasech. Nejlepším utkáním celého 
dne bylo utkání proti Slavoji Tachov. Domácí hráčky hnány bubnem a hlasivkami svých 
kolegyň z DHC Plzeň B předvedly famózní výkon a v 10. minutě vedly již 9 : 1. Pak 
trochu polevily, ale i tak utkání skončilo jejich jednoznačným vítězstvím. Holky podaly 
úžasný kolektivní výkon, v brance je podporovala výborně chytající Netrvalová. 
Doufejm, že stejně dobře zahrajou holky i v neděli - v kvalifikaci Házenkářského 
desetiboje v Bělé pod Bezdězem. 

V posledním utkání proti HC Plzeň předvedla vynikající výkon v druhém poločase v 
brance Kučerová, z deseti střel nepustila za svá záda ani jedinou a chytila dokonce i 
dva sedmimetrové hody. 

Výsledky DHC Plzeň A: 

DHC Plzeň B 17 : 3 
HK Slavia VŠ Plzeň 16 : 12 
Slavoj Tachov 17 : 8 
HC Plzeň 20 : 5 

Branky: 

Drozdová 8, Jurčová 1, Kajerová 4, Kantnerová 5, Kepková 11, Kliková 6, Kotlanová 4, 
Kutáková 14, Lásková 7, Turková 1, Vaňková 3, Walterová 6, Kučerová, Raunerová 

   

DHC Plzeň B 

Hráčky DHC Plzeň B nestačily na spoluhráčky z Áčka a ani na soupeřky z Tachova. 
Nejlepší utkání odehrály proti HK Slavia VŠ Plzeň, kdy výborně chytala Malá v brance. 
Holky vedly celý zápas a utkání ztratily vlastními chybami až v posledních dvou 
minutách. Utkání s HC Plzeň bylo chvílemi herně vyrovnané, ale výsledkově mělo 
navrch HC Plzeň. 

Velmi dobře celý den hrála Haluzincová a v brance holky držela Malá. 

Výsledky DHC Plzeň B: 

DHC Plzeň A 3 : 17 
Slavoj Tachov 4 : 19 
HK Slavia VŠ Plzeň 8 : 8 
HC Plzeň 5 : 10 

Branky: 

Haluzincová 6, Hartmanová, Kabátníková 2, Klementová 4, Nosková 4, Okalová, 
Oxová, Pitulová, Raslová 2, Rittichová, Salzmanová, Tomanová, Vojtěchová, 
Říhánková, Šauerová 

  



Mladší žačky DHC Plzeň pojedou po čtvrté v řadě na Mistrovství republiky! 

Mladší žačky se znovu zapsaly nejen do klubové historie, ale i do historie 
Házenkářského desetiboje. Díky nim, je DHC Plzeň jediným klubem, který se pravidelně 
od roku 2011 účastní republikového finále. Cesta k letošní účasti začala už na podzim, 
kdy si DHC vybojovalo průběžné první místo v soutěži mladších žaček. Dalším 
"zastávkou" na cestě na "republiku" byla kvalifikace. 

Regionální kvalifikace Jihozápad se konala 16. 3. 2014 v Bělé pod Bezdězem za účasti 
tří družstev: DHC Plzeň, Sokol Bělá pod Bezdězem a Házená Jindřichův Hradec. 

Hned v první disciplíně (která měla být papírově jednou z našich nejslabších) rychlém 
běhu na 2x15 m si naše hráčky výrazně vylepšily osobní rekordy a ve vynikajícím čase 
zvítězily před Jindřichovým Hradcem a Bělou. 

Druhá disciplína překážková dráha byla ve znamení ještě větší dominance našich 
děvčat - v průměru měla každá z našich hráček o pět vteřin rychlejší čas než soupeřky z 
druhého Jindřichova Hradce, třetí byla opět Bělá. 

První utkání DHC Plzeň - Bělá bylo ve znamení jasné převahy Plzeňaček - za deset 
minut 13 : 1 a k tomu 12 bodů do soutěže aktivity (s výjimkou spojek Drozdové a 
Kutákové, daly branku všechny hráčky včetně brankářky Netrvalové)! Podobný průběh 
měly i shot-outy a stejně se nám dařilo i v utkání (výhra 15 : 1). 

V následující přesné střelbě předvedlo DHC jen průměrný výkon, přesto i ten stačil na 
prvenství v disciplíně. 

Následovalo druhé a rozhodující utkání proti Jindřichovu Hradci. Nejprve v osobní 
obraně přetlačily plzeňačky jihočešky a zvítězily 5 : 4. V následujících shot-outech náš 
neuvěřitelný střelecký výpadek vedl k prohře 8 : 11. 

Naštěstí ve dvacetiminutovém utkání DHC dominovalo - zvítězilo 12 : 4 a ještě si 
připsalo 10 bodů do aktivity, čímž si zajistilo vítězství nejen v tabulce hry, ale i v součtu 
aktivity. 

Následující pětiskok opět nebyl z naší strany nijak oslnivý, ale opět to stačilo na celkové 
prvenství v této disciplíně 

Ve třetím utkání Jindřichův Hradec porazil Bělou. 

V závěrečném hodu do dálky DHC potvrdilo dominanci v disciplínách a zvítězilo před 
Jindřichovým Hradcem a Bělou. Stejné bylo i celkové pořadí celého turnaje. 

Hráčky DHC Plzeň zaslouženě postoupily na republikové finále. Hrály kolektivně, 
bojovaly a povzbuzovaly se. Každá odvedla svůj díl práce. 

Holky, děkujem!  

  



Turnaj mini 4+1 (16.3. 2014 na DHC Plzeň) 

Naše hráčky ročníku 2003 nastoupily k dvojturnaji hraném v domácím prostředí. 

V dopoledním turnaji první skupiny jsme sehráli první zápas s družstvem Tachov A a 
zase jsme bohužel nedokázali zvítězit nad sice menšími děvčaty , ale jejich nasazení je 
zatím pokaždé nad naše síly ! 
V dalším utkání jsme podaly nejlepší dopolední výkon a celé utkání jsme byly klukům z 
Rokycan rovnoceným soupeřem. Konečně začala fungovat spolupráce zkušených 
hráček a několik gólú padlo po pěkných akcí zakončených proskoky. Nakonec jsme sice 
prohráli 8-11 ale hra se podstatně zlepšila.V poslední utkání jsem s Talentem A chvíli i 
vedly a pokračovaly ve zlepšené hře. Nakonec se ale přesto radoval Talent z výtězství 
10-6 . V celkových statistikách dopoledního turnaje jsme dokázali vyhrát pouze soutěž 
Sedmiček ! 
 
Odpolední turnaj začal výborným výkonem proti klukům ze Slavie Plzeň A . Opět 
fungovala spolupráce spojek a také rychlé protiútoky, Již rozchytaná Malina pokryla 
několik nebezpečných střel a naše holky dotáhly zápas k zaslouženemu vítězství 16 - 
11. K dalšímu utkání jsme hned nastupovaly proti klukům Talent B. Bylo předem jasné, 
že se hraje o možné vítězství v turnaji. Naše rozjeté hráčky šly do začátku utkání s 
jasným cílem, nedarovat soupeři ani metr hřiště bez boje. Utkání bylo hodně vyrovnané 
a i když soupeř několikrát snížil na rozdíl jediného gólu, vždy jsme dokázaly okamžitě z 
protiútoku skórovat ! Všechny hráčky bojovaly jak o život a ani nasazená osobní obrana 
soupeře v druhé části utkání nepomohla Talentu odvrátit porážku 10-8.!! K poslednímu, 
celkem oddychovému utkání holky nastoupily proti malým hráčkám Tachova C a 
všechny hráčky si zahrály na všech postech a i Malina v útoku. Výsledek 20-2 nebyl až 
tak důležitý, hlavně , že skoro všechny hráčky daly gól ! 
 
V odpoledním turnaji naše družstvo zvítězilo ve všech třech hodnocených disciplínách 
!!  
 
Za všechny "dospěláky": holky, moc díky za hru a bojovnost !  
 
Výsledky : 

dopoledne skupina 1  

• Tachov A 3 - 6 škoda !  

• Rokycany A 8 - 11 

• Talent Plzeň A 6 - 10 

  odpolední skupina 2. 

• Slavia Plzeň A 16 - 11  

• Talent Plzeň B 10 - 8  

• Tachov C 20 - 2 

Branky celkem: (ze hry, trháky sedmičky) 

Malá M. 4 4 4 
Rittichová N. 20 3 5 
Tomanová N. 15 4 4 
Pitulová A. 16 4 1 



Okalová Š. 1 1 2 
Říhánková S. 3 2 2 
Raunerová A. 2 3 3 
Šauerová T. 2 4 2 
Hartmanová S. 0 1 3  

  



2. dorostenecká liga, 8.kolo DHC Slavia Praha (22. 3. 2014) 

Hlavním tématem tohoto víkendu je 4. kolo Žákovské ligy ve Velké nad Veličkou. Utkání 
dorostenecké ligy mělo být jen na rozběhání. Pokyny trenérů byly jasné. Nikdo se 
nezraňte, v klidu, šetřit síly. 

Se Slavií letos už DHC třikrát prohrálo, i když v celkem pohledných zápasech. Pouze na 
lavičce byla Jiskrová a prakticky i Franzová. Na soupisce nebyly Bušauerová, 
Tomíšková a Paulusová. Tohle družstvo na údržbu moc hrát neumí. Když mu to jde , 
mají soupeři problém. 

Na první branku T. Poslední sice soupeř ještě dokázal zareagovat, ale od stavu 3:3 
vstřelili domácí 6 branek a Slavia ani jednu. V 17. minutě byl stav 12:5 a hostující 
brankářka putovala na lavičku s minimem zásahů. 

Do poločasu sice Slavia snížila na 15:10, přesto takový poločasový výsledek čekal 
málokdo. 
Po přestávce hosté přidali a dvakrát snížili na rozdíl branky, ale na straně domácích se 
vždy našel někdo, kdo pěknou brankou vyrovnání odmítl. A hlavně DHC mělo v brance 
TEREZU ŠAFAŘÍKOVOU. Ta vynikajícím způsobem odchytala náročný zápas a v 
závěru, když už domácím docházely síly, zneškodnila s ledovým klidem Pražankám dvě 
sedmičky a udržela překvapivé dva body doma. V NHL by byla vyhlášena „první 
hvězdou zápasu". 

Dobrý výkon podaly ale všechny hráčky. Srdnatě bojovaly proti fyzicky vyspělejšímu a 
ne vždy příliš čistě hrajícímu soupeři. Slečny rozhodčí - těch zákroků do obličeje bylo! 
Střelbu obstarávaly především Sedláková a Eksteinová, vše pod dirigentskou taktovkou 
Frankové. V obraně s přehledem řešila nepříjemné situace B.Jetlebová.Velmi dobrý 
výkon je třeba potvrdit zítra ve Velké nad Veličkou. Jinak bude vše zapomenuto. 

Branky DHC: 

Sedláková 8, Eksteinová 5, Franková 3,Oravcová 2, Šmrhová 2, Poslední, Franzová, 
Jetlebová, Soukupová a Krauskopfová po 1. 

  



Mladší žačky na turnaji na Astře Praha (22. 3. 2014) 

Na tento turnaj byly vybrány hráčky s menším množstvím odehraných zápasů a 
zároveň také hráčky, které potřebovali získat sebevědomí k zakončování a prosazování 
se 1:1. 

K prvnímu zápasu jsme měli nastoupit proti družstvu TJ Sokol Bělá, které však 
nedorazilo a tak Astra Praha narychlo sehnaly své mini žačky. Tento zápas byl ve 
znamení „Mučení jehňátek". Zahráli si všechny hráčky a v aktivitě jsme byli 100% 
(všechny hráčky vstřelily branku). Utkání tedy skončilo 23:0. 

Druhý zápas nás čekali již soupeřky Astra Praha ml. žačky. Toto utkáni již bylo 
vyrovnané jen smolné pro nás s koncovkou. Celkem jsme na branku vystřelili 20x a jen 
4 jsme skórovali a tým Prahy vystřelil 14x a úspěšnost proměnění branek 6. Zápas tedy 
skončil naší prohrou 6:4. 

Na třetí zápas jsme nastoupili k utkáni proti Jin. Hradci „A". V tomto zápase jsme 
předvedli výborný výkon jak ze strany obrany tak i útoku. Vývoj utkání byli vyrovnaný, 
až do konce a bohužel se nám nepodařilo proměnit sedmimetrový hod ke konci utkáni a 
soupeři se podařilo po rychlé akci vstřelit branku. Utkání tedy skončilo prohrou 6:7. 
Čtvrté utkání nás čekalo s Jin. Hradcem „B". Toto utkání mělo být jednoznačné pro náš 
tým a však jsme se opět trápili v koncovce. Vytvořené šance se naštěstí dařili 
proměňovat Sáře Kantnerové a Káje Klikové, a tak si opět zahráli všichni, i když nutno 
podotknout nervy až do konce. Výsledek tedy dopadl výhrou pro nás 10:8. 

Poslední zápas nás čekal tým Wendy Mělník. Toto utkání se neslo ve stejném duchu 
jako první zápas. Opět se vystřídali ve hře všechny hráčky jen na aktivitu jsme byly 
slabší získali jsme 10 bodů. Utkání tedy skončilo 19:5 pro nás. 

POČT STŘEL ,GÓLŮ, CHYBY, %USPĚŠNOSTI: 
Haluzincová (9,5,4) 55%, Jurčová (5,3,1) 60%, Kabátníková(2,1,0) 50%, Kajerová 
(11,6,1) 54%, Kantnerová (19,12,3) 63%, Klementová (8,5,6) 62%, Kliková (20,6,6) 
30%, Malá (2,2,0) 100%, Nosková (11,5,3) 45%, Raslová(3,1,0) 33%, Rittichová (5,4,0) 
80%, Turková (9,3,11) 33%, Vaňková (11,6,8) 54%, Vojtěchová (6,2,0) 33% 

Brankářky Malá 58 střel, 21 gólů, úspěšnost 63 %, Raslová 15 střel, 5 gólů, 66 % 
úspěšnost. 

Celkové pořadí na tomto turnaji 3. místo. 

  



4.kolo Žákovská liga (Velká nad Veličkou, 23. 3. 2014) 

Po sobotním překvapivém vítězství v dorostenecké lize nad první Slavií Praha se starší 
žačky naobědvaly a vyrazily na druhý konec republiky do Velké nad Veličkou na 4. kolo 
Žákovské ligy. Po téměř pěti hodinách cesty se ubytovaly v blízkém Welness hotelu 
Filipov. 

Prvním soupeřem v neděli byl už snad tradičně Sokol Písek. Po počáteční nervózní 
přetahované (3:3) přišlo malé uklidnění v podobě poločasového vítězství 8:6. V druhém 
poločase soupeř sice nejprve snížil na rozdíl jedné branky, ale to, že DHC přeřadilo na 
vyšší rychlostní stupeň, zaznamenaly Jihočešky až za stavu 16:8. Konečný výsledek 
zápasu 18:10. Podařilo se ubránit hvězdu soupeře Sáru Kovářovou i nepříjemná křídla. 

V druhém utkání s posledním severomoravským celkem v soutěži Sokolem Poruba 
soupeř opět vedl 2:1. Než se stačil vedení trochu užít, už prohrával 9:3 a bylo po 
zápase. Druhý poločas dohrála lavička do konečného stavu 23:12. 

Třetí zápas s domácí Velkou nad Veličkou se od předchozího moc nelišil. Velička sice 
vedla 1:0, ale v poločase už prohrávala 1:8. Pro zajímavost úspěšnost gólmanky 
Jiskrové v tomto zápase 87%. Do druhého poločasu nastoupila opět lavička, soupeře se 
nezalekla a zápas dotáhla k jasnému vítězství 16:6. 

Po půlhodince oddechu nastoupily proti DHC hráčky Sokola Kobylisy. Toto utkání bylo 
přeci jen jiné než ta předchozí. Soupeř vzdoroval, vítězství by mu zajišťovalo postup. 
Plzeňankám se úplně vše nedařilo, ale po celý zápas vedly a utkání nakonec ubojovaly 
18:15. 

V posledním zápase s HC Háje šlo jen o to, kdo bude postupovat z prvního a kdo z 
druhého místa. Protože tyto zápasy bývají vyhrocené, rozhodli se trenéři pro tentokrát 
ušetřit základní sestavu a na hřiště šla druhá lajna. Hráčky, které většinou do zápasů s 
tímto soupeřem nakouknou jen na chvilku, měly šanci ukázat, co umí. Hrály dobře a 
nebojácně. Zaslouží za výkon velkou pochvalu. Že prohrály 13:19 vůbec nevadí, 
protože skupina, do které se postupovalo z druhého místa, vypadá stejně přijatelněji. 

DHC hrálo v tomto kole pěknou a rychlou házenou. Působilo velmi sebevědomým 
dojmem. Tímto způsobem se dá dojít až do červnového finále. Některá družstva 
odpadnou proti DHC po několika minutách, některá vydrží poločas. Jen ti nejlepší udrží 
s DHC krok celý zápas. Ze soutěže vypadly Poruba a Zlín B. V příštím kole na DHC 
čekají Zlín A, Kobylisy, Ivančice a J. Hradec. 

  

Individuální hodnocení 

  

1. Andy - po týdnu prakticky bez tréninku (zraněný kotník) podala spolehlivý výkon a 
družstvo podržela. Při zápase s Kobylkama na ní byla vidět únava. 

2. Šnek - asi nejlepší výkon v životě. Na křídle přes ruku úspěšnost 12 střel - deset 
branek -tři vyválené sedmičky.  

4. Julča - tentokrát méně vstřelených branek, přesto úspěšnost střelby přes 50%. 
Věnovala své síly rozehrávce a spolehlivé obraně. 

5. Věrka - svým výkonem si řekla o více minut na hřišti v dalších zápasech. Jen ona ví, 
proč při úspěšnosti střelby z dálky kolem 70% nestřílí častěji. 



6. Anička - po zranění Ekiny první volba na pravé křídlo. Bezproblémová a 
disciplinovaná v útoku, stálé rezervy v obraně, pomaličku se v ní zlepšuje. 

7. Buši - po zranění na ní přišla druhá míza. Nejlepší hráčka družstva. Obrovská 
spolehlivost v útoku a hlavně v obraně. 
Viditelně pochopila některé věci , o kterých si v tréninku povídáme. 

8. Míša - tentokrát ne tak výrazná jako v sobotu nebo v minulém kole. Jenže, když je 
třeba dát branku, tak ona ji prostě dá! 

9. Krtek - i přes bolavé koleno, které jí viditelně omezovalo téměř bezchybná v útoku. 
Ve srovnání s minulým kolem v obraně fantastická. 

10. Jety - dříč, který na hřišti nikdy nebude působit jako rychlík, ale v klíčových chvílích 
naprosto neocenitelná. 

11. Simča - zlepšení od minulých zápasů, začíná se pomalu dostávat do dobré 
podzimní formy. 

12. Šafi - po fantastickém sobotním výkonu v dor. lize se opět vrátila do pozice „slečna 
Tajemná". Je pro mne vždy tajemstvím, jak tu střelu chytila, bohužel i pustila. 

14. Denisa - viditelně šetřila bolavá třísla, nebyla tak vidět jako jindy. V přechodu do 
rychlého protiútoku bezkonkurenční. 

15. Eki - zranila si po deseti minutách koleno. 

17. Kačka - rozehrávala se zápas od zápasu. Proti Hájům určitě její nejlepší zápas. 
Výrazně se zlepšila v obraně. Ještě trochu zrychlit v útoku. 

18. Červis - po příchodu z HC si stále zvyká na tempo hry. Je třeba přidat na důrazu a 
sebevědomí. Přesto velmi slušný výkon podpořený několika brankami. 

Branky DHC ve 4.kole: 

Bušauerová 15, Sedláková a Franzová po 12, Poslední 10, Soukupová 7, Šmrhová a 
Oravcová po 6, Tomíšková, Paulusová a Franková po 5, Jetlebová a Krauskopfová po 
3. 

  



MINIŽAČKY druhé na turnaji 6+1 ve Vršovicích (30. 3. 2014) 

 
 

Na tomto turnaji bojovaly o medaile hráčky z tréninkové skupiny Věry Jordanovové a 
Jarky Šmrhové - startovaly všechny hráčky ročníku 2003 + Denisa Salzmanová a Týna 
Šauerová. 
Gratulujeme všem ke krásnému výsledku! 

Celkově družstvo odehrálo 5 zápasů a z toho nás pokořili pouze jednou chlapci z Jíčina. 
Všechny hráčky měly velký podíl na úspěchu. Velmi dobře celému družstvu šla obrana. 
Děvčata bojovala o každý míč a snažila se pomáhat si. Největším bojovníkem byla 
Štěpka Okalová, která se ani nebála postavit do branky a po právu tak byla vyhlášena 
nejlepší hráčkou družstva. 

Co se týče útoku tam vynikaly spíše hráčky s většími zkušenostmi a to Rittichová, 
Tomanová, Pitulová a Malá. Jsme velice rádi, že aktivně se k nim snažily připojit i 
Raunerová a Okalová. Hartmanová a Šauerová měly několik možností se prosazovat, 
ale chyběla jim odvaha k zakončování. Co je škoda, že se nepřipojily poslední dvě 
hráčky Říhánková a Salzmanová, o kterých víme, že umí, ale na turnaji to nepředvedly. 
Branku statečně bránila Malina (Míša Malá), a tak soupeři neměli moc šancí na góly - 
celkem obdržela 20 branek, i když nutno podotknout, že to umí i lépe, a když se nebude 
pučet, bude mít větší úspěšnost než nedělních 58%. Celkový dojem z turnaje - obrana 
super a v útoku je ještě co zlepšovat - hlavě proměňování gólových příležitostí. Jen pro 
informaci - my jsme měly střel na branku 88 a z toho se nám podařilo uspět 30krát. 

I tak obrovský úspěch pro děvčata a GRATULUJEME! 

  

Celkově tedy výsledky: 

Hráčky (Střely, branky, úspěšnost): 

• Hartmanová 3/0/0% 

• Malá 11 / 2 / 18% 

• Okalová 3 / 0 / % 

• Pitulová 17 / 5 / 29% 

• Raunerová 2 / 0 / 0% 

• Rittichová 27 / 14 / 52% 

• Říhánková 0 / 0 / 0% 

• Salzmanová 1 / 0 /0% 

• Šauerová 5 / 1 / 20% 

• Tomanová 19 / 8 / 42% 

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-166-vrsovice-010.jpg


Výsledky: 

• Wendy Mělník (hoši) 6:5 

• Loko Vršovice (hoši) 11:3 

• DHK Pardubice (dívky ) 7:3 

• HBC Jíčín (hoši) 2:8 

• Sokol Vršovice (dívky+hoši) 3:3 

  



2.dorostenecká liga, odložené 4.kolo Tachov (3.4.2014) 

Konečně se odehrálo několikrát odložené 4.kolo s Tachovem. Opět nemohly nastoupit 
zraněné Franzová, Eksteinová a Paulusová ani nemocná Jetlebová. 

Přes toto oslabení mělo DHC impozantní vstup do zápasu. Za jedenáct minut získalo 
náskok 8:1, o který se zasloužila hlavně dvojice A.Šmrhová a T.Bušauerová (po 3 
brankách). Pak se vystřídalo a přišlo uspokojení a útlum. Hra bez pohybu a nápadu 
neměla úspěch ani proti líně a hodně jednoduše hrajícímu soupeři, který se spoléhal 
hlavně na střelbu a kila nejlepší střelkyně soutěže M. Buchlovské (13 branek). Do 
poločasu domácí o náskok téměř přišli (13:12). 

Po přestávce o něj na krátkou chvilku přišli úplně, aby pak zlepšenou hrou získali znovu 
v 15. minutě pětibrankový náskok (20:15). Vlny opět pokračovaly. 18.minuta - 20:19, 
25.minuta - 25:20. 28. minuta - 25:23. Konečný výsledek 27:23 pro DHC. 

Není nezajímavé, že jako už mnohokrát předtím vždy k trháku zavelela svou brankou 
M. Sedláková (v této chvíli třetí nejlepší střelec dor. ligy). Vstřelila 14-tou, 21-ní i 26-tou 
branku. Přesto přesnost její střelby tentokrát zaostávala za jejími možnostmi. 

Zápas lze hodnotit jako druhý nejhorší v dor. lize po utkání v Českých Budějovicích. 
Obě utkání mají stejný jmenovatel. Hrála se ve všední den. Že by hráčky byly po 
školním dny unavené? To spíš po krátkém třídenním soustředění v Nýrsku. 

Za výkony předvedenými na soustředění zůstalo několik hráček - K. Soukupová, M 
.Fousková, T. Krauskopfová a bohužel i kapitánka J. Franková. Svůj standardně dobrý 
výkon odvedla T.Bušauerová. V prvním poločase hrála dobře A.Šmrhová, aby v druhém 
předala pomyslnou štafetu V.O ravcové a hlavně A. Tomíškové, která podala ve 
druhém poločase životní výkon. 

Obě brankářky měly úspěšnost okolo 50%. 

Dorostenecká liga pokračuje hned v sobotu 9. kolem na Vršovicích .V případě vítězství 
se DHC odpoutá na třetím místě od svých pronásledovatelů a bude mít minimální ztrátu 
na čelo tabulky. 

Branky DHC: 

Sedláková 6, Tomíšková a Bušauerová po 5, Šmrhová a Oravcová po 4, Soukupová, 
Franková a Poslední po 1. 

  

  



2. dorostenecká liga , 9.kolo Sokol Vršovice (5.4.2014) 

Druhé utkání během tří dní hrály dorostenky v pražských Vršovicích. Nadále bez 
Eksteinové, Franzové a Paulusové, ale už s uzdravenou Jetlebovou. 

Prvních osm minut přetrvával v plzeňských řadách ještě ranní spánek, a tak nebylo 
divu, že DHC prohrávalo 3:0. Probuzení nastalo mezi osmou a osmnáctou minutou, kdy 
Západočešky otočily na 3:7 především díky zlepšenému pohybu, osobnímu nasazení a 
obraně 1:5.  Do poločasu se jejich vedení scvrklo na rozdíl dvou branek 10:12. Velké 
množství špatných přihrávek, technických chyb a neproměněných šancí stálo DHC v 
druhém poločase vedení. V šestnácté minutě se domácí po jedenácté brance Alžběty 
Hynkové radovaly z vedení 18:16. Hráčky DHC sice otočily na 18:19, aby vzápětí 
vedení ztratily 21:20. A tak na hřiště musela zpět již dost unavená základní sestava, 
která dokázala během několika minut, za výrazného přispění brankářky A. Jiskrové (v 
závěru chytila dvě střely ze šestky a sedmičku), srovnat na 22:22. Závěrečnou tečku za 
zápasem udělala ve velké pohodě hrající A."Krtek" Tomíšková zkušenou střelou mezi 
nohy brankářky a získala pro DHC oba body za výsledek 22:23. 

V zápase se tentokrát vůbec nedařilo hráčkám z lavičky. Při každé jejich návštěvě na 
hřišti se začalo skóre přiklánět na stranu domácích. Jasným ukazatelem je, že jedinou 
branku střídajících hráček zaznamenala K. Soukupová, a to  až ze čtvrtého střeleckého 
pokusu. Velmi slušně chytaly za „ementálovou" obranou obě brankářky. Motorem týmu 
byla prakticky nevystřídatelná M. Sedláková. Pěkný zápas odehrály se sebezapřením 
hrající T. Bušauerová (kotník) a J. Franková (záda). 

Svůj výborný výkon ze čtvrtka zopakovala křídla A. Šmrhová a A. Tomíšková 
(dohromady více než třetinu branek DHC). Jejich branky přicházely hlavně v kritických 
chvilkách. Střeleckou smůlu si vybrala jinak dobře bránící B.Jetlebová. 

DHC si tímto vítězstvím upevnilo třetí místo v tabulce a další týden se může soustředit 
na zápasy 5. kola Žákovské ligy, které hraje v neděli ve Zlíně. 

Branky DHC: 

Sedláková 7, Šmrhová, Bušauerová a Tomíšková po 4, Franková 3, Soukupová 1. 

  

  



Další turnaj 4+1 (5. 4. 2014 Talent) 

V sobotu 5. 4. proběhl v nafukovací hale Talentu další čtyřkový turnaj. 

Tentokrát se zúčastnilo pouze jedno družstvo DHC Plzeň, a to hráčky z tréninkové 
skupiny Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové. 

První utkání proti Tachovu A odehrály naše hráčky s velkou chutí i nasazením a 
zaslouženě vyhrály 10 :8, když vynikaly zejména Pitulová s Rittichovou. 

Druhé utkání proti Rokycanům ale bylo pravým opakem. Bez zájmu, bez pohybu, bez 
kreativity a se spoustou chyb - hlavně ztracených míčů. Pochválit není koho, konečný 
výsledek 5 : 17 je více než děsivý. 

Třetí utkání proti Talentu bylo bohužel kopií toho druhého, naše hráčky se opět na hřišti 
ploužily a zodpovědnost za střelbu nechávaly na "těch druhých". Výsledkem byla opět 
jednoznačná prohra. 

Až poslední utkání proti Tachovu B se konečně probudila Tomy (Natálka Tomanová) a 
také Mini (Sára Říhánková). Utkání jsme nakonec dokázaly dovést do zdárného konce 
(vítězství 11 : 9). 

Celkově: 

Moc nám chyběla v brance Malina, takhle se vystřídaly téměř všechny hráčky. Herně 
vynikala Pitulová, která hrála s velkým nasazením a chutí. Chvílemi se dařilo i 
Rittichové - pokud chce a běhá, dokáže se prosadit prakticky pokaždé. Příslibem do 
dalších turnajů je výkon z posledního zápasu Říhánkové. Více jsme čekaly od 
Tomanové. Také Okalová udělala více chyb, než bývá zvykem. Egertová teprve sbírá 
zkušenosti.   

Branky (ze hry a z trháků): 

Okalová (0, 2), Tomanová (9, 4), Říhánková (3, 2), Rittichová (9, 3), Pitulová (9, 2), 
Egertová (0, 4)  

  



Minižačky - Házenkářský turnaj Praha (5. - 6. 4.2014) 

Ve dnech 5. - 6. 4. 2014 se minižačky z tréninkové skupiny Pavly Toušové a Jíři 
Egermajerové zúčastnily turnaje v šestkové házené v Praze Hájích. 

DHC Plzeň vs. HC Háje Praha ( 1:5) 1.zápas 

První zápas proti pořádajícímu celku, měly holky velmi špatný útok, nepřesné přihrávky, 
a malou snahu prosadit se a střílet. Jediný gól vstřelila Zuzka. 

DHC Plzeň vs. TJ Jiskra Otrokovice ( 1:7) 2.zápas 

Proti Otrokovicím byl zápas podobný jako ten první. Opakované přihrávky dokola, 
náznak střelby, ale nic-minimální střelba. Snaha o střelbu Zuzka, Julča, Majda. 

DHC Plzeň vs. TJ Turnov ( 6:1) 3.zápas 

Proti stejně starým a velkým soupeřkám se začaly holky konečně prosazovat. Aktivní 
obrana, dobré zásahy Aji - to vše vedlo k výhře. 
Ve hře se probrala jak Julča, tak Vali.  

DHC Plzeň vs. HC CHELK ( 3:9) 4.zápas 

Proti Chelku (Cheb + Lázně Kynžvart) jsme nehrály špatně, ale Chelk tam měl jednu 
hráčku, která nám dělala neuvěřitelné problémy a dávala nám góly ze všech postů. 
Ája v bráně měla slabé, nepřesné, pomalé zákroky. Na středu Zuzka, která měla snahu 
prosadit se, ale nedařila se jí koncovka. 
Gól si dala také Kiki a Terka, které se začaly trochu prosazovat v útoku. 

DHC Plzeň vs. DHC Slavia Praha ( 3:7) 5.zápas 

Proti vítězkám turnaje, měly holky snahu bránit a střílet, ale nedařilo se. Slávistky byly o 
hlavu větší a k ničemu nás neupustily. 
A nedařilo se ani v bráně, kdy jsme dostaly hodně gólů z dálky. 

DHC Plzeň vs. TJ Sokol Karviná ( 5:6) 6.zápas 

Holky začaly přemýšlet a předváděly dobré akce, chyběla přesnost a hráčské štěstí. 
Zuzka 3x břevno, v zápase byla aktivní a snaživá-běhala i Vážka! 
Byla konečně vidět i Neli, která dobře bránila a Vali, která dala dva góly. 

Dobré reakce Áji, zápas mohl být náš. 

DHC Plzeň vs.Žirovnice (1 : 9) 7.zápas 

Tento zápas byl od začátku jasný. Výškový deficit našich holek, které se zalekly ještě 
před zápasem. 
Snažily se bránit i byla snaha střílet. Jediný gól dala Julča. 

DHC Plzeň vs. Havlíčkův Brod (5:5) 8.zápas 

Tento zápas byl velice vyrovnaný a napínavý. Holky výborně bránily a bojovaly. 
Zasloužily velkou pochvalu. 
Goly Majda 2,Julča 2,Zuzka 1 

DHC Plzeň vs. Kobylisy ( 1: 12 ) 9.zápas 

Poslední zápas proti rychlým Kobylkám, nás hned od začátku zaskočil. 
Holky měly nepřesnou střelbu. Do střelby šly Zuzka, Julča. Tento zápas si hodně 
zahrály i naše nejméně zkušené hráčky. 
Gól ze sedmičky dala Julča. 



Malé ohlédnutí 

O víkendu jsme se zúčastnily turnaje Minižaček pořádaným oddílem HC Háje Praha. 
Turnaje se účastnilo 10 týmů. Naše holky obsadily 9.místo. Mohlo by se to zdát jako 
neúspěch, ale nutno zmínit, že patřily mezi nejmladší tým společně s Turnovem. V 
prvních zápasech se nedařilo dobře bránit a od dravého útoku jako by je odrazovala 
výšková převaha protihráček. Přesto se podařilo se Slavií Praha hrát zápas, ve kterém 
byť zvítězil soupeř, hra byla dynamická, holky se snažily hrát, bránit a střílet. Porazily 
stejně staré hráčky v týmu Turnova a s Karvinou hrály vyrovnaný zápas. Zde jim 
chybělo hráčské štěstí, protože byly lepší v útoku, ale bohužel nepřesná střelba 
znamenala prohru o jeden gól. Velmi dobře se začal odvíjet zápas s TJ Havlíčkův Brod, 
kde přestože některé hráčky byly statnější a vyšší, si holky vytvořily rychle náskok tří 
branek a mohly mít našlápnuto k dalšímu vítězství. Chybou obrany náskok neudržely, a 
tak za nerozhodný výsledek jsme byly rády. Nejužitečnější hráčkou týmu byla vyhlášena 
Julie Dubská. Turnaj byl pro všechny další zkušeností a možností poměřit sportovního 
ducha. 

  



5.kolo Žákovská liga, (Zlín 13. 4. 2014) 

Starší žačky překonaly letité prokletí a jako první družstvo DHC v této kategorii 
postoupily do semifinálového šestého kola. Až do 13.4.2014 vždy družstva DHC 
dosáhla maximálně 5. kola. 

Postup se však nerodil lehce. V prvním zápase proti nevyzpytatelným Kobylisům se 
DHC bálo o výsledek celý první poločas. Sice holky vstřelily 12 branek, ale 9 jich 
inkasovalo. V druhém poločase už střílely hlavně dívky ze západu Čech a zvítězily 
23:12. 

V druhém utkání s domácím Zlínem postupová strategie nenutila hráčky DHC zvítězit. 
Přesto výsledek 17:13 pro Zlín není žádnou ostudou.  

Třetí utkání bylo pro postup velmi důležité. Soupeř měl být z kategorie lehčích, ale 
směsice zodpovědnosti, únavy a hromadících se zranění svazovala hráčkám ruce. Sice 
celý zápas vedly, ale je o branku nebo dvě. Až v závěrečné desetiminutovce dokázaly 
odskočit na konečných 17:11. 
V té chvíli bylo jasné ,že v hráčkách se nahromadila únava z předchozích utkání a bude 
je jen velmi obtížné motivovat k poslednímu utkání s nabuzenými Ivančicemi. Obavy se 
bohužel potvrdily a DHC po nemastném, neslaném výkonu prohrálo 17:21. Utkání 
dohrávalo pouze s šesti hráčkami, které byly schopny se pohybovat po hřišti. 

Důležitý je v této chvíli postup, a to aby se hráčky do šestého kola daly zdravotně do 
pořádku. Ze soutěže vypadla družstva J. Hradce a Žirovnice. DHC bude hrát ve skupině 
smrti se Zlínem, Hájemi a Velkou nad Veličkou. Druhá skupina (Ivančice, Kobylisy, 
Slavia Praha a Písek) by byla asi příjemnější. 

Hvězdou DHC byla v tomto kole jednoznačně J.Franková, po většinu času podporovaná 
T. Bušauerovou a M.Sedlákovou. Velmi slušný výkon předvedla v brance A. Jiskrová. 

Branky DHC v 5.kole: 

Franková 19, Sedláková 14, Bušauerová 10, Eksteinová 6, Poslední a Šmrhová po 5, 
Jetlebová 4, Soukupová 3, Krauskopfová 2, Tomíšková 1. 

  



Starší žačky na Prague Handball cupu (Praha 18. - 20.4. 2014) 

Na jeden ze svých nejoblíbenějších turnajů, kde v kategorii starších žaček startovalo 
letos 74 týmů, vyrazilo DHC plno odhodlání, zopakovat skvělá umístění z posledních 
dvou ročníků (třetí a čtvrté místo). Bohužel ke zraněným Franzové a Paulusové se 
přidala ještě Šmrhová s ortézou na rameni. 

Ve velmi těžké skupině č.4 narazilo DHC v prvním pátečním zápase na dánský DHG 
Odense II. Dánky udržely krok jen prvních deset minut. Pak už české tempo bylo příliš 
vysoké a nestačily ani na střídající hráčky. 

Druhý zápas proti výběru německých okresů Halle/Magdeburg začal výborně a o 
přestávce vedlo DHC 9:3. V druhém poločase velké Němky přidaly a nakonec byly 
hráčky DHC rády, že byl konec utkání (11:9). 

Třetí zápas měl zvláštní příchuť. HC Zlín i DHC Plzeň patří v této věkové kategorii do 
nejužší české špičky. Utkaly se před týdnem v 5. kole Žákovské ligy a stejně tomu bude 
i za dva týdny v kole šestém. Velmi vyrovnané utkání, kdy po vyrovnaném poločase 9:9, 
skončil ten druhý hokejovým 2:1 pro DHC. Jedno z nejlepších utkání v hale na Jižním 
Městě pro sebe rozhodlo družstvo, které viditelně po vítězství toužilo více než soupeřky. 

Sobotní ráno bylo ve znamení zápasu se slovenskou Iuventou Michalovce. Jeden ze 
dvou slabších soupeřů ve skupině vstoupil do zápasu velmi dobře a celý poločas 
Plzeňanky trápil. Po přestávce přišlo zrychlení, na které již Slovenky nedokázaly 
reagovat. (14:7) 

Před pátým utkáním ve skupině s družstvem ze švédské házenkářské školy z 
Goteborgu Torslanda HK I byly již Západočešky vítězkami skupiny a mohly i prohrát. 
Ale to se na Pragáči nenosí. Těsným vítězstvím 12:11 získalo DHC další dva body a 
postoupilo mezi 32 nejlepších do nedělní skupiny. 

V neděli osud přihrál DHC další družstvo ze Švédska Torslanda II. Jak už to u Švédů 
bývá, dvojka je lepší než jednička a bylo to tak i tentokrát. 
Dobře technicky i fyzicky vybavené Švédky od začátku soupeřkám zle zatápěly. 
Agresivní obrana Švédek ani pohyb v útoku hráčkám DHC moc nevoněly. Ale za 
podpory mladších žaček a rodičů v hledišti už v první třetině utkání zlepšily obranu a 
Skandinávky začaly kupit chybu za chybou. A protože DHC nepolevilo až do konce, 
zvítězilo 13:9. 

Ve druhém utkání nadstavbové skupiny narazilo DHC na další německý celek MTV 
Stadeln. Tento soupeř byl pomalejší a chybělo mu více nápadů v útočné fázi. Nám 
stačilo si tentokrát odehrát "to svoje" a postup mezi nejlepších 12 byl na světě. (14:8) 
V osmifinále (do této části turnaje se z Češek probojovalo jen Ústí a Velká nad 
Veličkou) se DHC trochu nelogicky znovu potkalo se soupeřem ze skupiny německým 
Halle/Magdeburg. Velmi vyrovnaný a tvrdý zápas vyhrálo za lehkého přispění 
nevyzpytatelných španělských rozhodčích fyzicky lépe vybavené německé družstvo, 
které plzeňský „černý balet" přetlačilo hlavně silou. Po nerozhodném poločase 8:8 se v 
závěru poločasu Němky utrhly na rozdíl dvou branek. DHC ještě snížilo ze 
sedmimetrového hodu, ale protože Španělé odmítli při sedmičce zastavit čas, zbývalo 
velmi málo času. Při závěrečné „osobce" DHC ještě inkasovalo na 12:14 a z turnaje, 
stejně jako ostatní česká družstva, vypadlo. 

Pokud se blíže podíváme, jak dopadla česká družstva v turnaji, moc dobrý obrázek o 
české házené si určitě neuděláme. Přesto...Stačí si chvilku popovídat s trenéry ze 
zahraničí o podmínkách, za jakých trénují, a zjistíte, že při financích a prostorách, které 



máme v Čechách k dispozici, hrajeme výborně! Pokud bychom ovšem chtěli patřit mezi 
evropskou špičku a nespokojíme se s druhou evropskou desítkou, je toho třeba opravdu 
hodně změnit a zlepšit!! 

Turnaj a vystoupení hráček DHC nelze hodnotit jinak než velmi vydařené. Sedm 
vítězství v řadě s kvalitními soupeři má svoji váhu a před závěrem Žákovské ligy svádí k 
optimismu. Za největší pozitivum lze považovat návrat k bojovné důrazné házené. 
Téměř profesorské výkony z poslední doby už začínaly nudit. Tentokrát bylo vidět, jak 
hráčky chtějí uspět (o tom svědčily i závěrečné slzy). Obrana fungovala téměř na 100%. 
V brance se střídaly obě spolehlivé brankářky A.Jiskrová se T.Šafaříkovou, které se 
výborně doplňovaly. V obraně kralovala dvojice B. Jetlebová, která vytvořila v útoku 
ještě spoustu místa pro spojky a T.Bušauerová, která dokonale s poraněným palcem 
splnila roli specialisty obránáře. V útoku se starala o rozehrávku J.Franková a na 
spojkách tvrdily muziku M.Sedláková a T.Eksteinová. Na křídlech prokázaly svůj talent 
T. Poslední a A. Tomíšková (a to i v obraně). Jako spolehlivý exekutor sedmimetrových 
hodů se osvědčila K. Soukupová. Na spojce úspěšně zaskakovala V. Oravcová. Méně 
prostoru na hřišti dostaly T .Krauskopfová, M. Fousková a M. Bláhová. Když ho ale 
dostaly, tak nezklamaly.Teď musí hráčky opět doléčit drobné bolístky a připravit se na 
šesté kolo Žakovské ligy. Obrovský dík patří fandícím rodičům, kteří po celý 
prodloužený víkend zajišťovali dopravu na trase Plzeň - Praha a zpět. 

Branky DHC na turnaji: 

Sedláková 25, Franková 17, Soukupová 16, Eksteinová 13, Tomíšková 10, Poslední 8, 
Oravcová 5, Fousková 4, Krauskopfová 3. 

  

  



Mladší žačky na Prague Handball Cupu (18. - 20. 4. 2014) 

Velikonoční prodloužený víkend strávily mladší žačky poprvé na mezinárodním turnaji 
Prague Handball Cup. Hráčky byly rozděleny do dvou družstev. 

DHC Plzeň A 

Nejprve si naše hráčky v základní skupině poradily s Maďarkami z Vecsés (21 : 8). 
Pohodovou a kolektivní hrou je jasně přehrávaly v útoku a dobře pracovala i obrana, 
kde jsme si vyzkoušely několik obranných systémů. 

Obdobně tomu bylo i ve druhém zápase s DHCSlavia Praha B - jasná výhra 27 : 3. 

Třetí utkání proti dánskému týmu Tik Tastrup nám vůbec nevyšlo. Nefugovala žádná 
varianta obrany, hrály jsme bojácně a nový míč Molten, kterým jsme museli hrát, nám 
neustále klouzal z ruky. Neproměnily jsme mimo jiné tři sedmimetrové hody a jeden 
trhák. Prohrály jsme zaslouženě, bohužel se soupeřkami, které nebyly výrazně lepší. 

V sobotu ráno jsme nejprve v pohodovém tempu zvlády utkání proti slovinskému týmu 
Braník (výhra 19 : 1). 

Potom jsme nastoupily proti dosud neporaženému celku skupiny Bánovce (Slovensko). 
Tady nám fungovala výborně obrana a v útoku byla k nezastavení Pája Kepková (8 
gólů). Vyhrály jsme zaslouženě 17 : 11. Tím jsme dokázaly zamotat naši skupinu a 
nakonec jsme díky minitabulce postupovaly ze druhého místa ve skupině. 

V neděli nás čekala nejprve DHC Slavia Praha. V zápase, ve kterém jsme ani jendou 
neprohrávaly jsme bohužel vlastními chybami ztratily vedení v posledních vteřinách a 
byla z toho jen remiza 6 : 6. Ta se nám bohužel stala osudnou. 

Znamenalo to v dalším utkání proti druhému dánskému týmu z Tik Tastrup uhrát co 
nejlepší výsledek - a to výsledek lepší než Slavia, která dokázala vyhrát o 19. Zápas 
jsme bohužel nezvládly ani v obranné fázi (dostaly jsme 6 branek) ani v útoku - ze 42 
střel (většinou z jasných příležitostí)  jsme proměnily pouze 22. Konečný výsledek 22 : 6 
nám tedy nestačil k postupu. 

Turnaj jsme ukončily tedy v horní polovině tabulky, ale bohužel bez lepšího 
výsledkového umístění. 

Nejlepší hráčkou našeho družstva byla Pája Kepková (37 branek). 

Branky: 

Drozdová 15, Kantnerová 11, Kepková 37, Klementová 2, Kliková 11, Kotlanová 3, 
Kutáková 25, Lásková 3, Oxová 2, Svobodová 1, Vaňková 7. Se střídavými úspěchy 
branku hájila Verča Netrvalová. 

DHC Plzeň B 

Naše hráčky nejprve nastoupily proti dánskému Tik Tastrup II. Díky výborné obraně a 
občasným střeleckým zásahům se dařilo držet vyrovaný krok až do posledních minut. V 
závěru jsme však utkání ztratily a prohrály 6 : 9. 

Také druhé utkání proti Kobylisům bylo zpočátku vyrovnané, pak nás ale soupeřky 
uběhaly a podlehly jsme 4 : 14. 

Třetí utkání proti pozdějšímu finalistovi Duslu Šala bylo ve znamení jednoznačné 
převahy našich soupeřek, které zvítězily jednoznačně 3 : 27.  



V sobotu ráno proti Pardubicíím jsme především nepřesně střílely. Přestože v brance se 
poměrně dařilo Malině, v útoku nás stále trápila nepřesná střelba. Prohrály jsme 6 : 11. 

V posledním utkání základní části nás čekal DHK Lokomotiva Liberec. Za mohutné 
podpory hráček z Áčka jsme zvítězily 7 : 6, když tentokrát přímo zářila v brance Malina. 

Nedělení utkání o umístění se hrálo v časných ranních hodinách. Naše hráčky, přestože 
si musely pořádně přivstat, soupeřky zaskočily a rychle vedly. Vedení si dokázaly udržet 
po celé utkání a zvítězily 12 : 6 - střelecky se dařilo především Haluzincové. 

Turnajové vystoupení jsme zakončily utkáním proti dánskému družstvu Ajax 
Copehagen. Dánky byly běhavější a v útoku nás přehrávaly. Ani my jsme se nenechaly 
v útoku zahanbit a dokázaly jsme vstřelit hned 10 branek! 

Celkově: družstvo se opíralo především o výkony Haluzincové, která se lepšila zápas 
od zápasu, o výbornou obranu a chytrou hlavu Rittchové, o dobré kličky Turkové. 
Zahanbit se nedaly ani Pipi s Tomy - i když obě musí ještě přidat na důrazu a rychlosti. 
Turnaj vůbec nevyšel Hornsteinerové. V brance se v některých utkáních dařilo Malé. 
Velmi dobře chytala i zkušenosti sbírající Kučerová. 

Hrály a branky střílely: 

Egertová, Haluzincová 13, Hartmanová, Hornsteinerová 6, Kabátníková 6, Kučerová, 
Malá, Pitulová, Rittichová 7, Tomanová 4, Turková 12, Vojtěchová 1, Šauerová 1.  

  



Mladší žačky zvítězily v Plzeňské lize (26. 4. 2014) 

V sobotu 26. 4. 2014 se konal na božkovském ostrově pátý a závěrečný turnaj Plzeňské 
ligy, tentokrát pořádalo HC Plzeň. 

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC Plzeň A v celé soutěži prohrály pouze na prvním turnaji s družstvem 
Slavoje Tachov o jediný gól 11 : 10, pak už kráčely soutěží suverénně. Ani na 
posledním turnaji nenechaly nikoho na pochybách, kdo že v soutěži vládne. Nejprve 
zvítězily v derby 17 : 5, potom se trochu výsledkově natrápily s HC Plzeň (trápení bylo 
zapřičiněno zejména zkoušením nových obranných systémů), přesto zvítězily 12 : 9. 
Zápas se Slávií VŠ byl jednoznačný od začátku až do konce (20 : 3) a i zápas s 
Tachovem byl ve znamení naší převahy, když soupeř hrál pasivně od začátku a ž do 
konce (19 : 10). Vítězství byla jako vždy především výsledkem kolektivního výkonu a 
pochválit je třeba všechny, přestože chyby tam byly a je stále na čem pracovat. 

Branky: 

Drozdová 11, Kajerová 1, Kantnerová 9, Kliková 10, Kotlanová 2, Kutáková 14, 
Kučerová, Lásková 3, Netrvalová, Svobodová 2, Turková, Vaňková 3.   

DHC Plzeň B 

Hráčky z Béčka potěšily výsledkem, dobrou obranou a chvilkovými záblesky v útoku. V 
poli vynikala Haluzincová, v brance zářila Malá, která byla schopná chytit trhák a ještě 
dvě dorážky, a to i několikrát za sebou. Pochválit za enormní snahu a zlepšení je třeba i 
Báru Noskovou. Zlepšení ve hře se projevilo i na výsledcích. Béčko porazilo plzeňskou 
Slávii v přímém souboji o poslední místo. Obě družstva tak měla stejně bodů. Béčko 
však nad očekávání dobře zahrálo v závěrečném zápase s HC Plzeň, kde jsme sice 
celý zápas vedly, na konci však ztratily a byla z toho jen remíza. I ta ale stačila na to, 
abychom odskočily z nepopulární poslední příčky. 

Branky: 

Černěhová, Haluzincová 10, Hornsteinerová 4, Kabátníková 2, Klementová 1, Malá, 
Nosková, Pitulová, Raslová, Rittichová, Říhánková, Salzmanová, Šauerová 1, 
Tomanová, Vojtěchová 

Konečné pořadí Plzeňské ligy mladších žaček 2013/2014 

  

1. DHC Plzeň A 

2. Slavoj Tachov 

3. HC Plzeň 

4. DHC Plzeň B 

5. HK Slavia VŠ Plzeň 

  



2.dorostenecká liga , 11. kolo Tachov (27.4.2014) 

Tuto neděli začal osmidenní maraton, ve kterém hráčky sehrají osm utkání za osm dní 
a který zakončí veledůležitým 6. kolem Žákovské ligy. 

Utkání 11. kola, v kterém vlastně o nic nešlo, probíhalo v těžko popsatelné atmosféře. 
Domácí diváci, kteří neviděli v životě jinou házenou než tu „tachovskou", po celý zápas 
vulgárně uráželi hostující hráčky i lavičku. Tachovské oplácané „maminy" se jako 
kamikadze vrhaly střemhlav proti bezradné obraně DHC. Velmi slabí rozhodčí 
vystresovaní sprostými tachovskými diváky pískali naprosto jednostranně ve prospěch 
domácích. 

Prvních dvacet minut bylo ještě v normě. DHC slušně útočilo, už ne tak dobře bránilo 
těžké hráčky domácích. Ve 20. minutě DHC vedlo 11:8. Pak se bohužel odvrátilo 
střelecké štěstí a hráčky DHC začaly trochu zmatkovat. V poločase vedlo DHC už jen 
12:11. 

Po poločase už házená „plakala". DHC nehrálo příliš dobře, ale taky bych se asi 
nechtěl ve čtrnácti letech dozvědět od hysterických tachovských rodičů, které 
farmované zvířátko jsem. A pokud bych z výkonu rozhodčích viděl, že stejně nemůžu 
vyhrát, udělal bych to, co hráčky. Jen bych utkání povinně dohrál. (Domácí zvítězily 25 
: 19.) 
Žádná z hráček DHC pochvalu za výkon na hřišti nezaslouží, ale v takovém prostředí 
se opravdu házená hrát nedá. Možná tak kickbox! Nemá cenu to dále rozebírat, snad 
úterní liga s družstvem Kobylis bude mít sportovnější průběh. 

Branky DHC: 

Sedláková 7, Franková 5, Soukupová 4, Oravcová 2, Fousková 1. 

  



Závěrečný turnaj 4+1 (27. 4. 2014) 

V neděli 27. dubna proběhl v areálu 31. ZŠ Plzeň poslední čtyřkový turnaj této sezóny. 
Pořádala HK Slavia VŠ Plzeň. Jak už se stalo příjemnou tradicí, byl turnaj pro všechny 
zúčastněné děti turnajem medailovým. 

DHC Plzeň A 

V nejsilnější skupině a opět bez brankářky (tentokrát zraněné) měly naše hráčky velmi 
těžkou pozici. Prohrály všechny čtyři utkání, když poměrně slušně bránily, ale v útoku 
nic pořádného nevyprodukovaly. 

Výsledky:  

• Rokycany A 3 : 14 

• Tachov A12 : 16 

• Talent A 1 : 21 

Branky (ze hry, sedmiček, trháků) 

Rittichová 6, 1, 1, Tomanová 7, 2, 3, Říhánková 0, 1, 2, Raunerová 0, 1, 1, 
Haretmanová 0, 1, 1, Pitulová 3, 1 ,1 Egertová 

DHC Plzeň B  

V podstatě ve stejném složení nastoupila děvčata i odpoledne, tentokrát pouze na 
záskok (za odhlášené družstvo Talentu). Proti lehčím soupeřům se samozřejmě hrálo o 
hodně lépe, přesto se střelecká aktivita příliš nezvýšila. Holky raději hledaly, komu by 
odhodily, než jak by samy vstřelily branku. Vrcholem všeho bylo závěrečné utkání proti 
o rok až dva mladším spoluhráčkám z DHC Plzeň C. Toto utkání jsme naprosto 
lajdácky zakončovaly a velmi nedůsledně bránily. Prohra 14 : 16 je ostudou nás všech. 

Svoji premiéru v dresu DHC Plzeň si odbyla Lůca Rittichová, dokonce se jí podařilo i 
jednou skórovat z trháku.  

Výsledky 

• Tachov C 17 : 5 

• SVŠ Plzeň C 13 : 12 

• DHC Plzeň C 14 : 16 

Branky: 

Říhánková 9, 1, 1, Rittichová 9, 1, 2, Pitulová 7, 2, 2, Tomanová 11, 2, 2, Hartmanová 
5, 1 2, Raunerová 3, 2,3,  Rittichová Lůca 0, 0, 1 

DHC Plzeň C 

Výsledky:  

• SVŠ Plzeň C 12 : 8 

• Tachov C 21 : 4 

• DHC Plzeň B 16 : 14 

Branky: 

Dubská 21, 2, 3, Komárková 8, 2, 2, Nová 13, 1, 1, Benešová 6, 1, 1, Šibndelářová 0, 1, 
2, Pechová 1, 0 1 



DHC Plzeň D 

Výsledky: 

•  Tachov D 17 : 2 

• Rokycany B 2 : 11 

• Talent C 8 : 19 

Branky: 

Egermajerová 11, 1, 0, Toušová 10, 1, 1, Krausová 6, 0, 4, Blažková, Kliková 0, 0 ,1, 
Šindelářová 0, 0, 1, Perglová  

  



2.dorostenecká liga ,10. (odložené) kolo Sokol Kobylisy (29.4. 2014) 

Desáté kolo, odložené kvůli Žákovské lize, se hrálo trochu netradičně v úterý. 

Ve sportovní hale 31. ZŠ byla na rozdíl od tachovské neděle velmi příjemná atmosféra. 
Za zmínku stojí, že za celou hodinu hry nebyla ani jedna hráčka vyloučena a byly 
uděleny jen tři žluté karty. 

Prvních 12 minut bylo ve znamení brankové přetahované až do stavu 5:5. Pak přišla 
chvilka nekoncentrovanosti a hosté okamžitě odskočili na rozdíl čtyř branek 5:9. Ještě 
před rokem by se hráčky možná sesypaly. Množství zkušeností získaných za poslední 
rok ale zafungovalo. DHC zlepšilo obranu a zrychlilo útok. Lví poddíl na tom měla 
tentokrát Věrka Oravcová. Nejvíce kazící hráčka z minulých utkání tentokrát byla 
jednoznačným tahounem družstva a sehrála své nejlepší letošní utkání v lize. V druhé 
polovině prvního poločasu vstřelila čtyři krásné branky a pomohla otočit na 
poločasových 14:12. 

V druhém poločase Kobylisy vstřelily dvě rychlé branky a srovnaly skóre. Dalších 
dvacet minut bylo stále sice ve vedení DHC, ale pouze o jednu nebo dvě branky. 
Kobylisy praktikovaly nepříjemnou obranu 1-5, s kterou se některé hráčky DHC 
vyrovnávaly jen velmi těžko. Rozhodnutí padlo v závěru, kdy si vyměnily posty V. 
Oravcová s J. Frankovou. Již hodně vyčerpaná Oravcová se přesunula na rozehrávku, 
kde byla díky aktivní obraně hostí trochu odstříhnutá a Franková z levé spojky 
rozhýbala obranu Kobylis a vytvářela i prostor pro M. Sedlákovou. Výsledkem bylo 
konečné vítězství DHC 28:24. Tím se DHC přiblížilo k vedoucí dvojici v tabulce 2. ligy 
(Slavia a J. Hradec) na dva body a odskočilo čtvrtému Tachovu. 
Potěšil především výkon V. Oravcové a obou křídel T. Poslední a A. Tomíškové, stejně 
jako herní přehled J. Frankové. Sedláková předvedla svůj v poslední době tradiční 
výkon, který je neuvěřitelnou a často těžko zhodnotitelnou směsicí chyb, branek, 
obrovské aktivity, a to jak v útoku , tak v obraně. K. Soukupová zatím nedokáže prodat 
díky nedostatku pohybu a minimu zkušeností své velké fyzické předpoklady. Pokud u 
házené vydrží, bude jí patřit budoucnost. V tomto utkání s přehledem proměnila čtyři 
sedmimetrové hody. Ostatní hráčky odvedly svůj standard. Svůj první zápas v 
dorostenecké lize odehrála Kristýna Křišťanová.  

Branky DHC: 

Oravcová 7, Sedláková 6, Franková a Soukupová po 4, Tomíšková a Poslední po 3, 
Fousková 1. 

  



2. dorostenecká liga,12. kolo Lokomotiva Č. Budějovice (3.5.2014) 

Třetí zápas dorostenecké ligy během šesti dnů sehrály dorostenky DHC v domácím 
prostředí s Lokomotivou České Budějovice. 

Doma na jaře hráčky DHC Plzeň ještě neprohrály a nechtěly tuto tradici porušit. 
Jenže žádný soupeř se sám neporazí, a to ani poslední tým druhé ligy. Vlažný začátek 
plný nepřesností a zmatků ze strany domácích vynesl Jihočeškám ve 14. minutě vedení 
1:6. Pak ale zavelely ke zteči T. Bušauerová s J. Frankovou, a když se k nim svými 
prvními dvěma brankami v dorostu přidal nováček v týmu K. Křišťanová, znamenalo to 
za dalších deset minut vedení DHC 8:6. Pak „každý chvilku tahal pilku" až k 
poločasovým 11:8. 

Po přestávce už hostům došly síly i nápady a zatímco DHC díky možnosti pohodlného 
střídání dosáhlo dalších 11 branek, hosté vsítili i díky dobře chytající T. Šafaříkové 
pouze 3. 
Do zápasu zasáhlo téměř stejnou měrou všech 14 hráček, a tak se podařilo ušetřit 
nějaké síly na nedělní šesté kolo Žákovské ligy, které je nejdůležitější akcí tohoto týdne. 
Do hry se vrátily zraněné Bušauerová a Franzovou a hned to bylo znát. Pokud se 
Tachovu v dor. lize nepodaří v posledních třech zápasech uhrát všech šest bodů, 
obsadí DHC ve 2.lize velmi pěkné třetí místo. 

Branky DHC: 

Bušauerová 7, Soukupová 4, Franková 3,Oravcová,Sedláková a Křišťanová po 2, 
Krauskopfová a Franzová po 1. 

  



Žákovská liga 6. kolo (Háje 4. 5. 2014) 

Náročný týden zakončily starší žačky semifinálovým kolem v hale na Jižním Městě. 

V prvni zápase turnaje se utkaly s papírově nejslabším účastníkem skupiny Velkou nad 
Veličkou. Po nervózním prvním poločase, kdy příliš nefungovala hlavně obrana, se 
družstvo uklidnilo a co nepobrala již výborná obrana, pochytala brankářka A.Jiskrová. V 
druhém poločase dostalo DHC jen jednu branku, a i když dalo jen čtyři, zvítězilo 13:9. 
Protožě první i třetí utkání dopadlo dle předpokladů, již toto jediné vítězství stačilo. DHC 
k postupu do finále. 

Hráčky se s tím ovšem nehodlaly smířit a utkání se Zlínem si vychutnaly stejně jako na 
Pragáči. Po poločasové remíze zvítězili 17:15. Tento zápas výborně odchytala T. 
Šafaříková. 
Aby byl celkový obraz co nejlepší, porazily i v posledním utkání rivala z Hájů 16:14. 
Spolu se Zlínem a Hájemi postoupilo DHC do finálového turnaje Mistrovství ČR, který 
by se měl konat v Plzni. Již v sobotu si účast zajistila družstva Písku, Ivančic a Slavie 
Praha.  
Všechny hráčky zaslouží obrovskou pochvalu. Tam, kde byly herní chyby nastoupila 
velka vůle po vítězství a bojovnost. Vidět byl i návrat některých zraněných hráčekek do 
sestavy. Pochvalu zaslouží i za to jak zvládly osm zápasů v osmi dnech, když ztratily 
body jen v prvním zápase dor.ligy v Tachove. 

Díky patří i neúnavným fanouškům, kterých mělo Dhc v hale více než domácí. 

Branky: 

Franková 8, Poslední 2, Oravcová 2, Bušauerová 3, Sedláková 12, Tomíšková 4, 
Fousková 3, Franzová 5, Eksteinová 1, Soukupová 2, Krauskopfová 2. 

  



Memoriál Karla Šulce (8. - 10. 5. 2014) 

Hodnocení vystoupení mladších žaček a minižaček 6+1 

DHC Plzeň A 

Mladší žačky nastupovaly do turnaje s jasným cílem postoupit mezi nejlepších šest (což 
se podařilo) a tajně doufaly i v medaili (což se nepodařilo). 

První turnajový den si naše hráčky jasně poradily s VŠ Plzeň, Kobylisami A i Velkým 
Meziříčím. 

Druhý den byl ve znamení naprosto nevyrovnaných výkonů - nejprve ztráta bodu s 
Vršovicemi, potom utrápená výhra nad Veselím nad Moravou a do třetice prohra s DHC 
Slavia Praha, kdy naše hra působila ustrašeně a bezradně. V brance se vůbec nedařilo 
Netrvalové. Čtvrté utkání (a první nadstavbové) bylo ovšem úplně z jiného světa. Naše 
hráčky nastoupily proti pozdějšímu vítězi turnaje. V možná nejhezčím zápase dokázaly 
favorita nejen potrápit, ale i přehrát a celozápasové vedení se podařilo udržet až do 
konce. V brance zářila famózní Netrvalová, která přiváděla hráčky soupeře až k 
zoufalství - chytla téměř všechno - ze všech vzdáleností i pozic. Po výborném utkání 
přišel zákonitě útlum v zápase s Tachovem. Utkáním s tradičními soupeřkami, kterým 
jsme v poslední době nadělovaly příděly, jsme se protrápily až do konce. Naštěstí jsme 
utkání dotáhly do vítězného konce a uchovaly si tak šanci na medaili. 

Třetí turnajový den nás čekal pouze jeden zápas - proti Hájům. Zápas se nám nevydařil, 
a přestože holky bojovaly, v útoku se nedařilo a kupily jsme chybu za chybou. Háje 
vyhrály zaslouženě 14 : 7. 

Nejlepší hráčkou družstva byla Pája Kepková.  

Branky: 

Drozdová 12, Jurčová 2, Kajerová 1, Kantnerová 15, Kepková 40, Klementová 4, 
Kliková 4, Kotlanová 5, Kutáková 28, Lásková 15, Netrvalová, Vaňková 8, Walterová 13 

DHC Plzeň B 

Družstvo předvádělo nepřesvědčivé výkony od začátku až do konce. V útoku pomalé a 
s nedůraznou střelbou, v obraně pasivní a mnohdy jen sledující útočné snažení 
soupeřek. Vynikaly pouze Svobodová, Turková, Haluzincová a Nosková. Chvílemi se 
dařilo Oxové a Kabáníkové. Poměrně dobře chytaly obě brankářky Raslová i Kučerová. 

Družstvo dokázalo v základní skupině zvítězit pouze jednou s Mostem, v nadstavbě už 
se jim dařilo lépe - nejprve porazily Velké Meziříčí a v nádherném posledním zápase i 
Sokol Kobylisy A.  

Nejlepší hráčkou družstva byla Míša Svobodová.  

Branky: 

Černěhová, Haluzincová 12, Hornsteinerová 1, Kabátníková 3, Kučerová, Nosková 15, 
Oxová 1, Raslová 3, Salzmanová, Svobodová 9, Šauerová 1, Šimáňová 

DHC Plzeň (mini 6+1) 

Osm statečných - tak by se dalo nazvat vystoupení mini 6+1 na domácím turnaji. 
Družstvo složené ze tří velmi zkušených hráček - Pitulové, Tomanová a Rittichové - a 
doplněné začínajícími hráčkami - Raunerovou, Egertovou, Hartmanovou, Okalovou a 
Říhánkovou, nemělo v nabité konkurenci šanci na větší úspěch. Obzvlášť ještě když 



chyběla v brance Míša Malá. Holky bojovaly statečně a moc se snažily. Přesto z toho 
bylo "jen" deváté místo, s bilancí tří výher a devíti porážek. I tak ale hráčky získaly 
cenné zkušenosti, které určitě zúročí a promění v medailový úspěch na některém z 
dalších turnajů. 

Nejlepší hráčkou družstva byla Natálka Rittichová.  

Branky: 

Egertová, Hartmanová, Okalová 4, Pitulová 13, Raunerová 8, Rittichová 31, Říhánková, 
Tomanová 16   

  



Memoriál Karla Šulce 2014 (mini 4+1) 

Hráčky družstev DHC A a DHC B (ročníky 2004 a 2005) nastoupily do turnaje každé v 
jiné základní skupině, což byl jediný rozdíl v šancích dostat se do boje o medaile. Ale 
jen tímto způsobem jsme mohly umožnit všem, aby si více zahrály a nasbíraly cenné 
zkušenosti ve větším turnaji a s jinými soupeři, než se kterými se setkávají celý rok. 

 

DHC Plzeň A  

První den družstvo DHC A malinko zaváhalo v prvním zápase proti Jindřichovu Hradci 
A a nepřesvědčivé výkony všech hráček vedly k prohře tohoto utkání. Holky se však z 
chyb poučily, a od té chvíle už nepustily ani jeden zápas. Ve skupině získaly 12 bodů a 
postoupily tak do boje o 1.-4.místo, kde sehrály dva nádherné a vyrovnané zápasy, a to 
s Tachovem A, ve kterém po velkém boji zvítězily 19:14, a s Žirovnicí, které, i přes 
výborné výkony a bojovnost, nakonec podlehly 15:16.  DHC A obsadilo v konečném 
pořadí výborné 3. Místo. 

 

Zápasy ze základní skupiny:  

• DHC A - Astra Praha 14:4 

• DHC Slavia Praha 9:2 

• Sokol Kobylisy II B 11:6 

• Hanball cl.Milevsko 15:4 

• Slavoj Tachov B 19:3 

• SVČ Ledeč nad Sázavou 20:5 

• Jindřichův Hradec A 7:17 

 

Góly: 

Dubská Julča 57, Komárková Majda 46, Benešová Lucka 15, Blažková Terka 7, 
Perglová Viky, Kliková Róza 

 

DHC Plzeň B 

Družstvo DHC B nastoupilo do turnaje proti Jindřichovu Hradci B s velkým, pro nás až 
překvapivým, nasazením a dokázalo hned tímto zápasem, že nikomu nedá nic zadarmo 
a bude bojovat o dobré umístění v turnaji. V této základní skupině však měly holky tři 
velice dobré soupeře ( Jindřichův Hradec B, Slavoj Tachov A a Žirovnici) a dvěma z nim 
družstvo bohužel i přes velmi pěkné výkony, jak v obraně, tak v útoku, podlehlo a 
skončilo tak v základní skupině na třetím místě, ze kterého holky postoupily do boje o 5. 
- 8.místo.  
Tady už družstvo DHC B nezaskočil žádný soupeř a získalo tak v konečném pořadí 
krásné 5. místo. 

 

  



Zápasy ze základní skupiny: 

• DHC B - HC Háje Praha 14:5 

• Sokol Kobylisy II A 11:2 

• Jindřichův Hradec B 6:3 

• DHK Slavoj Žirovnice 7:8 

• Sokol Písek 12:2 

• Slavoj Tachov A 8:12 

• DHK Baník Most 14:1 

 

Góly: 

Říhánková Zuzka 32, Toušová Vali 27, Egermajerová Neli 22, Nová Kiki 15, Pechová 
Verča 2, Šindelářová Ája 1 

S výkonem holek jsme byli spokojeni a již během turnaje bylo vidět, že se lepší zápas 
od zápasu a berou si k srdci rady a nasbírané zkušenosti. Obě družstva odehrála 
celkem devět zápasů a obě dokázala v sedmi z nich zvítězit. Holky zaslouží velkou 
pochvalu!!! 

  



Memoriál Karla Šulce 2014 (přípravka 4+1) 

 
 

XXIII. ročník Memoriálu Karla Šulce byl pro tři družstva přípravky, tvořené hráčkami 
ročníků 2006 - 2009, ve znamení "poprvé", a to se vším všudy. První turnaj, první 
zápasy, první vstřelené i obdržené branky, první prohry, první vítězství. 

Při první konfrontaci s povětšinou staršími, výškově i váhově lépe disponovanými a 
především zkušenějšími soupeřkami všechna tři družstva obstála se ctí a součet více 
než 100 vstřelených branek výrazně převýšil naše očekávání. Mrzet nás tak mohlo jen 
to, že turnaj trval "pouze" tři dny, protože s každým dalším zápasem bylo vidět, jak jdou 
výkony děvčat nahoru a jak jim postupně narůstá sebevědomí. Počáteční nervozita 
vyvolaná prvními "ostrými" zápasy v životě, poprvé navíc v dresech a před zraky mnoha 
fandících rodičů, z děvčat záhy spadla, a zejména výkony z posledních zápasů jsou 
příslibem do budoucna. 
Celkově turnaj splnil všechna očekávaní, se kterými jsme do něj vstupovali. Do hry se 
zapojilo celkem 24 hráček a většina z nich se také dokázala střelecky prosadit. Cílem 
bylo především hráčky seznámit se "skutečnou" miniházenou i v jiném, než tréninkovém 
prostředí, aby si uvědomily, co vše je ještě čeká a co se ještě budou muset naučit. 
Konečný výsledek tak pro nás nebyl vůbec důležitý, protože skutečnou výhrou jsou 
především nabrané zkušenosti, které snad děvčata zúročí v dalších zápasech. V 
neposlední řadě pak turnaj přinesl i utužení kolektivu a spoustu zábavy, ať již na hřišti či 
mimo něj. Na hráčkách byla vidět radost z každé vstřelené branky a vůbec jim nevadilo, 
že jich většinou více obdržely. Snad i po čase budou s úsměvem vzpomínat, jaké to 
jejich "poprvé" bylo. 
Nejlepšími hráčkami jednotlivých družstev byly vyhlášeny Sára Mancellari, Adélka 
Růžičková a Anička Tesařová, pochvalu však zaslouží všechny zúčastněné hráčky. 
Poděkovat je potřeba také rodičům, pro které to byla rovněž první velká společná akce, 
a to nejen za neúnavné povzbuzování, ale také za pomoc při organizaci turnaje.  
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2. dorostenecká liga, 13. kolo HC Plzeň (10. 5. 2014) 

Předposlední kolo druhé dorostenecké ligy přineslo plzeňské derby. V utkání už DHC o 
nic nešlo, hlavním cílem bylo nezranit se před blížícím se Mistrovstvím ČR starších 
žaček. Domácí HC ovšem zápas bralo mnohem prestižněji. Vždyť v konfrontaci těchto 
ročníků (1998 - 2000) nevyhrálo ani nepamatuji. 

DHC začalo velmi špatně a rychle prohrávalo 4:0 a 7:2. HC předvádělo tvrdou, 
agresivní obranu (kde zvláště střelkyně Buchnerová se často uchylovala k zákrokům za 
hranicí pravidel) a rychlý přechod do útoku. Poté se DHC trochu uklidnilo a zlepšilo 
střelbu. Dokázalo korigovat výsledek na 9:7, ale HC před poločasem znovu zvýšilo na 
12:8. 

V druhém poločase bylo na obou družstvech znát, že už nemají tolik sil jako na začátku, 
a tak se nehrálo už tak tvrdě jako v poločase prvním. Hráčkám DHC se vůbec nedařila 
střelba z dálky. HC zaslouženě zvítězilo (25:18), což notně rozveselilo domácí 
fanoušky. 
Pro DHC je důležité, že se nikdo nezranil a ani pocit, že skončí určitě v závěrečné 
tabulce před rivalkami z HC, není k zahození. 
Zápas musel mít pozitivní náboj i pro T.Krauskopfovou, která byla ještě před půl rokem 
označena v HC jako neperspektivní odcházela do DHC s posměšky bývalých 
spoluhráček, že v DHC bude leštit lavičku. V dnešním zápase strávila na hřišti čtyřicet 
minut, což je více než všechny její bývalé spoluhráčky dohromady, vstřelila dvě pěkné 
branky a hrála celkově velmi dobře. 

V posledním kole přivítá DHC na vlastním hřišti Jindřichův Hradec v neděli 18. 5. od 
10,30. 

Branky DHC: 

Sedláková 5, Bušauerová 3, Franková, Krauskopfová a Soukupová po 2, Tomíšková, 
Eksteinová, Jetlebová a Fousková 1. 

  



Plzeňská liga 2013/2014 (DHC Plzeň A) 

V úterý 13.5. ukončily starší žačky A svoje účinkování v Plzeňské lize. 

Celou soutěž ukončily bez ztráty bodu s 12-ti vítězstvími a skóre 412:122. 

Zatímco na podzim byl jednoznačným cílem postup do Žákovské ligy, na jaře 
to byla snaha dát prostor hráčkám, které tolik nehrají v Žákovské a dorostenecké lize. 
Hráčky jako Franzová, Jiskrová nebo Bušauerová zůstávaly často sedět jen v hledišti. 

Do soutěže úspěšně nakoukly i mladší žačky ročníku 2001. Soupeřkami DHC byly 
většinou mladé hráčky Tachova či HC, které mají svoji házenkářskou budoucnost v této 
soutěži ještě před sebou. Přesto často kladly zkušenějším hráčkám DHC houževnatý 
odpor. 
 
Výsledky DHC v jarní části: 

  

• HC Plzeň 43:11, 45:7 

• Sl.Tachov 32:7, 27:7 

• DHC „B" 40:11, 35:16 

  

Branky DHC A v soutěži: 

Bušauerová 48, Sedláková 47, Franková 44, Eksteinová 42, Oravcová 33, Poslední 32, 
Soukupová 26 (hrála jen jaro), Fousková 25, Krauskopfová 22 (na podzim dala 14 za 
HC), Paulusová 17, Tomíšková 14, Franzová 13, Jetlebová 12, Šmrhová, Bláhová a 
Kliková po 9, Kutáková a Kepková po 4, Prochásková 2. 

Otázkou jen zůstává jestli v příštích ročnících hrát tuto soutěž jen v kraji nebo soutěž 
osvěžit a spojit se s jiným vedlejším krajem a hrát turnajově. 

  



První vlaštovka - stříbro z Mistrovství republiky škol (22. - 23. 5. 2014) 

 
 

První letošní Mistrovství ČR - Novinářský kalamář - Mistrovství republiky škol v házené - 
a první medaile. Hráčky DHC Plzeň a zároveň žákyně 31. ZŠ se mohou radovat z 
prvního letošního cenného kovu. 

Přitom turnaj pro naše děvčata nezačal vůbec dobře - po nepěkném výkonu jsme taktak 
přetlačili Most a zvítězily 12 : 11. 

Druhé utkání proti Velké Bystřici bylo už v lepší pohodě a zaznamenaly jsme i lepší 
konečný výsledek 16 : 7. 

Třetí utkání proti ZŠ Ostrava (ve kterém hrála i třetí nejlepší střelkyně 1. ligy mladších 
dorostenek Denisa Přečková) jsme odehrály ve velkém stylu a i díky osobní obraně na 
nejlepší střelkyni jsme si zajistily jednoznačné vítězství 22 : 14. 

Poslední utkání proti Zubří bylo velkou odvetou za loňský rok, kdy nás zrovna tyto 
hráčky připravily o medaili. Letos holky neponechaly nic náhodě a od začátku výborně 
bránily a byly lepším týmem. Zvítězily jsme zaslouženě 12 : 6. 

Tím jsme si zajsitily nejhůře stříbrnou medaili. V pátek jsme se potom utkaly ve finále s 
tradičním protivníkem ZŠ Křiby Zlín. Zde se již jasně ukázala síla zlínského týmu - měly 
nejen plné hřiště, ale i lavičku vynikajících házenkářek, převážně ročník 2000. Naše 
hráčky v namíchané sestavě a s četnými šrámy na těle odehrály vyrovnaných několik 
minut, pak se ale jasně ukázala převaha zlínských. Naše hráčky dohrávaly v 
kombinovaném složení, když největší opory proseděly zbytek zápasu - nechtěly jsme 
riskovat zranění - přece jen další dva víkendy budou také mistrovské a snad i 
medailové. 

Všechny hráčky chválím za snahu a bojovnost. Největší oporou družstva byla Julča 
Franková (23 branek). Velmi dobře hrály i Kristýna Křišťanová (14 branek) a Anička 
Šmrhová (10 branek). Příjemným překvapením byl výkon Báry Vaňkové (7 branek) - 
kromě zlínských dokázala hrát vyrovnanou partii se všemi i o dva roky staršími 
hráčkami. Svůj tradičně vysoký standard si odvedla Simona Paulusová (3 branky) i 
Martina Bláhová (4 branky). Odvážně v útoku ale nedůrazně v obraně hrála Karolína 
Rybáková (6 branek). Jednou se trefila i Kája Kliková, které se ale příliš střelecky 
nedařilo. Statečně bojovaly i Bára Nosková, Šárka Haidelmeierová a Natália 
Říhánková, bohužel se jim nepodařilo vstřelit žádnou branku. V brance se střídavými 
úspěchy chytala Kačka Černíková. 

Díky všem za zisk cenného kovu a doufám, že i další víkendy budou pro naše hráčky 
medailové. 
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Tak my už jdeme do finále... pozvánka na Mistrovství ČR starších žaček  
(31. 5. - 1. 6. 2014, hala 31. ZŠ Plzeň) 

Mám za úkol napsat pozvánku na víkendové Mistrovství republiky starších žaček . Asi 
bych mohl nebo měl zvolit nějakou obvyklou formu pozvánky, ale já bych nejprve rád 
připomněl některé skutečnosti, které si asi všichni neuvědomují. 

A to, že DHC je v posledních letech tak trochu fenoménem v oblasti dívčí žákovské 
házené, jakých v republice nenajdete více, než je prstů na jedné ruce. V žákovských 
kategoriích se směle srovnává s takovými házenkářskými baštami jako jsou Zlín nebo 
Slavie Praha. Tři medaile z posledních mistrovství mladších žaček, letošní účast na 
finálovém turnaji v mladších i starších žačkách (ať už to dopadne jakkoliv), skvělé 
umístění v dorostenecké lize, medaile z Kalamáře škol, každoroční Šulcák, druhá 
organizace MČR v posledních třech letech. To jsou jen úspěchy a akce, které 
dokumentují postavení DHC v házenkářské republice, o regionu vůbec nemluvím. 

Tohle je jen jedna stránka věci. Druhá, a přestože já osobně vítězství miluji, tak ta 
důležitější. Je to množství holek, které každý den uvidíte běhat s míčem v ruce na 
lochotínských hřištích. Vykazují jasné známky nadšení, štěstí a chuti do hry. 

S jednou takovou skupinkou jsem strávil poslední víkend na soustředění před 
závěrečným turnajem Žákovské ligy, tzn. před finále MČR. Ta partička dřela celý víkend 
v dešti i ne zrovna příjemném vedru. Tak je přijďte podpořit do haly 31. ZŠ 
tento víkend ( 31.5.-1.6.) na jejich cestě za další velkou medailí. Jejich soupeři budou 
samé kvalitní týmy.HC Háje, HC Zlín, DHC Slavia Praha, HK Ivančice a Sokol Písek. 

Losuje se v pátek večer, rozlosování zveřejníme hned jak to bude možné. 

  

  



Výsledky finále Žákovské ligy (31. 5. - 1. 6. 2014) 

 
 

Všechny zápasy jsou uloženy na tvcom.cz  ! 

 

Sobota 31. 5. 2014 

8:45 Slavnostní zahájení  
9:00 Focení všech zúčastněných družstev  
9:30 HK Ivančice - DHC Plzeň 16 : 15 
10:30 HC Háje Praha - Sokol Písek 17 : 9 
11:30 DHC Slavia Praha - HC Zlín 13 : 15 
12:30 HK Ivančice - Sokol Písek 21 : 13 
13:30 DHC Plzeň - DHC Slavia Praha 18 : 15 
14:30 HC Zlín - HC Háje Praha 18 : 13 
15:30 Sokol Písek - DHC Plzeň 12 : 14 
16:30 HC Zlín - HK Ivančice 23 : 14 
17:30 HC Háje Praha - DHC Slavia Praha 18 : 16 

 

Neděle 1. 6. 2014 

8:30 HC Zlín - DHC Plzeň 13 : 13 
9:30 HK Ivančice - HC Háje Praha 12 : 16  
10:30 DHC Slavia Praha - Sokol Písek 16 : 11 
11:30 DHC Plzeň - HC Háje Praha 15 : 13 
12:30 Sokol Písek - HC Zlín 12 : 20 
13:30 DHC Slavia Praha - HK Ivančice 13 : 18 

 

Konečné pořadí 

1. HC Zlín 

2. DHC Plzeň 

3. HC Háje Praha 

4. HK Ivančice 

5. DHC Slavia Praha 

6. Sokol Písek  
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http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-170-logo-mcr-2014.jpg


Nejlepší hráčka Mistrovství ČR: Baumbachová Adéla 
 
Nejlepší střelkyně Mistrovství ČR: Slabá Klára 
 
Nejlepší brankářka Mistrovství ČR: Rybníčková Barbora 
 
ALL STARS (Jméno a příjmení, klub) 
Levé křídlo Hanačíková Zuzana HC Zlín 
Levá spojka Melecká Linda HC Zlín 
Střední spojka Bušauerová Tereza DHC Plzeň 
Pivot Vavroušková Barbora HK Ivančice 
Pravá spojka Sedláková Michaela DHC Plzeň 
Pravé křídlo Eksteinová Tereza DHC Plzeň 
Brankářka Novotná Sabrina HC Háje 
 
Nejlepší hráčky jednotlivých družstev 

DHC Plzeň Franková Julie  
Sokol Písek Machancová Tereza  
HC Háje Krausová Anežka  
DHC Slavia Praha Venclová Markéta  
HK Ivančice Krejčíková Bára  
HC Zlín Polomíková Lucie  

  



Starší žačky - Mistrovství České republiky (Plzeň 30.5. -1.6.2014) 

Krásný a slunečný víkend byl ve znamení finále Mistrovství republiky starších žáků a 
žaček. Zatímco kluci se nastěhovali do tradičního města mužské házené do Karviné, 
děvčata si dala dostaveníčko na plzeňském DHC. 

Předloňské mistryně republiky z mladších žaček přivítaly v hale 31. ZŠ družstva HC 
Zlín, HC Háje Praha, DHC Slavia Praha, Sokola Písek a HK Ivančice. Po pátečním losu 
přišla v sobotu na řadu utkání turnajovým způsobem každý s každým na 2x 20 minut. 
V prvním utkání se DHC setkalo s loňským mistrem z mladších HK Ivančice. Mladé 
moravské družstvo, které bude patřit v příští sezoně k horkým favoritům na titul, v 
prvním poločase, nedokázalo držet s domácími krok a především díky čtyřem brankám 
T. Bušauerové prohrávalo v poločase 5:9. V dalších deseti minutách přišel však útlum 
domácích a Ivančice vyrovnaly na 11:11. DHC dokázalo ještě strhnout vedení na svou 
stranu, ale po zbytečném vyloučení obdrželo v posledních dvou minutách dvě branky a 
trochu překvapivě prohrálo 15:16. 

Po této studené sprše byl na řadě další zdatný soupeř DHC Slavia Praha v čele s 
nejlepší střelkyní turnaje Klárou Slabou. DHC opět lépe zvládlo první poločas (11:7), 
aby pak během dvou minut vedení ztratilo (11:11). Pak se družstvo uklidnilo a na 
každou branku ve své síti odpovědělo dvěma v síti soupeřek a celkem v klidu zvítězilo 
18:15. Sedm branek vsítila opět T. Bušauerová. 

Po hodinovém odpočinku nastoupily hráčky DHC proti relativně nejslabšímu soupeři 
Sokolu Písek, který ztratil těsně před turnajem svoji hvězdu a jeden z velkých talentů 
české házené Sáru Kovářovou a na jeho hře to bylo znát. DHC tradičně uspělo v 
prvním poločase a vyhrálo ho 7:2. Po přestávce navýšilo vedení až na 13:6, a tak mohly 
dostat prostor i hráčky z lavičky. Ty bohužel nezvládly atmosféru a tempo velkého 
turnaje a poměrně komfortní náskok nedokázaly udržet. Přesto DHC zvítězilo 14:12. 

Nedělní ráno slibovalo zápas proti družstvu, které za celou sezonu v Čechách našlo jen 
jednoho přemožitele, a to právě plzeňské DHC. Vzájemné zápasové skóre v této 
sezoně před tímto zápasem bylo 2:2. Zápas jako břitva, kdy nikdo nedaroval soupeři ani 
metr prostoru začal lépe pro domácí DHC. V poločase vedlo 8:6 a ještě v tři minuty před 
koncem 13:11, a to i přes to, že v druhém poločase hrálo jen šest minut v plném počtu. 
V závěru bohužel DHC přišlo o vedení (13:13) a zároveň o šanci získat zlatou medaili. 

V poslední zápase s pražskými Hájemi šlo domácím hráčkám o bytí a nebytí. V případě 
vítězství stříbro, v případě remízy nebo prohry až čtvrté místo bez medaile. Po 
vyrovnaných deseti minutách (3:3) jakoby se domácí lekli šance na medaile a za sedm 
minut prohrávali 3:7. Pak opět jako mávnutím kouzelného proutku hráčky zvedly hlavy a 
do poločasu i přes dvě neproměněné sedmičky zkorigovaly na 6:7. V tomto duchu 
zápas postupoval až do 18. minuty (13:13). To se DHC poprvé v zápase ujalo vedení, 
ubránilo a v závěrečných vteřinách zvýšilo D. Franzovou na konečných 15:13 a mohlo 
si dojít pro svoje zasloužené stříbro. 

Družstvo ukázalo v těžkém turnaji svoji sílu a první medaili z kategorie starších žaček 
pro DHC si zasloužilo. 

Do all stars se dostaly kromě nejlepší střelkyně domácích T. Bušauerové, která 
odehrála po zranění ruky vynikající turnaj na hranici sebeobětování, ještě nejlepší 
hráčka DHC v jarní sezoně M. Sedláková a levoruké křídlo T. Eksteinová. Nejlepší 
hráčkou DHC v turnaji byla vyhlášena kapitánka J.Franková. Velkou jistotou v brance 
především v důležitých zápasech se Zlínem a Hájemi byla A.Jiskrová. Zápas se Slavií 



dobře odchytala T.Šafaříková. Obrovským příjemným překvapením byl výkon levého 
křídla A.Tomíškové (z 11 střel deset krásných branek). Spoustu ran schytala a výborné 
práce na brankovišti odvedla i se zraněným prstem B. Jetlebová. Zápas od zápasu se 
po zranění dostávala do pohody a nakonec posledním brankou rozhodla talentovaná D. 
Franzová. Většinou z lavičky fandily a podporovaly své hrající spoluhráčky T. Poslední, 
S. Paulusová, M. Bláhová, V. Oravcová, A. Šmrhová, K. Soukupová, T. Krauskopfová a 
M. Fousková. Tyto hráčky se zasloužily o postup do finálového turnaje, zde to byl při 
vyrovnanosti týmů pro většinu z nich velmi těžký „level". Tahle skvělá házenkářská 
partička už získala stříbro a zlato v mladších žačkách (hráčky roč. 2000 loni i bronz) a 
letos to podtrhly stříbrem ze starších žaček. Vzhledem k jejich velmi dobrému působení 
v kategorii dorostenek uvidíme, kam bude jejich vývoj dál směřovat.  

Co napsat závěrem? Obrovský dík patří rodičům hráček za pomoc a podporu. Bez nich 
by družstvo nikdy nebylo tam, kde je! 

Branky DHC na MČR: 

Bušauerová 20, Sedláková 15, Franzová a Tomíšková po 10, Eksteinová 7, Franková 6, 
Soukupová 3, Poslední 2, Oravcová, Jetlebová a Šmrhová po 1. 

  

Konečné pořadí turnaje: 

1. HC Zlín 

2. DHC Plzeň 

3. HC Háje Praha 

4. HK Ivančice 

5. DHC Slavia Praha 

6. Sokol Písek 

  

  



HODNOCENÍ SEZONY 2013/2014 STARŠÍ ŽAČKY A MLADŠÍ DOROSTENKY 

Jako po každé sezoně i po této by mělo přijít vyhodnocení. 
Pro tréninkovou skupinu Tomáše Jiskry a Petry Lhotské to byla sezona více než 
náročná. 

Rozdělme tedy letošní účinkování na čtyři části: nesoutěžní turnaje, Plzeňskou ligu, 
Žákovskou ligu a dorosteneckou ligu. 

Nesoutěžní turnaje 

Vzhledem k obrovské vytíženosti v oficiálních soutěžích hrálo družstvo jen minimum 
turnajů. Začalo v srpnu přípravným Holiday cupem ve Zlíně, kde v konkurenci 24 
českých a slovenských družstev prohrálo v semifinále se Zlínem 99 a skončilo třetí 
právě za Zlínem a slovenskou Bytčou. Druhým turnajem byla prosincová Velká cena 
Prahy. Na tradičně výborně obsazeném turnaji nedalo DHC soupeřům šanci a bez 
ztráty bodu zvítězilo před Háji a Slavií. Ve třetím turnaji sezony - domácím Mrož cupu - 
Háje domácím finálovou porážku oplatily a pořadí bylo tentokrát Háje, DHC a Ivančice. 
Čtvrtým a posledním turnajem sezony byl oblíbený Prague handbal cup. Zde DHC 
postoupilo ze základního počtu 74 družstev mezi nejlepších 12 a po osmi turnajových 
vítězstvích prohrálo až s německým Halle. 

Plzeňská liga 

Tuto soutěž hrálo DHC jen ze dvou důvodů. Aby mohlo postoupit do Žákovské ligy a 
aby si co nejvíce zahrály i hráčky, které nedostanou tolik prostoru v ostatních soutěžích. 
Měla velmi nízkou úroveň, ale je třeba objektivně přiznat, že jak HC tak Tachov hrály 
soutěž s velmi mladými týmy, které mají ještě vše před sebou. DHC zvítězilo bez ztráty 
bodu a s vysoce aktivním skóre. 

Žákovská liga 

V této soutěži nastoupilo do prvního kola 24 družstev, která postupně vypadávají. 
Tomuto týmu se podařilo jako prvnímu v historii DHC překonat všech šest kol a 
postoupit do finálové šestky na Mistrovství České republiky. Na domácím mistrovství 
byla cílem medaile, snem zlato. 
Cíl byl díky zisku stříbrné medaili splněn, sen zůstal jen snem. Kdo by ale nechtěl být 
druhý na Mistrovství ČR v tak skvělé konkurenci, jaká se v Plzni sešla. A proto holky 
díky . Gratulace k titulu letí do Zlína a třetímu místu na pražské Háje. 

Dorostenecká liga 

V podzimní části se hrála liga mladšího dorostu rozdělena na čtyři šestičlenné skupiny. 
DHC v té své skončilo čtvrté s bilancí 5 vítězství a 5 proher. Na jaře se družstva 
rozdělila tím způsobem, že vždy první dvě družstva ze skupin postoupila do celostátní 
první ligu a ostatní se rozdělili na dvě druhé ligy. DHC v české 2.lize prohrálo pouze tři 
na hřištích Jindřichova Hradce, Slavie Praha a Tachova. V dalších jedenácti utkáních 
odcházely hráčky s vítězným pocitem a obsadily vynikající druhé místo. 

Branky DHC dohromady ve všech soutěžích: 

Míša Sedláková 316, Tereza Bušauerová 236, Julie Franková 225, Denisa Franzová 
197, Tereza Eksteinová 193, Kateřina Soukupová 99, Adéla Tomíšková 97, Tereza 
Poslední 96, Věra Oravcová 89, Barbora Jetlebová 64, Markéta Fousková 55, Anna 
Šmrhová 52, Tereza Krauskopfová 51, Simona Paulusová 41, Martina Bláhová 10 a 
Kristina Prochásková 9. 



Branku spolehlivě hájila dvojice Anna Jiskrová a Tereza Šafaříková . 

Tolik fakta! Hráčky splnily a překročily všechny cíle, které si daly. Dorostenecká liga jim 
velmi pomohla a získané zkušenosti zúročily na MČR starších žaček. 

 

Hodnocení jednotlivců: 

1. Anna Jiskrová - brankářka. Pokračuje ve vývoji z minulých let , změnila na 
doporučení odborníků odrazovou nohu, na výběrovém kempu v Nymburce skončila ve 
výběrové skupině Elite a obdržela pozvánku na červnový kemp širšího reprezentačního 
kádru. V sezoně měla minimum špatných utkání ,dokáže se soustředit na důležité 
zápasy. 

2.Tereza Poslední - pivot,křídlo. Její nejlepší sezona v DHC. Za vše mluví téměř sto 
vstřelených branek. Pracovitá a poctivá hráčka, která je ceněna i za svoji univerzálnost. 

3. Martina Bláhová - křídlo. Věčný náhradník dostal letos asi nejméně příležitostí. 
Brzdily jí i časté nemoci. Přesto, že vsílila v sezoně jen deset branek, je pevnou 
součástí týmu. 

4. Julie Franková - rozehrávka. Kapitánka s šikovnýma rukama i nohama a chytrou 
hlavou. Obrovský bojovník, který na sobě pravidelně pracuje. Zvláště na jaře si bez ní 
bylo velmi těžké hru DHC představit. 

5. Věra Oravcová - spojka. V minulosti hráčka, která putovala z jednoho postu na druhý 
letos překonala výšku 180 cm, což jí předurčuje na spojku. Má dělovou ránu, což v 
mnoha zápasech předvedla. Zatím lehce zaostává v obranné činnosti. Její největší 
slabinou je psychika. Pokud na sobě bude dále pracovat, bude z ní za pár let velká 
hráčka. 

6. Anna Šmrhová - pravé křídlo. Šikovné levoruké křídlo se už druhý rok trápí se stále 
stejným zraněním levého ramene. Přišla o několik turnajů,kol Žákovské i dorostenecké 
ligy. Ve chvíli , kdy mohla nastoupit byla v útoku velmi platnou hráčkou. Její velikou 
slabinou je obrana. 
Otázkou je jestli vůbec chce na zlepšení obranné činnosti pracovat. 

7. Tereza Bušauerová - rozehrávka ,spojka. Obrovsky šikovná hráčka, která trpí pouze 
nedostatkem kil. Nechala se přemluvit, opustila střelbu z výskoku a preferuje střelbu ze 
země. Výborný obranář. Dovolím si tvrdit, že bez ní by bylo DHC bez medaile. Bohužel 
se jí nedařilo na kempu v Nymburce tak, jak by si přála. Přestože byla vybrána do Elite 
na červnovém výběru na ní místo, asi i díky zranění ruky, kdy přišla téměř o měsíc, 
nezbylo. 

8. Michaela Sedláková - spojka . Bojovník k pohledání. Jarní královna, která při zranění 
dalších spojek držela tým nad vodou. Nejlepší střelec sezony, i když na druhou stranu 
má nejvíce chyb ve hře. Jak se ale říká, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Výborný 
improvizátor. Chybí lepší střelba z výskoku. Na kempu v Nymburce nejlepší z DHC, což 
jí vyneslo jak nominaci do Elite, tak na červnový reprezentační kemp. 

9. Adéla Tomíšková - levé křídlo. Hráčka s fantastickým výskokem a šikovnou rukou. 
Bohužel s nevyrovnanými výkony, které jí často posadí na lavičku. Své nejlepší chvilky 
si naštěstí nechala na MČR. Má celou sezonu problémy s kotníkem a kolenem. 

10. Barbora Jetlebová - pivot. Často nedoceněná hráčka. Obránce s velkou 
předvídavostí, často dirigent obrany. V útoku ještě nedokáže plně využít ve spolupráci 



se spojkami svoje fyzické předpoklady. Pokud chce hodně vysoko, čeká ji hodně práce. 
Určitě na to má. 

11. Simona Paulusová - pivot. Ortodoxní pivot, který nabral na podzim výbornou formu 
bohužel přišel o velkou část jara kvůli vleklému zranění kolene. Nakonec přišla i o MČR. 
Musí se do příští sezony dát především zdravotně dohromady. 

12. Tereza Šafaříková - brankářka.Ve většině českých družstev by byla jedničkou. Zde 
luxusní dvojkou. V mnohých jarních zápasech ukázala, že chytat opravdu umí. Zlepšila 
chytání křídel. Jediným problémem je nevyrovnanost výkonů. 

13. Markéta Fousková - křídlo . Před sezonou přišla z béčka. Mílovými kroky dohání to, 
co v minulých sezonách zanedbala. Má šikovnou a silnou ruku. Chybí pouze 
zkušenosti, kterých se jich v této sezoně dostalo dostatečně. 

14 .Denisa Franzová - spojka. Hvězda podzimu, kterou na jaře hrozně přibrzdilo zranění 
třísel nakonec stihla MČR a výrazně pomohla k zisku medailí, i když bylo znát, že jí dva 
měsíce tréninku chybí. Obrovsky rychlé nohy a rozsah pohyby. Chybí jen větší odvaha 
při střelbě z dálky. 
Na kempu v Nymburce vynikající, nominace do Elite. Na červnovém repre kempu kvůli 
zranění jen v náhradnicích. 

15. Tereza Eksteinová - pravé křídlo. Levoruká šikula, která pro ránu nejde daleko, je 
na pravé straně jasnou jedničkou. Přestože se trápila se zraněním kolene dokázala 
nastřílet 200 branek. Na MČR obětovala útok spolehlivé obraně. To vše dohromady 
spolu se slušným výkonem v Nymburce jí vyneslo nominaci do Elite a na červnový 
repre kemp. 

16. Kristina Prochásková - pivot. Přešla před sezonou z béčka. Zvládla s družstvem 
ještě podzim, pak se však rozhodla skončit s házenou a věnovat se umělecké dráze. 
Přejeme jí hodně úspěchů. 

17. Kateřina Soukupová - spojka. Přišla před Vánoci z české házené. Hráčka s dělovou 
ranou a nepříliš dobrým pohybem. Přes to, že hrála jen polovinu sezony, dala sto 
branek. Musí na sobě ještě pracovat a nechat si poradit. Je často dost tvrdohlavá. Na 
MČR vytáhla třemi proměněnými sedmičkami v zápase s Hájemi družstvo z bryndy. 

18. Tereza Krauskopfová - křídlo. Na konci roku přišla z konkurenčního HC. Půl roku 
prožívala přerod z rozehrávky na křídlo. V závěru sezony už to bylo velmi dobré. V 
družstvu se chytila i lidsky, má předpoklady se zlepšovat. Musí zlepšit razanci střelby a 
psychiku. 

  



Turnaj na SVŠ Plzeň 30. 5. 2014 (mini 6+1) hodnocení ročník 2003 

Hráčky ročníku 2003 se zúčastniliy poslední turnaje v sezóně, turnaj byl jejich rozlučkou 
s kategorií minižaček. 

Na tomto turnaji v základní skupině se děvčata utkala s těmito družstvy:  

• Smíšený tým SVŠ Plzeň „B" 13:4 

• Chlapci Liberce 12:5 

• Chlapci Talentu 4:12 

• Chlapci Strakonic 7:11  

Prvního utkání se děvčata zhostila hned od začátku naplno a během několika minut 
vedla 5:0. V tomto duchu pokračovaly celý zápas a tak se dohry zapojila i brankařka 
Malá Michaela (Malina) a holky v pohodě zvítězily. 

Druhý zápas nás čekali kluci z Liberce s nepříjemnou osobní obranou po celém hřišti po 
celé utkání. Ale narazili na připravená děvčata z DHC. Díky přípravě starších 
spoluhráček na desetiboj a jejich intenzivní přípravě osobní obrany, nebyly hráčky 2003 
zaskočeny, a tak tým Liberce převálcovali a dalo by se říct i zaskočily hrající brankařkou 
v poli. 

Třetí a čtvrtý zápas byl ve stejném duchu. Rychlá a agresivní hra kluků na nás byla 
moc. Díky technickým chybám a nahrávkám do ruky soupeře jsme oba zápasy prohrály. 
Kdo byl nejméně zaskočen a oba zápasy vyvíjel největší snahu střílet byla Tomanová 
Natálie, které se dařilo krásnými střelami dávat branky. Za oba zápasy celkem 6 
branek. 
A tak jsme se umístily na 3.místě v naší skupině. 

Další zápas byl ve znamení klubového derby. Nastoupily jsme proti našemu Béčku. 
První poločas vůbec nebyl jednoznačný, jak by se dalo očekávat, naopak chybělo 
přesné zakončení a tak skončil 3:2. Nástupem do druhého poločasu jsme se naštěstí 
probudily, zpřesnily střelbu na branku a zvítězily 12:3. 
Výhrou jsme se dostali do boje o 5. místo na turnaji a znovu tak narazily na chlapce z 
Liberce a jejich osobní obranu. Utkání nebylo tak jednoznačné jako první, ale bojovností 
a chutí vyhrát jsme své tažení dotáhly do vítězného konce 12:10 a umístili se tak na 
konečném 5. místě. 
Celkově by se dalo říct, že jsme získaly další cenné zkušenosti a i hráčky nováčci se 
zapojovaly již více. Poděkování patří všem a doufám, že budou pokračovat v házené a 
zlepšovat své výkony i nadále. 

Branky: 

Tomanová 23, Rittichová 20, Malá 6, Pitulová 4, Raunerová 3, Okalová, Říhánková, 
Hartmanová, Egertová po 1. 



Minižačky v Praze na Mináčku (1. 6. 2014) 

V neděli 1.6. se naše děvčata zúčastnila jednodenního turnaje na pražské Slávii. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Kobylisy, Slavia 1 a 2, Háje,Jindřichův Hradec 
a my. 

První zápas jsme sehrály s družstvem Jindřichova Hradce, děvčata se rozkoukávala a 
zápas se jim moc nevyvedl. Holky dělaly hodně technických chyb a nedokázaly dávat 
šance, které si vypracovaly. Zápas nakonec prohrály 4:10. 

Druhý zápas nás čekala domácí Slávia 1, zde holky předvedly kolektivní výkon a 
zaslouženě vyhrály 8:0. V obraně holky soupeřkám nic moc nedovolily. Na celém turnaji 
jsme byly jediné, které nedostaly od tohoto soupeře gól. 

Další zápas jsme sehrály s družstvem Kobylis, které jsme ,,rozstřílely´´ 12:3. Zde holky 
těžily především z rychlých útoků a opět dobře pracující obrany. Po tomto zápase bylo 
jasné, že pokud si chceme odvést z turnaje medaili, budeme muset porazit ještě 
jednoho ze dvou soupeřů, kteří na nás čekaly. 

Proti Slávii 2, holky odehrály krásný první poločas a po výměně stran byl stav 2:2. I na 
začátku druhé půle se děvčata držela, poté již však odpadla fyzicky, turnaj se hrál za 
velmi teplého počasí. Zápas nakonec skončil v náš neprospěch 4:7. 

Vše tedy rozhodl až poslední zápas proti Hájím, holky jim měly co vracet. Hrály s 
nasazením po celý zápas, skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Holky se v 
tomto zápase vydaly ze všech sil. Bohužel jim nepřálo štěstíčko a poslední zápas 
prohrály o gól 6:7. Což pro nás na turnaji znamenalo neoblíbené 4.místo. 

Branky: 

Dubská Julča 13, Říhánková Zuzka 6, Komárková Majda 6, Egermajerová Neli 3, 
Toušová Vali 3, Nová Kiky 2, Benešová Lucka 1 

Nejlepší hráčkou našeho družstva byla vyhlášena Julča Dubská. 

Nejlepší brankařkou celého turnaje byla vyhlášena naše Ája Šindelářová. 

Celkové pořadí turnaje bylo: 

  

1. Jindřichův Hradec 

2. Slavia 2 

3. Háje 

4. DHC Plzeň 

5. Kobylisy 

6. Slavia 1 

  



 

Doba stříbrná pokračuje (MČR mladších žaček 6. - 8. 6. 2014) 

O horkém červnovém víkendu 6. - 8. 6. 2014 vyvrcholila soutěž mladších žaček 
Mistrovstvím České republiky v házené - Házenkářským desetibojem. Zúčastnili se 
vítězové jednotlivých kvalifikací - HC Háje Praha, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, DHK Zora 
Olomouc, HK Ivančice, DHC Plzeň. Pořadatelství se na vynikající úrovni zhostilo 
družstvo HC Zlín. 

Družstvo DHC Plzeň po pečlivé několikaměsíční přípravě nastoupilo do turnaje v 
nejsilnější možné sestavě. Hned první disciplína - Hod míčem - se nám ale vůbec 
nevyvedla. Většina hráček zůstala po svými možnostmi, pouze Pája Kepková překonala 
třicetimetrovou hranici (33,80 m). Vůbec se tato disciplína nevyvedla Míše Kotlanové, 
neměla ani jeden platný pokus. Turnaj pro nás tedy nezačal vůbec dobře a po 
počátečních obavách, že z toho bude v první disciplíně poslední místo, jsme nakonec 
byli čtvrtí. 

Následující disciplína se nám ale vyvedla nad očekávání dobře. V přípravě se dostaly 
přes desetimetrovou hranici pouze čtyři hráčky (Kajerová, Kepková, Kutáková a 
Netrvalová). Na šampionátu naopak dokázaly všechny skočit na hranici svých možností 
(hned devět hráček se dostalo za 10 m, nejlepší byly Kepková s Kutákovou, které 
skočily shodně 11,70 m, přes 11 m se dostala i Netrvalová - 11,20 m). Průměr našich 
nejlepších 10ti hráček byl 10,72 - celkově 2. místo v pětiskoku. 

Pak nás čekala první dramatická házenkářská bitva v podobě utkání. Do 
házenkářského turnaje jsme rozhodně nevstupovali v roli favoritů - s Ivančicemi jsme 
letos střídavě prohrávali i vyhrávali, Havlíčkův Brod jsme ještě neporazili a také s 
Hájemi jsme měli jen zápornou bilanci. Se střídavými úspěchy jsme se utkávali se 
Zlínem. Vlastně jen s posledním účastníkem turnaje s Olomoucí jsme měli kladnou 
bilanci - ale utkali jsme se s nimi jen jednou ve Slovinské Izole. 

Prvním soupeřem nám tedy byli ambiciózní Ivančice - černý kůň šampionátu, který 
zejména svými výkony v disciplínách trápil všechny soupeře. Osobní obrana nám vůbec 
nevyšla a prohrály jsme jednoznačně a zaslouženě 4 : 10. Naše hráčky se však 
nevzdaly a už v následujících shot-outech dokázaly vybojovat cenné vítězství 18 : 14. 
Následující utkání pak bylo jednoznačně v naší režii - vyhráli jsme 12 : 8. A kromě bodů 
za vítězství jsme si připsali i 10 bodů do tabulky aktivity. 

Sobotní turnajové klání začalo rychlým během v tělocvičně gymnázia. Tato disciplína 
pro nás byla extrémně důležitá, protože jsme si na ni vsadili žolík. Bylo tedy jasné, že 
potřebujeme doběhnout co nejlépe, aby byl dvojnásobný bodový zisk co možná 
nejvyšší. Přestože pouze dvě hráčky zaběhly pod 6 vteřin (Kepková a Kajerová), k 
velkému zlepšení došlo u ostatních, takže výsledný průměrný čas byl 6,10 s - celkově 2. 
místo. 

Pak nás čekala tři utkání. Nejprve proti DHK Zora Olomouc. Naše hráčky hrály s chutí a 
zaslouženě zvítězily ve všech třech částech (osobní obrana 7 : 4, shot-out 14 : 8, utkání 
9 : 4). Navíc jsme si připsaly dalších 11 bodů do tabulky aktivity. 

Druhým sobotním soupeřem byly zarputilé bojovnice s Havlíčkova Brodu. Hrály 
tentokrát oslabené o jednu ze svých nejlepších hráček Barboru Máchalovou. Naše 
holky zvládly ve velkém stylu opět všechny tři části - osobní obranu 10 : 5, shot-out 24 : 
14, utkání 11 : 4. Třešničkou na dortu bylo 12 bodů do tabulky aktivity. 



Třetím a nejtěžším sobotním soupeřem bylo družstvo Hájů. Háje letos braly medaile 
téměř na každém turnaji, kterého se zúčastnily. Naše hráčky s nimi letos dokázaly hrát 
několikrát vyrovnaně, ale nikdy si ze vzájemných soubojů neodnesly ani bod. Tentokrát 
ale mělo být všechno jinak. Osobní obranu jsme sice ještě nezvládly - zastavit fyzicky 
vyspělou Kateřinu Martínkovou v běhu na naší branku se příliš nedařilo (prohrály jsme 6 
: 8) Pak už ale přišly shot-outy a s nimi se začalo všechno obracet v náš prospěch. Díky 
vynikajícím nahrávkám a také později zákrokům Veroniky Netrvalové jsme v shot-
outech zvítězily 15 : 12. Utkání bylo dramatickou podívanou od začátku až do konce. 
Naše hráčky, které na celém turnaji zdobil týmový duch, nadšení a víra ve vlastní 
schopnosti dokázaly nejen vzdorovat, ale chvílemi i přehrávat těžkého soupeře. 
Všechny naše hráčky hrály na hranicích svých možností a s maximálním 
sebeobětováním. Utkání ubojovaly do úspěšného konce, i když se náskok v posledních 
vteřinách scvrkl ze dvou branek v jedinou, zvítězili jsme 11 : 10. Do tabulky aktivty jsme 
si připsali 7 bodů. 

Na závěr náročného sobotního dne nás ještě čekala další disciplína - přesná střelba - 
hod na plachtu s otvory v rozích. Naše hráčky, ještě v euforii z úspěšného zápasu s 
Hájemi, předvedly velmi dobrý výkon a součet bodového zisku našich nejlepších deseti 
hráček byl 132. Pak ale přišly k plachtě Ivančice - házely výborně a vypadalo to, že 
budou lepší. Celkový součet jejich deseti nejlepších výkonů byl také 132. Rozhodoval 
tedy výkon jedenáctý, a ten jsme měli my lepší! Připsali jsme si tedy první místo v hodu 
na plachtu. 

V neděli ráno nastoupilo naše družstvo k překážkové dráze. Zůstane pro nás trenérky 
navždy záhadou, jak se našim holkám s jejich postavami, podařilo být lepší než 
Zlíňačky. A nejen než Zlíňačky - i než všichni ostatní. V překážkové dráze jsme 
zvítězily. 

Pak už nás čekalo jen závěrečné utkání proti Zlínu. V osobní obraně Zlín praktikoval po 
celou dobu hru se střídající brankářkou a vbíhající sedmou hráčkou v poli. Našim 
děvčatům sice utekl začátek, ale pak nasadila k mohutnému finiši a dokázala během tří 
minut utkání otočit (i díky zákrokům Verči Netrvalové v brance). Zlín ještě atakoval naše 
jednogólové vedení střelou v závěrečných sekundách, ale míč skončil v síti až 
počasovém signálu, a tak gól neplatil. (Vyhráli jsme 9 : 8.). Následující shot-outy byly 
jediné, které se nám na turnaji příliš nevydařily - proměnily jsme jich pouze 7, a to bylo 
málo. Na shot-outy jsme prohrály 14 : 20. Bohužel se to promítlo i do následujícího 
utkání - i v něm naše děvčata nepřesně střílela. Šancí jsme si vypracovaly hodně, ale s 
jejich proměňováním jsme měly problémy. Výsledná prohra 4 : 11 je až příliš krutá a 
neodpovídá poměru sil na hřišti. 

Naše celková umístění v házenkářských disciplínách:  

• osobní obrana 3. místo 

• shot-outy 2. místo 

• utkání v házené 2. místo 

• aktivita 1. místo 

Celkově z toho bylo úžasné STŘÍBRO, což předčilo naše očekávání. Předvedené 
výkony holek byly mnohdy až na samé hranici jejich možností. Holky vystupovaly jako 
tým, který má úžasného ducha, vzájemně se povzbuzovaly a jako družstvo působily 
nesmírně silným dojmem. Věřily ve svůj úspěch a v tréninku pro něj udělaly maximum. 



Jsme moc rádi, že se jim všechna práce a námaha vyplatily, a gratulujeme jim k 
cennému kovu. 

Do Allstar turnaje se dostaly: Pavlína Kepková (střední spojka), Pavlína Lásková (pivot). 

Nejleší brankářkou celého turnaje byla Verča Netrvalová.  

Góly na Mistrovství České republiky: 

Kepková 20, Kutáková 17, Lásková 10, Kliková 8, Kantnerová 7, Drozdová 4, 
Klementová 3, Haluzincová 3, Walterová 3, Vaňková 3, Kotlanová 3, Kajerová 1, Malá 1 

Konečné pořadí v turnaji:  

1. HC Zlín 

2. DHC Plzeň 

3. HK Ivančice 

4. HC Háje Praha 

5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

6. DHK Zora Olomouc 

  

  



Míčkyáda - hurá, špunti, jdeme na to!!! - středa 18. června - 16.30 h 

 
 

Ve středu 18. 6. od 16.30 h proběhne na našich hřištích Míčkyáda - zábavné odpoledne 
pro všechny malé sportovce z kroužku Míček, a také pro jejich kamarádky a kamarády. 

Srdečně zveme všechny malé sportovní nadšence (ve věku 3 - 6 let). 
Tak Mrňata - chyťte se za ruce, vezměte mamku nebo taťku a jdeme na to! Čekají Vás 
tradiční stanoviště, kde se bude běhat, skákat, házet... 

Pro všechny děti jsou připraveny odměny :-) 

Míčkyáda je zároveň závěrečným setkáním Kroužku Míček, znovu budeme pokračovat 
v září - začínáme 17. září od 16.30 h. Pozor, od září bude kroužek Míček pouze pro 
DÍVKY!!!  

  

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-171-dsc-7668.jpg


Starší žačky DHC Plzeň B na Kynžvartském poháru (6. - 8. 6. 2014) 

Družstvo DHC B se 6 - 8. 6.2014 zúčastnilo na závěr sezóny opět skvěle připraveného 
turnaje Kynžvartský pohár2014. 

Turnaj v krásném prostředí lázeňského města Kynžvart s bezchybnou organizací  
a podmínkami pro družstva se stal jedním velkým srdcem, které bilo jen pro házenou a 
energii mu dodávalo, i přes zničující vedro, nadšení všech zúčastněných, které bylo tou 
nejlepší oslavou házené. To podtrhlo i slavnostní vyhlášení, kdy byl oceněn zakladatel 
házené v Kynžvartu pan Prokeš. Turnaj se prostě vydařil a jeho tradice opět 
rozkvétá. Tolik tedy k atmosféře a nyní k samotnému průběhu. 

Turnajové klání začalo již v pátek ráno, ale družstvo DHC B mohlo přicestovat až v 
pátek v podvečer. Rozlosování proto nebylo příznivé a všechny zápasy až na páteční 
večerní muselo v pekelném vedru odehrát v sobotu s půlhodinovými přestávkami. První 
zápas hrálo družstvo s výběrem hráček Chebu a Kynžvartu (CHELK). Utkání bylo 
soubojem naší obrany s nejlepší hráčkou CHELKU Schneiderovou, což nejlépe 
dokumentuje fakt, že z 1:7 děvčata dokázala korigovat na 6:7, když nebyla na hřišti. Z 
naší strany kontrovala Kristýna Křišťanová. 

Druhý zápas - první v sobotu dopoledne a nejlepší v celém turnaji - odehrálo DHC B s 
vítězem turnaje s družstvem Mostu B, když po poločasovém stavu 3:8 dokázala 
děvčata zdramatizovat konec a dotáhla utkání do stavu 14:15. Vyrovnat už se 
nepodařilo. V tomto utkání se děvčata ve 2.poločase plně soustředila, dařily se rychlé 
protiútoky a rozehrání po obdržené brance. Střelecky se zaskvěla Klára Brabcová, která 
dávala góly ze všech pozic. 

Třetím soupeřem bylo družstvo Pardubic. Vyspělejší hráčky, DHK Pardubice, které hrají 
již i za dorost, byly nad naše síly. 

Čtvrtý a pátý zápas proti družstvu Vršovic a Sokolu Písek byly z naší strany, možná i 
díky horku (34°C), nejhorší. S vršovickým týmem jsme byli bezzubí v útoku, s Pískem 
selhala i obrana. 

Šestý zápas proti Slavoji Tachov začal stejně jako ty předešlé i následující. Než se naše 
hráčky rozkoukaly, prohrávaly o 4 branky. Pak začalo opět dohánění skóre, tentokrát do 
remízy. 

Na konec sobotního maratónu nás čekal Most A. S příliš velkým respektem nastoupila 
děvčata do utkání. Taktický tah trenérů Mostu se vydařil. „A" tým Mostu byl slabší než 
„B". 

Poslední zápas nás čekal v neděli - relativně nejslabší soupeř, který nezískal dosud ani 
bod - Turnov. V případě vítězství nás čekal boj o 7. Místo. Zápas začal naší velkou 
převahou, bohužel z pěti vyložených gólových příležitostí, včetně 7m hodu, nepadla ani 
jedna branka. A soupeř, který začal s respektem, se osmělil.... Stav 1:4 dokázala 
děvčata zvrátit na 6:5, zbytečná vyloučení však přehoupla skóre opět na stranu soupeře 
8:12. Závěrečný nápor stačil už jen na kosmetickou úpravu stavu. 

Výsledky: 

DHC B - CHELK 10 : 18 

Most B 14 : 15 

Pardubice 6 : 17 

Vršovice 7 : 14 



Písek 5 : 15 

Tachov 10 : 10 

Most A 8 : 12 

Turnov 11 : 12 

Hrály: 

Černíková, Šlehoferová, Měsíčková, Schejbalová, Rybáková 10, Denková 14, 
Haidelmeierová 1, Říhánková 2, Trnková 1, Brabcová 9, Němečková 2, Ludvíková 2, 
Křišťanová 30. 

  



Minižačky 6+1 na posledním soutěžním turnaji na Slávii (15. 6. 2014) 

Poslední soutěžní turnaj 6+1 děvčata sehrála na Slavii VŠ Plzeň dne 15.6. 

K prvnímu zápasu jsme nastoupily proti družstvu HK Slavie VŠ Plzeň. Děvčata sehrála 
vyrovnaný zápas, ale bohužel přes velký počet neproměňování šancí jsme zápas 
prohrály 3:5. 

Ve druhém zápasu nás čekalo družstvo HC Plzeň. Zápas byl po celou dobu velmi 
vyrovnaný a nakonec skončil v náš prospěch 9:8. 

Třetí zápas byl z naší strany nejméně povedený, a také proto jsme podlehly týmu HC 
Háje Praha v poměru 5:14. 

K poslední zápasu jsme nastoupily proti družstvu Slavoj Tachov. Holky v zápase 
prohrávaly i více brankovým rozdílem. Nakonec se však vzchopily a zápas i se štěstím 
otočily a zvítězily 9:8. 

V celkovém pořadí ,,šestkové" házené jsme obsadily 7. místo. Musíme však 
podotknout, že všechna družstva kromě nás a Tachova, měla ve svém týmu alespoň 
jednoho chlapce. 

V další sezóně se děvčata určitě budou prát o lepší umístění. 

Branky: 

Dubská Julča 15, Říhánková Zuzka 4, Blažková Terka 4, Nová Kiki 2, Toušová Vali 1 

  



Hodnocení sezóny (hráčky ročník 2001 až 2003) 

Družstvo tréninkové skupiny Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové tvořené hráčkami 
ročník 2001 až 2003 se v průběhu sezóny rozrostlo z počtu 29 hráček až na 37 hráček. 
Tréninky v tomto počtu byly náročné nejen pro hráčky, ale i pro trenérky, kterým 
naštěstí pokaždé pomáhalo několik asistentů - moc jim děkujeme a doufáme, že 
budeme spolupracovat i nadále. 

Vzhledem k různorodému věkovému složení byly hráčky přihlášeny jako dvě družstva 
do soutěže mladších žaček, dále jako jedno družstvo do soutěže mini 4+1. Kromě toho 
všechny hráčky absolvovaly ještě mnoho nesoutěžních turnajů. 

Mladší žačky (2001 a 2002) 

Mladší žačky absolvovaly celkem 5 soutěžních turnajů a 13 nesoutěžních turnajů. V 
Plzeňské lize se mladším žačkám nad očekávání dařilo - po počátečním zaváhání na 
prvním turnaji s Tachovem, ho naše děvčata dokázala přetlačit i na turnaji druhém a s 
přehledem ho dokázala porazit i v dalších třech. S ostatními soupeřkami si naše hráčky 
také poradily. Zároveň si na základě výsledků podzimní zajistily účast v regionální 
kvalifikaci Házenkářského desetiboje. V Bělé pod Bezdězem se utkaly s domácími 
hráčkami a hráčkami z Jindřichova Hradce. Nelehký turnaj zvládla naše děvčata na 
výbornou, když zaváhala pouze v shot-outech, v ostatních disciplínách s přehledem 
zvítězila. Tím si zajistila účast na republikovém finále ve Zlíně. 

Teď si na chvilku odskočíme k nesoutěžním turnajům. Družstvo se zúčastnilo několika 
vícedenních turnajů, ze kterých se v těžké konkurenci nejlepších českých družstev 
nepodařilo ani jedenkrát přivézt medailové umístění - přestože od prvního zářijového 
turnaje v Ivančicích (7. místo) až po květnový Memoriál Karla Šulce (4. místo) měl 
výkon holek vzrůstající tendenci, na nejlepší to nestačilo. Chyběla větší vyrovnanost 
výkonů - každého jsme dokázaly trápit, ale mnohdy jsme dokázaly prohrát i se 
soupeřem, který byl rozhodně v našich silách. Více se nám dařilo na jednodenních 
turnajích - nejprve jsme přivezly zlato z prosincových Kobylis, v lednu jsme dokázaly 
vybojovat zlato a bronz na domácím turnaji a v únoru jsme po remízovém finále skončily 
na prvním a druhém místě na turnaji v Mělníce. 

Vrchol sezóny představovala pro všechny účast na Mistrovství republiky ve Zlíně. Naše 
hráčky již od ledna pilně trénovaly atletické i házenkářské disciplíny. Když se k tomu 
přidala ještě ohromná chuť a nezměrná touha po medaili, bylo na cenný kov zaděláno. 
To, že budeme ještě výsledkově ohrožovat i domácí Zlín, jsme si nemysleli ani v 
nejoptimističtějších představách. Nakonec z toho byla úžasná stříbrná odměna pro 
všechny za jejich snahu, bojovnost, nasazení a týmového ducha. 

Všech soutěžních a všech jednodenních turnajů se zúčastnily i hráčky, které se do 
sestavy Áčka nevešly. I u nich je na konci sezóny jasně viditelný pokrok. Ještě je stále 
na čem pracovat - zejména na obraně a větší odvaze střelecky ohrožovat branku 
soupeřek. Doufáme, že v příští sezóně se budou více střelecky prosazovat. 

  



Minižačky (2003)  

Osm statečných - tak by se dala nazvat skupinka hráček ročník 2003. Ty to mají v 
družstvu nejtěžší - jsou nejmladší, většinou i nejmenší a musí se opravdu hodně snažit, 
aby stačily těm starším. 

Vzhledem k tomu, že čtyři hráčky (Egertová, Hartmanová, Okalová, Raunerová) začaly 
s házenou až v průběhu této sezóny, bylo jasné, že o výsledcích nemůže být v této 
sezóně vůbec řeč. Důležité je, že se dokážou rychle učit a mílovými kroky dohání 
ostatní. 

Ze čtveřice zkušených hráček toho odehrála nejméně Malina (nemoci, lyže a rohlíky) 
zapříčinily velkou absenci v turnajích a družstvo se tak opakovaně přesvědčovalo, že 
bez brankářky se to opravdu hrát nedá, přestože všechny statečné, které si tam místo 
ní na chvíli stouply, vyvíjely maximální snahu. 

Nerozlučná dvojka PITOMY a Rittiška měly pak za úkol vzít na sebe herní a střeleckou 
aktivitu. O to se většinou statečně snažily, přestože výsledky nebyly vždycky dobré. 

Ve čtyřkové házené startovaly holky vždy v nejstarší skupině a málokdy se dokázaly 
odlepit ze čtvrtého místa. 

V šestkové házené se jim dařilo nejvíce na turnaji ve Vršovicích, kde k obrovskému 
překvapení nás všech  vybojovaly holky stříbro.  

Družstvo absolvovalo celkem 9 turnajů v miniházené 4+1 a 3 turnaje v šestkové 
házené. 

Náročná sezóna je za námi a další ještě náročnější před námi. Na závěr bych 
chtěla poděkovat všem rodičům, kteří holky v jejich snažení podporovaly, 
maminkám a tatínkům, kteří pomáhaly s organizací turnajů a těm několika 
statečným chlapům, kteří s námi jezdili autem na turnaje :-) 

  



Starší žačky po roce opět v Izole (1. 7. - 6. 7. 2014) 

Přesně po roce se starší žačky vrátily na HandballEurofest do slovinské Izoly. Pro 
hráčky ročníku 1999 to byl poslední turnaj v této kategorii, a tak po loňském stříbru 
chtěli znovu na mezinárodním poli ukázat, co umí. 

Po nočním desetihodinovém přesunu do Izoly byl v úterý den volna a ve středu se 
začalo z ostra. Prvním soupeřem byl francouzský AS Cannes. První konfrontace s 
francouzskou házenkářskou školou nedopadla vůbec špatně. Po počátečním vedení 
DHC 4:1 se Francouzkám podařilo vyrovnat, ale v poločasu byly opět o dvě branky 
pozadu. Ve druhém poločase přišla pětibranková smršť DHC a utkání se v klidu dohrálo 
do stavu 14:9. 

Po zhruba dvouhodinové přestávce přišel na řadu soupeř z jiné části planety, družstvo 
Long Jing H.S. z Thaiwanu. Hráčky svým vzrůstem moc respektu nebudily, ale jak by 
jistě řekl Jára Cimrman, byly to „potvory běhavý". Asiatky nadělaly svým pohybem a 
nadšením pro hru svému soupeři hromadu starostí. Nakonec se víceméně porazily sami 
svojí příliš vysunutou obranou, která byla pro hráčky DHC příliš děravá, a tak si Češky 
odnášely druhé vítězství o pět branek, tentokrát 16:11. 

Ve čtvrtek využila početná plzeňská výprava k výletu do krásných Skočanských jeskyní 
a večer nastoupila proti velmi dobře vypadajícímu maďarskému týmu Dosza Tatabanya 
(nakonec bronzoví). Skvěle fungující plzeňská obrana nedala soupeři ani na chvilku 
šanci myslet na vítězství a připsala si třetí výhru o pět branek  
v řadě - 12:7. Bohužel si do té doby dobře hrající T.Bušauerová zranila kotník. 

Páteční zápas s domácí ŽRK Izola mohl už rozhodnout o postupu do semifinále. První 
poločas byl ze strany DHC ukázkou velké zodpovědnosti a odměnou bylo poločasové 
vítězství 6:1. Druhý poločas byl pravý opak. Celkem 14 neproměněných brankových 
příležitostí dovádělo trenéry i diváky v zoufalství a hráčky dovedlo k hubenému vítězství 
10:6. Mohou děkovat jen splašenosti Slovinek a své brankářce A. Jiskrové (v zápase 
úspěšnost 76 %), že o body a jistý postup do semifinále nepřišly. 

Poslední sobotní zápas ve skupině byl odvetou za loňské finále, kdy hráčky DHC 
prohrály o branku. Soupeř z házenkářské školy D.R.Š.A. Mihajlo neměl tentokrát proti 
vyhecovaným Češkám vůbec žádnou šanci a prohrál 23:14. Své umění ukázala obě 
křídla T.Eksteinová a A.Tomíšková, která nastřílela dohromady 12 branek. Zápas se 
vyvedl i V.Oravcové se třemi zásahy. 

DHC postoupilo z prvního místa ve skupině. Ještě v sobotu večer družstvo přejelo z 
Izoly do krásné haly v nedalekém Koperu, kde se hrály semifinálové zápasy, aby se o 
postup do finále popralo s druhým ze skupiny A, domácím Ž.U.R.D. Koper. Domácí v 
tomto utkání vsadili na střelbu z dálky, což na DHC nebyl dobrý postup. Co nepobrala 
agresivní obrana, pochytala pozorná brankářka. A protože se do hry vrátila už i zraněná 
T.Bušauerová, která po dvou zmeškaných utkáních měla doslova hlad po gólech, 
zvítězilo DHC celkem jasně 12:8 a probojovalo se znovu do finále. 

Před nedělním polednem přišla řada na finále této kategorie. Soupeřkami byly poslední 
mistryně Slovinska, RK Krim. Na první pohled dobře stavěné Slovinky procházely 
turnajem velmi suverénně. Většině soupeřek nasázely přes dvacet branek a velmi málo 



dostávaly. V semifinále roznesly Tatabanyu 24:12. Plzeňanky se jich nelekly a vedly 
rychle 2:0 a do přestávky ještě 7:6. Po přestávce se ukázaly fyzické i herní přednosti 
Slovinek. DHC neproměnilo šest šancí z oblasti křídel a v dramatickém závěru prohrálo 
12:13. Utkání ve velkém vedru v pravé poledne v izolském přístavu stálo hráčky 
obrovské množství sil a za předvedené výkony zaslouží obrovskou pochvalu. Radost ze 
stříbrné medaile byla u některých trochu zkažena zveřejněnou širší nominací do nově 
se tvořícího družstva české dorostenecké reprezentace, kde má letošní český vicemistr 
jen jedno zastoupení v podobě T. Eksteinové, a to je určitě málo! 
Co turnaj ukázal? Že hráčky se neztratí ani v silné mezinárodní konkurenci. Odhalil i 
některé věci, kterým se bude nutné dlouhodoběji věnovat. Byl testem pro nově 
vytvořenou trenérskou dvojici T. Jiskra a D. Franz. 

Obrovský dík patří i rodičům, kteří za celoroční výkony hráčkám zaplatili hezký hotel 
Belveder na útesu nad Izolou s bazénem a dalšími příjemnými vymoženostmi. Dobrý 
byl i vlastní bus, kterým se hráčky dopravovaly na zápasy i na výlety. 

Po měsíčním volnu hráčky čeká soustředění v Nýrsku a na konci prázdnin i herní 
prověrka na Schmelzcupu ve Vídni. 

Branky DHC na turnaji: 

M.Sedláková 18, A.Tomíšková 14, T. Eksteinová 12, T. Bušauerová 10, J. Franková 8, 
D. Franzová 6, T. Poslední a K. Soukupová po 5, T. Krauskopfová a V.Oravcová po 3, 
B. Jetlebová a M. Fousková po 2. 

S úspěšností 54% chytala A.Jiskrová. 

  



Hodnocení sezóny 2013/2014 Přípravka 

Družstvo přípravky, které je tvořeno v současnosti hráčkami čtyř ročníků (2006 - 2009), 

prošlo v sezoně 2013/2014 poměrně výraznými změnami. 

První změnou je to, že z počátečního počtu 15 hráček se družstvo rozrostlo na téměř 

dvojnásobek (aktuálně 28). Druhou pak změna v tréninkové náplni, protože hráčky 

začaly být více a více postupně seznamovány s miniházenou a v závěru sezony 

absolvovaly dokonce i první turnaj (Memoriál Karla Šulce). Třetí změnou je pak to, že se 

podařilo zapojit do tréninkového procesu několik rodičů, jejichž pomoc při tréninku je 

vzhledem k počtu hráček neocenitelná, a je potřeba jim za ni poděkovat. 

V nastoleném trendu bychom rádi pokračovali i v následující sezoně a po letním 

soustředění v Tachově se naplno zapojíme do soutěže přípravek 4+1. Absolvovat 

bychom měli tři soutěžní turnaje na podzim, tři v zimě a tři na jaře. Vedle toho bychom 

se rádi zúčastnili i turnajů nesoutěžních. Cílem bude bez ohledu na výsledky dále 

rozvíjet dovednosti hráček, zapojit jich do hry co nejvíce a poskytnout všem co největší 

prostor na hřišti. 

 


