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Největší úspěchy 
 

Sezóna 2014/2015 

reprezentantky: juniorky: Dominika Zachová, dorostenky: Tereza Eksteinová, Barbora Buchnerová, Nina 

Kovářová, Petra Eiseltová 

 

Kategorie Akce Umístění 

Dorostenky 1. liga dorostenek 5. místo 

Dorostenky Schmelz Cup Turnier (Vídeň, Rakousko) 1. místo 

Starší žačky Mistrovství ČR (Žákovská liga) 3. místo 

Starší žačky Plzeňská liga 1. místo 

Starší žačky Velká cena Prahy (Háje Praha) 2. místo 

Starší žačky Memoriál Karla Šulce (DHC Plzeň) 1. místo 

Starší žačky Nickelhütte Turnier (Aue, Německo) 1. místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) 1. místo 

Mladší žačky Schmelz Cup Turnier (Vídeň, Rakousko) 3. místo 

Mladší žačky Plzeňská liga 1. místo 

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

Mladší žačky Mikulášský turnaj (Most) 1. místo 

Mladší žačky Prague Handball Cup 3. místo 

Mladší žačky Memoriál Karla Šulce (DHC Plzeň) 1. místo 

Mladší žačky Nickelhütte Turnier (Aue, Německo) 1. místo 

Minižačky Plzeňská soutěž 6+1  3. místo 

Minižačky Hájecká 6+1 (Háje Praha) 2. místo 

Minižačky Minivajgar Cup (Jindřichův Hradec) 3. místo 

Minižačky Lednový turnaj minižaček (DHC Plzeň) 2. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce (DHC Plzeň) 3. místo 

Minižačky Slávistický mináček (DHC Slavia Praha) 3. místo 

Přípravka Memoriál Karla Šulce (přípravka 4 + 1) 7. místo 

  



DHC Plzeň sezóna 2014/2015 
Dorostenky (1999 - 2000) 

Fousková Markéta, Oravcová Věra, Soukupová Kateřina, Šmrhová Anna, 

Jiskrová Anna, Rybáková Karolína, Krauskopfová Tereza, Poslední 

Tereza, Eksteinová Tereza, Bláhová Martina, Šafaříková Tereza, 

Tomíšková Adéla, Bušauerová Tereza, Sedláková Michaela, Paulusová 

Simona, Franková Julie, Jetlebová Barbora, Franzová Denisa, Bufková 

Ladislava, Křišťanová Kristýna 

Trenéři:  

Jiskra Tomáš, Franz Dušan 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2014/2015 
Starší žákyně A (2000 a 2001) 

Bláhová Martina, Fousková Markéta, Franková Julie, Jetlebová Barbora, 
Kepková Pavlína, Křišťanová Kristýna, Kutáková Anna, Netrvalová 
Veronika, Oravcová Věra, Paulusová Simona, Poslední Tereza, Rybáková 
Karolína, Šlehoferová Michaela, Šmrhová Anna, Tomíšková Adéla 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2014/2015 
Starší žákyně B (2000 a 2001) 

Černěhová Denisa, Drozdová Lucie, Eretová Natálie, Haluzincová 
Veronika, Kajerová Nela, Kliková Karolína, Klementová Lucie,Kotlanová 
Michaela, Kučerová Barbora, Lásková Pavlína, Malá Michaela, Nosková 
Barbora, Turková Anna, Vaňková Barbora, Walterová Natálie,  

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2014/2015 
Mladší žákyně (2002 a 2003) 

Drozdová Lucie, Egertová Lenka, Haluzincová Natálie, Hartmanová Sára, 

Hornsteinerová Jana, Hoťková Tereza, Kabátníková Eva, Kajerová Nela, 

Kantnerová Sára, Klementová Lucie, Kučerová Barbora, Lásková Pavlína, 

Malá Michaela, Okalová Štěpánka, Oxová Tereza, Pitulová Adéla, Raslová 

Karolína, Raunerová Alena, Rittichová Natálie, Říhánková Sára, 

Šimáčková Kateřina, Tomanová Natálie,Turková Anna, Vaňková Barbora, 

Vojtěchová Adéla 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra 

 

Mladší žákyně A 

 

 

 



Mladší žákyně B 

  



DHC Plzeň sezóna 2014/2015 

Minižačky (2004 - 2005) 

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

Trenérky: 

Egermajerová Jiřina, Toušová Pavla, Voláková Eva ml., Fronková Markéta 

  



DHC Plzeň sezóna 2014/2015 

Přípravka (2006 - 2008) 

Adéla Chvátalová, Adéla Růžičková, Adéla Sedláčková, Alžběta Budková, 
Amélie Anna Hříbová, Andrea Skrzsiszowská, Aneta Palečková, Anežka 
Dostálová, Anna Ciprová, Anna Tesařová, Bára Stulíková, Barbora 
Loskotová, Dominika Okálová, Elen Nikodémová, Ellen Beránková, 
Kateřina Budková, Kateřina Šolarová, Kateřina Tolarová, Klára Jakubcová, 
Kristýna Cibulková, Cvačková, Laura Vopatová, Leona Černíková, Lucie 
Pernicová, Lucie Rittichová, Marlene Beránková, Markéta Polanková, 
Michaela Sedláčková, Natálie Magouta, Natálie Cvačková, Natálie 
Nyklesová, Nela Strnadová, Nika Krbcová, Sára Mancellari, Simona 
Krejčíková, Tereza Burjasová, Tereza Košková, Tereza Šuchmanová, 
Tereza Vaicová, Valerie Doubková, Veronika Baštářová, Victorie Vasková,  

Trenéři:  

Janků Milan, Šmrha David, Eva Voláková st., Petra Johannová, Věra 

Jordanovová, Petr Beránek, Eva Mancellari, Roman Krejčík, Petra Krbcová 

a další 

 

 

 

 

  



Soustředění dorostenky (Nýrsko, 14. - 17. 8. 2014) 

Loňské vicemistryně ze starších žaček začaly novou sezonu soustředěním v Nýrsku. Tím započaly 
dvouletý cyklus, na jehož konci si daly za cíl stát se v sezoně 2015 - 16 Mistryněmi ČR. 

Za tímto cílem začaly jít od prvního soustředění, jak je jejich zvykem po hlavě. Během čtyřdenního 
soustředění doslova odmakaly čtrnáct tréninkových jednotek zaměřených především na rychlostní 
vytrvalost a sílu, ale i na herní dovednosti. 

Hráčkám patří velký obdiv a dík za vynaložené úsilí a výbornou tréninkovou morálku. 
Hráčky se seznámily s novými herními kombinacemi, které pro ně na letošní sezonu trenéři připravili. 
Původní sedmnáctičlenný kádr byl doplněn o brankářku L.Bufkovou z HC a tři hráčky loňského „béčka" 
starších žaček K. Křišťanovou, K. Rybákovou a M. Šlehoferovou. Všechny tyto hráčky se poperou o 
možnost zahrát si dorosteneckou ligu. V dalších dnech pokračují hráčky v trénincích v areálu 31.ZŠ a 
poslední srpnový víkend je čeká první herní prověrka na Schmelzer cupu ve Vídni, kde se ve skupině 
střetnou s nejlepším srbským družstvem ŽRK Avala Bělehrad a druhým družstvem z loňského 
rakouského mistrovství MGA Fivers Vídeň. Přejeme holkám hodně úspěchů v další mezinárodní 
konfrontaci! 

  



MLADŠÍ DOROSTENKY VE VÍDNI ZLATÉ  
(Vídeň 28. 8.- 31. 8. 2014) 

Poslední prázdninový víkend se vydala tři družstva DHC (mladší a starší žačky a mladší dorostenky) na 
prestižní evropský turnaj Schmelz cup do metropole Rakouska Vídně. Zájezd se uskutečnil i díky 
finančnímu příspěvku z Plzeňského kraje z fondu hejtmana. Turnaje se zúčastnilo 109 družstev z 12 zemí 
v 7 věkových kategoriích. 

Pro dorostenky to byl prakticky první turnaj v této kategorii, protože loni hrály „jen" dorosteneckou ligu a 
vše ostatní ve starších žačkách. 

Polovina družstva už ale ze žákovských tenisek vyrostla, a tak jela zkusit, co umí ve vyšší kategorii. V 
kategorii mladších dorostenek bylo 12 družstev rozděleno do čtyř skupin po třech. Postupovala dvě 
družstva z každé skupiny, která si to rozdala dále již vyřazovacím způsobem. 

První zápas s loňským mistrem Srbska ŽRK Avala se Plzeňkám příliš nepovedl. Soupeř, nad jehož 
nacionalismem by kroutil hlavou snad i Novak Djokovič, hrál velmi tvrdě a důrazně a DHC celý první 
poločas jen dotahovalo. Poločas prohrálo 5:7. Ve druhém poločase došlo v první části k procitnutí a 
otočení výsledku na 9:8. Bohužel se ze tří pokusů nepodařilo vedení navýšit, Srbky otočily a zvítězily 
právem 14:10. Protože i třetí účastník skupiny domácí MGA Fivers z družstvem z Balkánu prohrál, v 
posledním zápase skupiny se rozhodovalo o tom, kdo dostane šanci v play - off a kdo bude hrát jen 
skupinu útěchy o 9. - 12. místo. Češky zápas zvládly lépe, když po celý zápas byly o kousíček vpředu. 
Byl to nervózní zápas plný chyb na obou stranách. Prostě nic pro náročného diváka. 

Tímto se holky z DHC probojovaly do sobotního čtvrtfinále proti devátému celku slovenské dorostenecké 
ligy Tatranu Stupava, který bez ztráty bodu vyhrál svoji skupinu. DHC soupeře překvapilo kompaktní 
obranou 1:5 a v prvním poločase obdrželo jen dvě branky. Bohužel samo vstřelilo tři a tak měnilo strany s 
hubeným náskokem. 
Po přestávce se probudila do té doby neviditelná M. Sedláková a strhla čtyřmi brankami vítězství (10:3) a 
postup do semifinále na stranu DHC. 

V semifinále čekal na DHC další rakouský celek SC Ferlach. Utkání, ve kterém se vedení přelévalo z 
jedné strany na druhou, skončilo v poměru 10:10, a tak se prodlužovalo. V první polovině prodloužení 
Rakušanky jednu sedmičku proměnily, DHC dvě zahodilo. Hned po změně stran, na začátku druhé části 
prodloužení srovnala ze sedmičky Julča Franková. Půl minuty před koncem se konečně z levého křídla 
(asi po šesti neúspěšných pokusech) trefila mezi nohy brankářky Adéla Tomíšková a zajistila české 
finále. V druhém semifinále vyřadil totiž Sokol Kobylisy v prodloužení srbskou Avalu. 

Finále se hrálo v neděli ráno v Městské vídeňské hale. Asi nejjednodušší zápas DHC na turnaji. Obě 
družstva se znají, a tak bylo velmi těžké soupeře něčím překvapit. Hráčky DHC dodržely domluvenou 
taktiku a postupně se soupeři vzdalovaly až na poločasových 9:4. Ve druhém poločasu již výsledek v 
klidu uhájily na 15:10 a právem se radovaly ze svého prvního turnajového dorosteneckého vítězství. 

Dík patří jejich mladším kolegyním, které celý zápas neúnavně povzbuzovaly. Pokud jsme u děkování, 
tak dík patří i vedení oddílu za organizaci zájezdu i rodičům. A to jak těm, kteří povzbuzovali ve Vídni, tak 
těm kteří připravili monstrózní přivítání při návratu do Plzně. Díky patří i Plzeňskému kraji, který přispěl na 
dopravu na turnaj. 

Spokojenost byla na straně trenérů především s defenzívou. Jak obě brankářky (A. Jiskrová a L. 
Bufková) odvedly velmi dobrý vyrovnaný výkon, tak obrana fungovala jen s malými chybami. 

Nespokojenost musí být i přes vítězství s útočnou fází. Ta byla částečně ovlivněna zákazem lepení, 
zraněním T. Bušauerové v prvním zápase i novými prvky, které se trenéři trochu marně snaží na začátku 
sezony do hry vnést. Nejspolehlivějšími hráčkami byly D. Franzová, J. Franková a až na jeden naprosto 
nevydařený zápas reprezentantka T. Eksteinová. Ostatní střídaly pěkné momenty s fatálními chybami. Na 
začátku sezony je to vše omluvitelné, a to i díky zlatému konci. Do začátku dorostenecké ligy jsou ještě tři 
týdny, tedy ještě dost času na přípravu. 

 



Branky na turnaji: 

D. Franzová 16, T. Eksteinová 10, J. Franková a A. Tomíšková po 8, M. Sedláková 6, V .Oravcová 5, T. 
Poslední 4, T. Bušauerová 3, A. Šmrhová, B. Jetlebová, T Krauskopfová a M. Fousková po 1. 

  



Starší žačky na Schmelz Cupu ve Vídni  
(28. 8. - 31. 8. 2014) 

Také družstvo starších žaček se zúčastnilo Schmelz Cupu ve Vídni. Hlavní osu družstva tvořili hráčky 
ročník 2001, úspěšně je doplňovaly jejich starší (r. 2000) i mladší (r. 2002) kolegyně. 

Do úvodního utkání proti rakouskému týmu WAT Atzgersdorf vlétla naše děvčata s chutí, brzy vedla a 
vedení si udržovala i po celý druhý poločas. Bohužel v samém závěru přišla série nevynucených chyb a 
utkání tak skončilo vítězstvím Rakušanek 11 : 10. 

Druhé utkání proti polskému týmu UKS Dwojka Malkina bylo opět ve znamení našeho vedení od samého 
počátku. Hráčkám se dařilo v útoku - vynikala zejména Křišťanová, i v obraně. Výsledkem bylo po 
vynikajícím výkonu jednogólové vítězství 16 : 15 a první skalp velmi těžkého soupeře. 

Třetí utkání proti rakouskému celku Vöslauer HC bylo opět ve znamení naší vynikající hry v prvním 
poločase.V brance excelovala Verča Netrvalová, která nejen pokryla všechny střely z dálky, ale 
vychytávala soupeřky i ve vyložených gólových šancích z náskoků a trháků. V samém závěru poločasu 
jsme vedly o tři branky, bohužel ještě před sirénou opět přišla série dvou chyb a soupeřky se dostaly na 
dosah. Druhý poločas nám vůbec nevyšel - každá z hráček udělala alespoň jednu chybu - nejen, že jsme 
přišly o cenný náskok, ale ještě jsme prohrály téměř ostudným rozdílem 17 : 10. V zápase jsme udělaly 
11 technických chyb. 

Postupovaly jsme tedy ze třetího místa do skupiny o 9. - 12. místo. Důkazem síly našich soupeřek v 
základní skupině je fakt, že družstvo WAT Atzgersdorf skončilo v celkovém pořadí turnaje na 4. místě a 
družstvo Vöslauer HC bylo dokonce třetí! 

V sobotu jsme vstoupily do turnaje utkáním proti dalšímu poslkému celku UKS Dwojka Lublin. Naše 
jednoznačná převaha byla zřejmá od samého začátku a hodně pomohla i Anička Šmrhová, která tento 
den za družstvo nastoupila a dokázala výrazně zvednout herní projev celého týmu. Zvítězily jsme 
jednoznačně 13 : 4. 

V dalším utkání se proti nám postavil již silnější soupeř - rakouský MGA Fivers.Po celozápasové 
jednoznačné převaze a vedení, přišel nečekaný závěr. Zbývalo pouze 30 vteřin do konce a my jsme 
vedly o jeden gól. Soupeřky vystřelily vedle naší branky a my jsme poklusem přecházely do útoku. 
Během mžiku rozhodčí zvednul ruku a v další vteřině už nám míč vzal. Soupeřky využily nečekaného 
obratu a vstřelily rychlý gól, na který jsme již nedokázaly odpovědět. Utkání bohužel skončilo naší 
bodovou ztrátou a pouze remízou 9 : 9. 

Poslední utkání proti rakouskému Handball Tulln bylo ve znamení velmi malého počtku branek na obou 
stranách. O poločas svítil na ukazateli stav 2 : 1 pro DHC Plzeň a na konci celého zápasu pak 4 : 3 pro 
nás. My jsme byli po celý zápas lepším týmem, ale nedokázaly jsme svoji převahu proti vysoké brankářce 
gólově vyjádřit. 

Celkově jsme v turnaji obsadily 10.místo. Pochvalu za snahu zaslouží všechny hráčky. Do budoucna 
musíme hlavně eliminovat množství technických chyb a zamezit bezgólovým několika minutovým 
pasážím v průběhu zápasů. 

Hrály: 

Drozdová (12 střel, 5 gólů, 5 ztracených míčů a 2 vybojované), Hornsteinerová (1 střela, 0 gólů, 0 chyb), 
Šmrhová (12 střel, 7 gólů, 3 ztracené míče a 1 vybojovaný), Kantnerová (3 střely, 3 góly, 1 ztracený míč), 
Klementová (0 střel, 0 gólů, 1 ztracený míč a 1 vybojovaný), Kotlanová (3 střely, 2 góly, 2 vybojované 
míče), Kutáková (27 střel, 11 gólů, 9 ztracených míčů a 4 vybojované), Křišťanová (21 střel, 16 gólů, 16 
ztracených míčů, 1 vybojovaný), Nosková (5 střel, 3 góly, 5 ztracených míčů), Rybáková (12 střel, 6 gólů, 
5 ztracených míčů a 3 vybojované), Vaňková (4 střely, 1 gól, 2 ztracené míče), Walterová (16 střel, 8 
gólů, 7 ztracených míčů a 6 vybojovaných. 

V brance výborně chytala Verča Netrvalová, o čemž svědčí i vynikající procentu úspěšnosti 64 % (ze 164 
střel jich kryla 105). 



Mladší žačky ve Vídni bronzové (28. - 31. 8. 2014) 

I družstvo mladších žaček reprezentovalo na turnaji ve Vídni. 

DHC Plzeň se ve skupině utkalo postupně se třemi rakouskými tými. 

Nejprve to byl tým GKL Waldviertel.Naše děvčata po nervózním začátku a nepříliš gólově výrazném 
prvním poločase, chytila jistotu v tom druhém a pevně převzala otěže zápasu. Zvítěila zaslouženě 12 : 5. 
Jak se později ukázalo byl to nejsilnější soupeř ze základní skupiny. 

Později jsme v pohodovém tempu zvládly utkání proti ZV McDonalds Wiener Neustadt (3 : 5 a později i 
HBV Mistelbach 20 : 1. V obou utkáních se téměř vůbec nedostaly na hřiště hráčky hrající i za starší 
žačky. 

Ve čtvrtfinále proti nám nastoupil chorvatský tým ZRK Liburnija Matulji.První poločas byl ve znamení 
menšího počtu branek a celkově byl obraz hry gólově vyrovnaný. Naštěstí našim děvčatům vyšel vstup 
do druhého poločasu, podařilo se nám gólově odskočit a zvítězily jsme 11 : 8, čímž jsme si zajistily 
postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje. 

O postup do finále jsme se střetly s rakouským Hypo NÖ. Výborně se nám vydařil první poločas, 
soupeřky jsme zaskočily, dokázaly jsme si výborně poradit s vysunutou obranou soupeřek a v brance 
zářila Malina (84 %). Bohužel i přes důrazné upozornění o poločase jsme si neuhlídaly vstup do toho 
druhého a soupeřky začaly dotahovat. Soupeřky nasadily osobní obranu nejen na výborně hrajícího 
Kopra, ale i na naši střední spojku. Nám se dařilo stále méně a méně proměňovat šance, které jsme si 
vypracovávaly (mimo jiné tři sedmimetrové hody).V závěru došlo ještě k vyloučení Kantnerové a soupeř i 
díky nepozornému rozhodčímu, který neviděl gól z přešlapu, vyrovnal.Následovalo prodloužení, kde už 
nám ale úplně došly síly.V útoku jsme nedokázaly proměnit a v obraně rozhodčí snadno písknul 
sedmimetrový hod. Bohužel jsme prohrály 12 : 10. 

Čekal nás tedy boj o třetí místo se Sokolem Kobylisy.S tímto naším již tradičním soupeřem svádíme vždy 
urputné souboje.Tentokrát se nám utkání vydařilo. Do poločasu jsme měly tříbrankový náskok a hned na 
začátku druhého se nám podařilo skórovat. Vedení už jsme udržely a vybojovaly třetí místo (utkání 
skončilo 13 : 6). 

Velká škoda je, že na tak prestižním turnaji nebyly za třetí místo medaile, ale jen pohár a fixy. 

Celkově je opět třeba pochválit všechny hráčky. Vyzdvihnout pak musíme především výkon Kopra (Lucky 
Drozdové), která byla tahounem týmu, nebála se na sebe brát zodpovědnost a vstřelila řadu důležitých 
branek. Velkým příjemným překvapením pro trenéry byl pak výkon Klémy (Lucky Klementové, která 
výborně bránila a úspěšně se zapojovala i v útoku). Příslibem do budoucna je i výkon Tomy (Natálky 
Tomanové), dokud se dokáže soustředit je velkou posilou! 

Velmi dobrý výkon podaly i obě brankářky Malina (Míša Malá - úspěšnost 62 %, 91 střel, 57 zásahů) i 
talentová Bára Kučerová, která dostala příležitost především v zápasech s lehčími soupeři (úspěšnost 88 
%, 27 střel, 24 zásahů). 

Hrály: 

Drozdová (38 střel, 17 gólů, 3 ztracené míče a 2 vybojované), Hornsteinerová (18 střel, 9 gólů, 5 
ztracených míčů a 6 vybojovaných), Kabátníková (4 střely, 2 góly, 2 vybojované míče), Kantnerová (19 
střel, 13 gólů, 4 ztracené i 4 vybojované míče), Klementová (10 střel, 2 góly, 9 ztracených a 3 vybojované 
míče), Pitulová (6 střel, 5 gólů, 2 ztracené míče a 6 vybojovaných), Rittichová (7 střel, 6 gólů, 2 ztracené i 
2 vybojované míče), Tomanová (16 střel, 7 gólů, 8 ztracených a 3 vybojované míče), Vaňková (16 střel, 
11 gólů, 2 ztracené i 2 vybojované míče), Vojtěchová (4 střely, 1 gól, 7 ztracených míčů), Šauerová (4 
střely, 2 góly, 1 ztracený a 1 vybojovaný míč) 

  



Minižačky na šestkovém turnaji v Kynžvartu (13. 9. 2014) 

V sobotu se začala nová sezona mini žaček 6+1. Hrálo se v Lázních Kynžvart na venkovním hřišti a 
bohužel nám nepřálo počasí. Turnaj se ani celý kvůli dešti nedohrál. 
V této sezoně, jsou nová pravidla, kdy se děvčata teprve seznamují a bylo to pro ně nové. 

Ale musím podotknout, že na první turnaj v sezoně, nepodaly špatný výkon.  
První zápas proti rychlým klukům z Talentu Plzeň, se holky držely v osobní obraně velice dobře a kluky k 
ničemu nepustily. Bohužel v klasickém zápase, kdy nás opět zradila koncovka, jsme prohrály. Ale zápas 
to byl vyrovnaný. 

 
Druhý zápas proti VŠ Slavia Plzeň, opět holky výborně hrály v osobní obraně, kdy jsme jednoznačně 
vyhrály. Ale v klasické hře, holky hrozně chybovaly v obraně a neproměňovaly vyložené šance, a tím si 
zápas prohrály. 

 
Třetí zápas proti Lázním Kynžvart se nedohrál kvůli dešti. 

 
Nicméně celkově si děvčata zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení v prvním turnaji. A také pochvalu 
z cesty, kdy jsme jeli autobusem s Talenťákama a vytvořili bezva atmosféru :-). 

Hrály: 

Šindelářová, Kliková, Egermajerová (1 gól z osobní obrany a 1 gól ze hry), Toušová (3 góly z osobní 
obrany, 2 góly ze shot-outů, 1 gól ze hry), Říhánková (6 gólů z osobní obrany, 1 shot-out, 1 gól ze hry), 
Krausová (1 shot-out), Nová (4 shot-outy, 1 gól ze hry), Dubská (1 góél z osobní obrany, 1 shot-out, 2 
góly ze hry), Blažková (1 sho-out, 1 gól ze hry), Pechová (1 shot-out), Benešová 

  



Plzeňská liga starších žaček (14. 9. 2014) 

V neděli 14. 9. 2014 odstartovala Plzeňská liga starších žaček prvním turnajem. Pořádalo HC Plzeň a 
původně se mělo hrát na božkovském ostrově. Počasí ale turnaji vůbec nepřálo, a tak se všech sedm 
účastníků přesunolo do haly Talentu. V soutěži se v letošním ročníku představí tato družstva: DHC Plzeň 
A, DHC Plzeň B, HC Plzeň A, HC Plzeň B, Slavia VŠ Plzeň, Slavoj Tachov a Lokomotiva Cheb. 

(Všechny dále zapsané výsledky i statistiky jsou neoficiální a pochází ze statistik DHC Plzeň).  

DHC Plzeň A  

Družstvo DHC Plzeň A složené převážně z hráček ročník 2000 z tréninkové skupiny Tomáše Jiskry a 
Dušana Franze bylo doplněno o tři 2001.Na úvod před děvčaty stanula velká neznámá - tým Slavia VŠ 
Plzeň. Po trochu nervózním začátku plném chyb se postupně výkon našeho družstva stabilizoval a hra se 
s přibývajícími brankami do sítě soupeřek uklidnila. Do střelecké listiny se zapsalo hned 10 hráček a 
skóre se zastavilo na 28 : 8 pro DHC Plzeň. 

Ve druhém utkání čekal na děvčata nevyzpytatelný soupeř z Tachova. Díky rychlému a důraznému 
vstupu do utkání vedly naše dívky v osmé minutě 8 : 1 a i nadále pokračovaly v dobrém výkonu. Prakticky 
každá druhá branka byla skórována z rychlého útoku první nebo druhé vlny, družstvo se postupně 
sehrávalo a rovnoměrně navyšovalo skóre až na 23 : 10. 

V posledním utkání čekala naše hráčky Lokomotiva Cheb. Staronový účastník soutěže udělal herně 
opravdu velký pokrok a stejně jako naše děvčata nastupoval ke svému závěrečnému utkání neporažen. 
Naše děvčata měla znovu výborný vstup do utkání a i díky výborné Netrvalové v brance si zaslouženě 
vytvořila náskok, který nadále narůstal až na konečných 22 : 12. 

Celkově za bojovnost a vzorný přístup je třeba pochválit všechny hráčky. Do střelecké listiny se zapsaly 
téměř úplně všechny. Nadále je třeba zlepšovat přechod do rychlého útoku i souhru v postupném útoku. 
Ideální nebyla ani obrana, přestože se zlepšovala zápas od zápasu. Je třeba vyzdvihnout herní výkon 
Oravcové i Frankové, které bezchybně bránily a v postupném útoku byly často tvůrkyněmi hry.Příjemným 
překvapením byl i výkon "mladých" spojek Kepkové a Kutákové. Z křídel zaujala rychlým startem do 
útoku Fousková. Tomíšková se "vzbudila" až v posledním zápase a je vidět, že do budoucna může být 
velkou pomocí. Velmi jistý a stabilní výkon na pivotu podala Paulusová. Příliš se dnes nedařilo Poslední a 
Křišťanové. Šmrhová vynikala zejména v přihrávkách do rychlého útoku a v přehledu na hřišti. Rybákové 
se zpočátku příliš nedařilo v obraně, ale zlepšení bylo vidět zápas od zápasu a v posledním se přidala i 
střelecká aktivita. Poněkud nevýrazný výkon podala Bláhová.Dařilo se i oběma brankářkám - Šlehoferové 
více až v závěrečném střetnutí.Velmi solidní výkon podala Netrvalová. Obě ještě musí zapracovat na 
přihrávce do rychlého útoku.  

Hrály: 

Bláhová, Fousková 5, Franková 14, Kepková 8, Kutáková 5, Křišťanová 4, Oravcová 14, Paulusová 6, 
Poslední 2, Rybáková 7, Tomíšková 3, Šmrhová 5, Netrvalová, Šlehoferová 

DHC Plzeň B 

Hráčky startující za DHC Plzeň B měly dnes poněkud těžkou pozici. Po jednom utkání v úvodu turnaje 
čekaly až do samého závěru, aby si mohly zahrát podruhé. 

V úvodním střetnutí proti Lokomotivě Cheb předvedla děvčata velmi pěkný výkon korunovaný řadou 
neúspěšných střeleckých pokusů. Celkově z toho byla prohra 9 : 22. 

Druhé utkání proti HC Plzeň A byly kromě hezkých akcí vidět i hezké góly v síti soupeřek. DHC B porazilo 
HC A 17 : 11. 

Opět se snažily všechny hráčky.Některé ale zápasily s menší touhou dát branku než ostatní.V poli 
vynikaly zejména spojky - Drozdová, Kliková a Kantnerová. Na pivotu jim zdárně sekundovala Kotlanová. 
Největším příjemným překvapením byl výkon Kučerové v brance.Dařilo se i Raslové. 



Hrály: 

Černěhová, Drozdová 7, Haluzincová 1, Kantnerová 6, Kliková 7, Kotlanová 3, Nosková, Turková, 
Vaňková 1, Walterová 1 

  



Minižačky stříbrné v Praze na Hájích (20. 9. 2014) 

V sobotu 20.9.2014 se minižačky DHC Plzeň zúčastnily turnaje Hájecká 6 plus 1. Turnaj měl velice pěkné 
obsazení. Kromě našich dívek DHC Plzeň zde hrála družstva Slavia Praha 1, Slavia Praha 2, Háje Praha, 
Kobylisy a Jindřichův Hradec. 

Hned v prvním zápase jsme nastoupili proti družstvu Jindřichova Hradce, kde prvních deset minut 
vypadalo, že holky chodí do kroužku přihrávek. Za celou dobu vystřelila 4 krát pouze Majda Komárková a 
dala dva góly. Naštěstí se i protihráčky dost dlouho rozkoukávaly, takže naše pasivita nebyla potrestána. 
Druhý poločas již byl mnohem zajímavější a až do konce nebylo jasné, kdo zvítězí. Ještě pár vteřin před 
koncem utkání byl stav nerozhodný, ale štěstí stálo na naší straně a dokázali jsme vyhrát o jeden gól. 

Neméně zajímavý byl i průběh druhého zápasu se Slavií Praha 1, kde se o výsledek bojovalo stejně jako 
v prvním utkání až do posledních vteřin. Tady sice asi deset vteřin před koncem krásně vychytala střelu 
Ája Šindelářová a my měli šanci dotáhnout výsledek na nerozhodný. Ale stejně tak, jak rychlá byla 
brankařka při chytání, byla i ukvapená v rozehrávce, míč hodila protihráčce přímo do ruky a inkasovali 
jsme gól, který už jen potvrdil prohru tohoto zápasu. 

Ve třetím utkání se Slavií Praha 2 jsme jasně zvítězili, zahrály si všechny holky a všechny ukázaly velkou 
chuť do hry. Zde byl výsledek jasný a další vítězství bylo naše. 

Neméně zajímavý, než první dva zápasy, byl i zápas s Hájema, kde byl průběh také nerozhodný až do 
konce. Velkou pochvalu zde zaslouží Zuzka Říhánková, která měla na osobku klíčovou hráčku družstva a 
zvládnutí tohoto úkolu mělo velký význam pro naše konečné vítězství tohoto utkání. 

Poslední zápas jsme měli hrát s Kobylisama, ale nepřízeň počasí a hustý déšť donutil organizátory turnaj 
ukončit. Naštěstí zbývalo dohrání pouze dvou utkání, kde se trenéři shodli, že výsledky jsou předem 
jasné, takže bylo možné vyhlášení výsledků turnaje i bez jejich dohrání. 

Z druhého místa, medailí a poháru měly holky obrovskou radost a jistě jim tento úspěch přidá na chuti do 
dalšího tréninku :-) 

  



Přípravka 4+1 - První soutěžní turnaj 20. 9. 2014 -  
Lázně Kynžvart 

Družstvo přípravky se zúčastnilo v sobotu 20.9.2014 prvního soutěžního turnaje ve své historii, turnaj se 
hrál v Lázních Kynžvart. Přivítalo nás mlhavé počasí, potom se počasí vyjasnilo a bylo sluníčko. 

 
Do soutěže jsme přihlásily čtyři družstva. Družstva jsme rozdělily, tak, aby v každém družstvu byla 
zkušená hráčka a hráčka, která začíná hrát házenou. Do každé skupiny (dvě skupiny) , byly zařazeny dvě 
družstva. Každé družstvo odehrálo čtyři utkání. Výsledek turnaje nebyl pro nás, trenéry, důležitý. Jsme 
rádi, že každé družstvo aspoň jednou vyhrálo a hráčky si vychutnaly ten slastný pocit vítězství. Každá 
hráčka se snažila na hřišti odevzdat co nejlepší výkon, a za to jim patří naše poděkování. 

  



Liga mladších dorostenek - 1. kolo  
HC Plzeň - DHC Plzeň (21. 9. 2014) 

Hned první kolo ligy mladších dorostenek přineslo zápas o „krále Plzně" ,tj. plzeňské derby , které 
tentokrát hostilo HC. Očekávalo se rychlé, možná i nervozní utkání plné emocí. 

První branku vstřelilo velmi příjemné překvapení na levém křídle DHC - M. Fousková. Domácí vyrovnali, a 
to bylo naposled, kdy DHC nevedlo. Hosté postupně navyšovali vedení 1:3, poté 3:7, 6:12, až se v 
poločase zastavilo na 10:15. Celý první poločas poskytoval stejný obrázek. Domácí se spoléhali na 
reprezentantku B. Buchnerovou , která byla jedinou nebezpečnou hráčkou HC. V prvním poločase 
vstřelila sedm ze svých celkově deseti branek. Hosté hráli kolektivní házenou založenou na neustálém 
pohybu. 

Střelkyněmi v prvním poločase byly T. Bušauerová (5) a T. Eksteinová (4). Na začátku druhého poločasu 
se HC pokusilo ještě zápas zvrátit (12:15). To ale hosté razantně odmítli, přidali a v polovině druhého 
poločasu vedli 14:23. Hráčkám HC rychle docházeli síly a dobře střídající hosté měli jasně navrch. 
Prostor na hřišti dostaly všechny hráčky, a tak M. Fousková i V. Oravcová mohly ukázat, jak se přes letní 
přestávku zlepšily. Konečný stav utkání byl 18:27.   

Přestože HC nehrálo vůbec špatnou házenou, brankový rozdíl je poměrně výrazný. 

Hráčky DHC si opět už v prvním utkání ověřily, že poctivá příprava se vyplatí a všechny odvedly výborný 
výkon. V brance k vítězství přispěla odchovankyně HC L.Bufková, která plně využila znalosti svých 
bývalých spoluhráček. Spolehlivost na spojkách prokázaly tradičně D. Franzová a J. Franková. 

Příští týden DHC opět jede na půdu soupeře, tentokrát do Mostu. 

Branky DHC: 

T. Bušauerová 7, T. Eksteinová 6, D. Franzová a V. Oravcová 4, M. Fousková 3, J. Franková 2 a M. 
Sedláková 1. 

Za HC : B.Buchnerová 10, A.Bílková 3, N. Kovářová 2, N. Škopková, D. Gregorová a K. Maršálková po 1. 

  



Mladší žačky zahájily Plzeňskou ligu  
(21. 9. 2014 Kynžvart) 

Třetí turnaj během dvou víkendů hostilo nové hřiště u školy v Lázních Kynžvart.Bohužel stejně jako před 
týdnem turnaji mini 6+1 dnes nepřálo počasí turnaji mladších žaček. 

Soutěž se letos hraje podle nového modelu, ve kterém se stejně jako při samotném finále Mistrovství ČR 
soutěží ve více disciplínách.Samotné utkání se skládá z 10ti minutové osobní obrany, samostatných 
"nájezdů" - shot-outů a klasického utkání v házené.Navíc se hodnotí aktivita hráčů. 

DHC Plzeň B 

Družstvo posílené o dvě minižákyně Julču Dubskou a Zuzku Říhánkovou vstoupilo do soutěže utkáním 
proti Slavoji Tachov. První destiminutovka byla poměrně vyrovnaná, nejvíce vynikala přehledem při hře i 
bojovností Rittichová.V brance se dařilo Raslové. Přesto řada nepřesných přihrávek a chyb vedle k 
prohře o jediný gól 3 : 4. 

V následujících shot-outech už se ale přiklonilo štěstí na naši stranu a zvítězily jsme 3 : 1. 

V samotném utkání jsme bojovaly především s nepřesnou střelbou. Výsledek je alarmující - nevstřelily 
jsme ani jednu branku a prohrály jsme 0 : 6. Mohlo to být ale daleko větším rozdílem - v brance výborně 
zachytala Bára Kučerová. 

Hrály: 

Dubská, Hartmanová, Kabátníková (1 bod ze shot-outu), Kučerová, Raslová, Rittichová (2 góly v osobní 
obraně), Říhánková Sára, Šauerová Kristýna, Říhánková Zuzana (1 gól v osobní obraně), Vojtěchová 
Adéla, Raunerová Alena (2 body ze shot-outu) 

DHC Plzeň A 

DHC Plzeň A vlétlo do soutěže s jasným cílem - nasbírat co nejvíce bodů a zajistit si účast v regionální 
kvalifikaci Házenkářského desetiboje. 

První "překážkou" v cestě byla HK Slavia VŠ Plzeň. Naše hráčky ale nastoupily s chutí a jasným cílem - 
nejen vyhrát, ale nasbírat co nejvíce bodů do aktivity. V osobní obraně jsme zvítězily 10 : 1 a připsaly 
jsme si 8 bodů do aktivity. 

Také shot-outy jsme zvládly - ne zcela ukázkově, ale přece jen jednoznačně - 13 : 6. 

Při samotném utkání jsme se pak snažily především přidat další body do soutěže aktivity a samozřejmě 
získat dva body za vítězství. Obojí se podařilo - zvítězily jsme 9 : 4. 

Druhým soupeřem byla Lokomotiva Cheb.Naše hráčky za počínajícího deště bojovaly nejen se 
soupeřkami, ale i s mokrým míčem a kluzkým terénem. Probruslily jsme do konečného výsledku 6 : 2. 

Také shot-outy jsme zvládly, když šlo především o to, vyhnout se zranění. Shot-outy jsme zvládly a 
zvítězily jsme 18 : 3. 

Pak už ale bylo utkání pro silný déšť přerušeno a dohráno bude na některém z příštích turnajů. 

Hrály: 

Drozdová (1 gól v osobce, 2 body ze shot-outu, 2 góly ze hry), Haluzincová (1, 2, 1), Hornsteinerová (2, 
0, 1), Kajerová (2, 3, 1), Kantnerová (3, 4, 1), Klementová (3, 2, 1), Lásková (1, 4, 0), Malá (1, 4, 0), 
Turková (0, 4, 1), Vaňková (2, 4, 1)  

  



Liga mladších dorostenek - 2. kolo  
DHK Baník Most - DHC Plzeň (27. 9. 2014) 

Také ve druhém kole jely dorostenky DHC na půdu soupeře, tentokrát do krásné mostecké haly, asi 
nejhezčího házenkářského stánku v České republice. 

Ještě před zápasem přišlo DHC o brankářku L. Bufkovou, která si poranila při rozcvičování kotník. DHC 
vstoupilo do utkání podobným způsobem jako minulý týden. Dalo první branku, soupeř vyrovnal na 1:1 a 
pak DHC šesti brankami v řadě ukázalo, kdo bude v utkání favoritem. Soupeř pak korigoval na 6:9, ale 
šest branek v posledních čtyřech minutách prvního poločasu přineslo pro DHC pořádnou dávku 
poločasového klidu. Poločas 7:16. 

V druhém poločase DHC pokračovalo i přes některé chyby v navyšování náskoku až na 12:26. Dobrý 
dojem si pokazily hráčky DHC v poslední desetiminutovce utkání, kdy vlastní nedůsledností nechávaly 
velmi dobře chytající brankářku A. Jiskrovou (60% úspěšnost) velmi často napospas nadšeně bojujícím 
domácím. Zvláště na středu hrající A. Stříšková nadělala Plzeňankám spoustu potíží. 

Tentokrát - vítězství ano, ale bez pochvaly. Tu zaslouží pouze několik hráček, naopak kritice trenérů 
podlehla levá křídla T. Krauskopfová a M. Fousková. Z deseti pokusů jen jedna branka. 

Naopak z druhé strany T. Eksteinová s A. Šmrhovou z dvanácti pokusů devět branek. Jen pouhé 
„dohrání" zápasu do stavu 19:30 nikoho příliš nenadchlo. 

Příští neděli přivítá DHC na svém hřišti favorita skupiny - pražské HC Háje. 

Branky DHC: 

T. Eksteinová 7, D. Franzová, T. Bušauerová a T. Poslední po 4, J. Franková a  
K. Soukupová po 3, A. Šmrhová 2, M. Fousková, M. Sedláková a V. Oravcová po 1. 

  



Liga mladších dorostenek - 3. kolo  
DHC Plzeň - HC HÁJE (5. 10. 2014) 

Zápas dvou neporažených družstev ligy ml.dorostenek skupiny Čechy A sliboval dramatické utkání. 
Zápas týmů, které se v různých soutěžích a turnajích potkávají od „házenkářských plenek" má málokdy 
favorita a většinou uspokojí hlavně milovníky tvrdší házené. 

Už od začátku začala obě družstva zcela logicky s obranou 1:5, protože pustit soupeře do větší 
kombinace bývá v těchto utkáních smrtelné. Z této obrany vyplývá velké množství kontaktů, a tak se 
rozhodčí dostávali velmi často ke slovu, emoce plály a diváci bouřili. Poměr sedmimetrových hodů 8:7. 

Lépe začaly domácí hráčky. Brankami Tomíškové a Frankové vedly 2:0, ale v desáté minutě prohrávaly 
2:3. To ale byl jediný moment v utkání, kdy prohrávaly. Od té chvíle už Háje tahaly za kratší konec, v 
lepším případě vyrovnávaly jako pár sekund před poločasem, kdy po hrubé chybě obrany vyrovnaly na 
9:9. 

Po poločase se DHC sérií několika branek dostalo do čtyřbrankového vedení a navrch mělo po celý 
poločas, i když závěr byl velmi dramatický. Dvě minuty před koncem za dvoubrankového vedení 
neproměnila A.Šmrhová sedmičku, hostům se podařilo skórovat, ale domácí vedení již velmi zkušeně 
udrželi. 
Za výkon v utkání je nutné pochválit všechny hráčky, vyzdvihnout je třeba všechny čtyři spojky za velmi 
dobrou práci v obraně i pohyb v útoku. K.Soukupovou za pevné nervy při velmi důležité proměňování 
sedmiček, B.Jetlebovou i S.Paulusovou za spoustu černé práce na brankovišti, svém i soupeřově. 
Brankářku A.Jiskrovou za velmi dobrý výkon, když dokázala družstvo podržet v důležitých chvílích. Křídla 
v tomto utkání příliš prostoru neměla. 
Příští týden je reprezentační přestávka a tak další zápas je na pořadu až 18.10. v pražských Vršovicích.  

Branky DHC: 

K.Soukupová 5, T. Bušauerová 4, J. Franková a V.Oravcová po 3, D. Franzová 2, A.Šmrhová a A. 
Tomíšková po 1. 

  

  



Plzeňská liga starších žaček (11. 10. 2014) 

Plzeňská liga starších žaček pokračovala druhým turnajem.Tentokrát se hrálo v Tachově.  

DHC Plzeň A 

Suverénně zvládly roli favoritek hráčky DHC Plzeň A, které si poradily se zbývajícími dvěma soupeřkami - 
HC Plzeň A a HC Plzeň B a zajistily si tak přímý postup do Žákovské ligy. 

V prvním zápase byl naším největším nepřítelem nevhodný klouzavý míč (úspěšnost stelby jsme měly jen 
50 %). Snadno jsme si však vypracovávaly brankové příležitosti a většina gólů padlo z rychlých útoků do 
nepostavené obrany. Nejvíce gólů daly "běžkyně" Kepková a Poslední (obě po pěti). V brance se ve 
druhém poločase výborně dařilo Šlehoferové (dostala jen 1 branku). Vyhrály jsme 22 : 6. 

Druhý zápas s HC Plzeň A měl podobný průběh. V brance se tentokrát více dařilo Netrvalové (dostala jen 
1 branku). My jsme zvýšily střeleckou úspěšnost a zvítězily celkově 25 : 8. 

Hrály:   

Bláhová  2, Franková 6, Jetlebová 3, Kepková 12, Kutáková 4, Křišťanová 1, Poslední 9, Rybáková 4, 
Tomíšková 4, Šmrhová 2 

Brankářky a jejich úspěšnost zákroků: Netrvalová  71 %, Šlehoferová 60 % 

DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B nastoupilo v prvním zápase proti velmi dobře hrajícímu Tachovu. Tachovským se utkání 
vydařilo a daly nám několik velmi pěkných gólů z dály. My jsme si šance sice vypracovávaly, ale 
proměňovaly jsme jen zřídka kdy. Navíc jsme ztratily celkem 20! mičů! Prohrály jsme po statečném a 
bojovném výkonu hrozivým výsledkem, který ale příliš neodpovídá poměru sil na hřšiti 8 : 17. Střelecky se 
dařilo hlavně Drozdové (7 branek). 

Další dvě utkání už měla podobný průběh.Dařilo se nám v rychlém přechodu i postupném útoku.V brance 
velmi dobře chytaly obě brankářky - Malá i Kučerová. 

HC Plzeň jsme porazily 19 : 9 a HK Slavia VŠ Plzeň 18 : 12, když největším problémem bylo lepidlo, 
kterým soupeřky nalepily míč. Pro hráčky to byla nová zkušenost a důsledkem bylo opět velké množství 
ztracených míčů (tentokrát 21!) 

Kromě Drozdové zaslouží velkou pochvalu za výborný výkon Turková. 

Hrály:  

Černěhová, Drozdová 17, Haluzincová 2, Kajerová 6, Klemetnová 1, Kliková 4, Kotalnová 2, Kučerová, 
Lásková 3, Turková 3, Vaňková 5, Walterová 1. 

Brankářky a jejich úspěšnost zákroků: Malá 53 %, Kučerová 42 %. 

  



Přípravka 4+1 - Druhý soutěžní turnaj  
11. 10. 2014 - Talent Plzeň 

Druhý soutěžní turnaj přípravek hostil Talent Plzeň. 

V turnaji jsme měli opět přihlášena 4 vyrovnaně sestavená družstva, z nichž jedno bylo zařazeno do první 
a tři do druhé skupiny. Oproti předchozímu turnaji došlo k dalšímu hernímu zlepšení a jsme rádi, že jsme 
plnohodnotně zapojili i zcela nové hráčky, které za sebou měly jen pár tréninků. Všechny hráčky zaslouží 
obrovskou pochvalu za snahu, bojovnost a řadu krásných branek. Byť pro nás výsledky v této kategorii 
nejsou důležité, tak věříme, že konečné čtvrté místo v první (silnější) skupině a první tři místa ve druhé 
skupině, budou pro hráčky motivací do dalších tréninků i turnajů. Nejblíže nás čeká nesoutěžní turnaj v 
Tachově. 

  



Liga mladších dorostenek - 4. kolo  
Sokol Vršovice - DHC Plzeň (18.10.2014) 

Po reprezentační přestávce následovalo 4. kolo dorostenecké ligy. DHC již potřetí jelo ven. Tentokrát do 
pražských Heroldových sadů k utkání se Sokolem Vršovice. 

DHC se muselo vyrovnat s obrovskou marodkou . Z různých důvodů doma zůstaly Eksteinová a Bufková 
(kotníky), Jetlebová (koleno), Oravcová (zápěstí) a Franková (žebra). 

Přesto se rozjetý vlak nepodařilo Pražankám zastavit.Tempo dokázaly držet jen do desáté minuty a stavu 
5:5. Pak Západočešky přiložily pod kotel a zabrzdily až v poločase za stavu 6:14. To si v klidu mohla jít 
odpočinout brankářka A.Jiskrová s exkluzívní 68% úspěšností a do branky se letos poprvé postavila 
T.Šafaříková (úspěšnost 26%). 

Prvních dvacet minut druhého poločasu bylo utkání prakticky vyrovnané 17:25. Poté hosté několika 
pěknými rychlými útoky a akcemi posunuly zápas ke konečnému skore 19:34. 

DHC ukázalo , jak široký kádr má. Dirigentskou taktovku si tentokrát přivlastnila jako správná kapitánka 
T.Bušauerová, a to v obraně i v útoku. Na spojkách trápily obranu soupeře D. Franzová a tentokrát i M. 
Sedláková. Do střelecké listiny se zapsaly všechny hráčky s výjimkou K.Křišťanové, která sice proměnila 
sedmičku, bohužel přešlápla. 

DHC tak zůstává bez ztráty bodu na prvním místě ligy mladších dorostenek skupiny A. Příští víkend mají 
dorostenky volno, svůj zápas s Ústím mají přeložený na 28.10. 

Protože se evidence branek ve statistikách hostujícího družstva výrazně liší od zápisu, uvádíme 
pravděpodobnější záznamy DHC. 

Branky DHC: 

D. Franzová 10, T. Bušauerová 7, M.Sedláková 6, T. Poslední, M. Fousková, A.Tomíšková a K. 
Soukupová po 2, A. Šmrhová, S. Paulusová a T. Krauskopfová po 1. 

  



Druhý turnaj mladších žaček (Tachov 18. 10. 2014) 

I na druhém turnaji mladších žaček startovala obě družstva DHC Plzeň. 

DHC Plzeň A 

Potvrdilo svoji dominanci a hladce zvládlo všechny zápasy.Hráčky DHC Plzeň stejně jako před týdnem 
jejich starší kolegyně "jednoznačně potvrdily papírové předpoklady" a zajistily si účast v regionální 
kvalifikaci Házenkářského desetiboje.V brance chytala velmi dobře Malina. V poli si každá z hráček v 
každém zápase dokázala splnit svůj bod do aktivity! A protože se nám opravdu dařilo, tak v každém 
zápase dala gól i Malina! 

Výsledky DHC Plzeň A:  

•  Slavoj Tachov - osobní obrana 8 : 1, shot-out 15 : 4, utkání v házené 16 : 3 

• HC Plzeň - osobní obrana 9 : 2, shot-out 20 : 2, utkání v házené 13 : 3 

• HK Slavia VŠ Plzeň - osobní obrana 9 : 3, shot-out 10 : 8, utkání v házené 14 : 3 

• Lokomotiva Cheb - pouze dohrávka utkání v házené 16 : 5 

DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B nemělo lehkou úlohu protože znovu nastupovalo k turnaji bez brankářky! Barča Kuči měla 
zvrknutý kotník a Rasl zápal plic.Statečně se je snažily zastoupit postupně všechny hráčky. 

Hra se stejně jako v minulém turnaji opírala především o výkon Rittišky, které chvílemi dobře sekundovala 
Pipi.Několik pěkných okamžiků měla i Eva Kabátníková.Ostatní zatím bojují převážně s velkým 
množstvím chyb a pasivitou v útoku.Premiéru si odbyly dvě nové házenkářské naděje Terka Hoťková a 
Kačka Šimáčková. 

Výsledky DHC Plzeň B:    

•  HC Plzeň - osobní obrana 4 : 5, shot-out 5 : 0, utkání v házené 3 : 7 

• Lokomotiva Cheb - osobní obrana 3 : 4, shot-out 7 : 3, utkání v házené 7 : 13 

• Slavoj Tachov - osobní obrana 4 : 7, shot-out 3 : 9, utkání v házené 2 : 7 

  

  



Žirovnický jednorožec (starší žačky 24. - 26. 10. 2014) 

Na začátku podzimních prázdnin zavítaly starší žačky do Žirovnice, aby se utkaly v rámci turnaje 
Žirovnický jednorožec. Protože na poslední chvíli odřeklo jedno z přihlášených družstev, zúčastnila se 
nakonec hned dvě družstva DHC Plzeň. 

Celý turnaj byl poměrně vyrovnaný - žádné z družstev neodešlo s plným bodovým ziskem a žádné z 
družstev nezůstalo bez bodu. 

DHC Plzeň A 

Pro hráčky z DHC Plzeň A to byl první "ostrý" turnaj, který byl první konfrontací s nejlepšími družstvy z 
celé republiky.  

V prvním utkání plném nervozity hráčky z Áčka dlouho prohrávaly se svými lépe sehranými mladšími 
kolegyněmi. Až poločasová "výměna trenérek" pomohla k předpokládanému výsledku a Áčko po 
nepřesvědčivém výkonu vyhrálo 16 : 13. 

Druhé utkání proti Zlínu (2001) bylo ve znamení našeho velmi pomalého rozjezdu. Teprve po třech 
obdržených brankách jsme se do toho pořádně opřeli a do poločasu otočili na 6 : 5. Bohužel pomalejší 
rozjezd jsme měli i ve druhém poločase, a pak jsme ke konci nasadili k velkému finiši a prohráli nakonec 
o jediný gól 11 : 12. 

Třetí utkání proti Velké nad Veličkou a do třetice náš špatný začátek a velmi rychle jsme opět prohrávali 
tradičních 0 : 3. Pak už se ale zlepšila hra křídel i spojek a opět jsme začali mocně dotahovat. Nakonec to 
ale znovu nestačilo a prohráli jsme 13 : 15. 

Čtvrté utkání proti Žirovnici jsme konečně dokázali protrhnout šňůru smolných začátků a poprvé na turnaji 
jsme dali branku dříve než soupeř. Celkově se zvedla hra celého družstva a předvedli jsme i řadu 
pohledných akcí. Dařily se nám přechody do útoku. Góly vstřelilo hned šest různých hráček.Dobrý 
výsledek byl důsledkem dobré hry celého družstva. Zvítězili jsme 14 : 11 se soupeřem, který dokázal o 
bod obrat i pozdějšího vítěze turnaje Ivančice. 

Velmi dobrý výkon jsme předvedli i proti Písku. Zkušené Písečanky, pravidelně hrající dorostenecké 
ligové zápasy, si v prvním poločase vypracovaly šestibrankový náskok. Druhý poločas byl už ale více v 
naší režii a dokázaly jsme v něm vyhrát 10 : 8. Celkově to ale na výhru nestačilo. Prohrály jsme 15 : 19. 

Jediné nedělní utkání jsme odehrály s tradičím rivalem - ivančickými děvčaty. Bojovaly jsme statečně a 
trápily soupeře až do konce, o čemž svědčí i fakt, že soupeř odehrál prakticky celé utkání v základní 
sestavě. Na vítězství se silnými Ivančicemi to ale nestačilo a prohrály jsme 13 : 16. 

Celkově se naše hra lepšila zápas od zápasu. Získali jsme řadu cenných zkušeností, které určitě 
zúročíme na některém z dalších turnajů. 

Největší pochvali zaslouží Šnek (Tereza Poslední) za vynikající bojovný výkon s malým počtem 
chyb.Dalšími tahounkami družstva byly Kristýna Křišťanová a Věra Oravcová.Příjemným překvapením byl 
výkon Rybákové.V brance se tentokrát více dařilo Šlehoferové, naopak poměrně nepovedený turnaj 
odchytala Netrvalová. 

Hrály: 

Bláhová, Fousková 6, Kepková 10, Kliková 2, Kutáková 4, Křišťanová 18, Oravcová 18, Poslední 19, 
Rybáková 4.  

Brankářky Netrvalová i Šlehoferová měly shodně úspěšnost 35 %.  



DHC Plzeň B 

Družstvo DHC Plzeň B bylo až na dvě výjimky tvořeno mladšími žačkami. A ty se se staršími soupeřkami 
popasovaly opravdu velmi dobře a byly zdatnými a nepříjemnými soupeřkami. 

Jak už bylo řečeno výše, až do samého závěru trápily své starší spoluhráčky z Áčka. V sobotu ráno ve 
výborném zápase nadšeněně bojující plzeňačky zle zatápěly domácím žirovnickým.K neudržení byly 
zejména Drozdová (10 branek) a Lásková (3 branky). 

I dalším soupeřkám jsme nedaly kúži zadarmo a vzdorovaly jsme vždy nejméně poločas. Jediný zápas, 
ve kterém jsme ve druhém poločase úplně odpadly byl zápas s Ivančicemi, ve kterém tentokrát nelétaly 
odpadkové koše, ale jen míče do naší branky. Po poločasové prohře 7 : 9 jsme fyzicky odpadly ve 
druhém poločase a prohrály jsme celkově 9 : 21. 

S Píseckými hráčkami jsme naopak měly horší první poločas (prohra 4 : 8) a výrazně lepší druhý poločas 
(prohra 8 : 9). Celkově jsme  podlehly po statečném výkonu 12 : 17. 

V posledním zápase s Velkou nad Veličkou jsme bohužel velmi špatně bránily a dostávaly laciné branky. 
Poločas jsme prohrály 5 : 10. Druhý už byl vyrovanější a uhrály jsme v něm cennou remízu 5 : 5, celkově 
samozřejmě prohra 10 : 15. 

Kromě prvního poločasu posledního zápasu podala nadstandardní výkon v brance Malina (Míša Malá), 
která měla i celkově lepší úspěšnost zásahů než její kolegyně v Áčku. 

V poli vynikaly Kopr (Lucie Drozdová) - nejlepší střelkyně turnaje - a Sára Kantnerová, která udivovala 
tahem na branku i střelbou z dálky. 

Hrály: 

Černěhová, Drozdová 27, Kajerová 3, Kantnerová 17, Klementová 3, Lásková 9, Rittichová 4, Turková, 
Vaňková 3, Walterová 2 

Malina měla úspěšnost 37 %. 

Konečné pořadí turnaje: 

  

1. HK Ivančice 

2. Sokol Písek 

3. HC Zlín 2001 

4. SKH Velká nad Veličkou 

5. DHC Plzeň A 

6. DHC Plzeň B 

7. DHK Slavoj Žirovnice 

  



Tachovský dortík (Přípravka, 24. - 26. 10. 2014) 

Na počátku podzimních prázdnin se družstvo přípravky zúčastnilo nesoutěžního turnaje v Tachově. Z 
důvodu prázdnin a nemocí se turnaje nakonec zúčastnilo "pouze" 19 hráček (tj. necelá polovina 
družstva). 

Na turnaj jsme cestovali v pátek večer a již samotná cesta pro nás začala šokem. Ač jsme měli u 
dopravce s předstihem nahlášeno, že nás bude cestovat větší počet a měl být přistaven větší autobus 
(místenky na lokální spoje zajistit bohužel nelze), tak na místě jsme zjistili, že nás předběhla skupina cca 
30 skautů a nebylo reálné se do autobusu společně poskládat. Velký dík proto patří rodičům, kteří na 
nastalou situaci pohotově reagovali a většinu děvčat na místo odvezli auty. Následně už pak cesta i 
ubytování ve škole proběhly bez komplikací (ač jsme organizátory pravděpodobně zaskočili počtem 
hráček a museli jsme se stěhovat do větší třídy). 

V sobotu ráno už pak naplno mohl započít maraton zápasů, který byl náročný zejména pro trenéry, jelikož 
jsme hráli vždy několik hodin bez jakékoliv přestávky, pouze se nám na lavičce střídaly jednotlivé týmy. V 
kategorii přípravky startovalo celkem 10 týmů a hrálo se systémem "každý s každým", takže každý tým 
odehrál 9 zápasů. Postupně jsme se utkali s třemi domácími týmy, dvěma týmy Kynžvartu, Chebem a 
Mostem. Vyjma zápasů s tachovským áčkem, u jehož abnormálně vyvinutých hráček (nastupujících mimo 
jiné i v kategorii mini 6+1) šlo jen stěží uvěřit, že je jim maximálně 8 let, jsme se všemi ostatními soupeři 
dokázali sehrát vyrovnané zápasy. Velkým pozitivem je i to, že se téměř všechny hráčky dokázaly 
střelecky prosadit. Výsledkem bylo v silné konkurenci velmi dobré čtvrté, páté a sedmé místo. 
Vyzdvihnout je potřeba i individuální úspěchy našich hráček, jelikož Anička Tesařová a Laura Vopatová 
obsadily první dvě místa v tabulce střelkyň. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o náš vůbec první mimoplzeňský vícedenní turnaj, tak si děvčata 
odvážejí vedle sportovních i řadu nových mimosportovních zážitků. A ač v organizaci turnaje některé věci 
trochu "skřípaly" (sobotní diskotéka naplánovaná původně na 19:30 začala až o 2 hodiny později), tak 
věříme, že si celý turnaj užily a nabyté zkušenosti zúročí na dalších společných akcích. Stínem turnaje je 
poranění kolene Klárky Jakubcové, které snad však oproti prvotním odhadům nebude doufejme vážné. 

Podrobné výsledky, tabulku střelkyň a fotogalerii lze nalézt na stránkách Slavoje Tachov. 

  

http://www.hazena.tachov.cz/tachovsky-dortik.html


Liga ml.dorostenek - 5.kolo  
DHC Plzeň - HK Spartak Ústí n.L. (28. 10. 2014) 

Sváteční úterní odpoledne vyplnily dorostenky DHC dohrávkou pátého kola s nevyzpytatelným Ústím. 

Nastoupily v minulém kole zraněné Franková, Oravcová, Bufková a Jetlebová, ale na marodku se 
zařadily Šmrhová, Jiskrová a Soukupová. Byl sice státní svátek, ale rozhodně ne svátek házené. 

Diváci i trenéři se nestačili divit, kolik nepřesností se dá vyrobit. V prvním poločase se obě družstva o 
výsledek přetahovala. Ani jedno družstvo nevedlo o více než o branku. Šťastnější byly hostující hráčky, 
které vyhrály poločas 8:9. Hosté se spoléhali především na svoji střelkyni E.Konárikovou (5 branek v 
první půli), domácí marně hledali, kde v hostující obraně nechal tesař díru, a když ji konečně našli, tak 
šance trestuhodně zahazovaly. Hráčky si nedaly vysvětlit, že nejlepším receptem na poměrně zasunutou 
ústeckou obranu je střelba z dálky. 

V druhém poločase musely nutně přijít některé změny, jak v obraně, tak v útoku. DHC přidalo v obraně 
na důrazu, v útoku se probrala kapitánka T. Bušauerová a ukázala, jak šikovnou ruku má při střelbě ze 
střední vzdálenosti. Dokázala, že pokud někdo dokáže družstvo vytáhnout nahoru, když se nedaří, tak je 
to právě ona. DHC se soupeři po malých krůčcích vzdalovalo. Nejvíce vedlo pět minut před koncem 
19:14. 

V posledních minutách sice obdrželo ještě dvě branky, ale to nic nezměnilo nic na vítězství 19:16. 
Doufejme, že si hráčky vybraly svůj slabší den a v sobotním derby s HC se znovu vrátí ke své tradiční 
pohledné hře. 

Dnešní problém nebyl v obranné fázi. Pouhých 16 obdržených branek je dobrou vizitkou obrany i obou 
brankářek. V útoku se absolutně nedařilo křídlům. Z třinácti střel jen jedna branka T. Poslední. Ze spojek 
kromě již zmíněné T. Bušauerové předvedla velmi pěkný výkon V. Oravcová. Často jí chyběl poslední 
malý krůček a trocha štěstí, aby dala mnohem více branek. Tentokrát jen průměrný výkon byl u D. 
Franzové. J. Franková se po týdenní pauze zotavuje z nepříjemného zranění zad. 

Právě kvůli množství větších i menších zranění trpěla v minulém týdnu i kvalita tréninku, možná i proto 
nebyla hra DHC to, na co jsme zvyklí. V každém případě po první polovině podzimní části je DHC bez 
ztráty bodu na prvním místě skupiny A. Pod vedením nové trenérské dvojice má družstvo skvělou bilanci. 
Ze dvou turnajů (slovinká Izola a vídeňský Schmelz cup) a po polovině ligy má na svém kontě 17 vítězství 
a jen dvě porážky od mistrů Slovinska a Srbska. 

A protože nejen házenou živ je člověk, vybraly hráčky za pomoci rodičů mezi sebou 700 Kč na Nadaci 
pro transplantaci kostní dřeně. Částka bude předána ve čtvrtek před lochotínským Kauflandem 
studentům gymnázia Opavská, kteří charitativní sbírku pořádají. 

Branky DHC:  

T. Bušauerová 6, D. Franzová 5, V. Oravcová 4, J. Franková 2, T. Poslední a B. Jetlebová po 1 

  



Liga mladších dorostenek - 6.kolo  
DHC Plzeň - HC Plzeň (1. 11. 2014) 

Šesté kolo ligy mladšího dorostu přineslo plzeňské derby DHC - HC a určilo „královny Plzně " ml. 
dorostenek. Odveta  
za debakl z prvního kola, kdy DHC zvítězilo o devět branek, byla tentokrát mnohem vyrovnanější. 

V prvním poločase se obě družstva přetahovala o poločasové vítězství. Velmi dobře hrála "dvojčata" na 
spojkách T. Bušauerová s J. Frankovou. Zahanbit se nechtěla nechat ani šikovná V. Oravcová. Naopak 
se v prvním poločase příliš nedařilo D. Franzové. 

DHC bylo v poločase šťastnější a vyhrálo ho 12:11. Největším problémem v prvním poločase bylo ubránit 
jedinou nebezpečnou hráčku HC T. Buchnerovou. Tento problém bohužel přetrvával i v poločase 
druhém. Naštěstí střelecké hvězdě hostů rychle docházely síly, a tak se uchylovala v obraně k zákrokům, 
které do házené rozhodně nepatří. Na hřišti vydržela do 50. minuty, kdy obdržela od oboustranně 
nepřesných rozhodčích červenou kartu. 

Naopak na straně domácích se probrala D. Franzová. K dobře hrajícím spojkám se přidala i křídla T. 
Poslední a bývalá „hácéčkářka" T.Krauskopfová. Naopak na straně hostí se Kovářová více válela po 
obraně než hrála házenou. Každý její kontakt s obránci „zaváněl" prorážením. V domácí brance 
excelovala při střelách z křídel brankářka A. Jiskrová, která za stavu 20:20 zneškodnila sedmimetrový 
hod Buchnerové. Její výkon je cenný i proto, že měla dva týdny tréninkový výpadek způsobený nemocí. 
Všechny tyto skutečnosti vyústily v zasloužené vítězství DHC 25:23. Pravděpodobně na rok a půl 
poslední zápas těchto týmů v těchto sestavách. DHC má totiž výborně nakročeno k postupu do jarní první 
ligy, zatímco HC tato soutěž již téměř jistě mine. 
Za tento zápas zaslouží všechny hráčky DHC pochvalu za bojovnost. Přestože úspěšnost střelby byla jen 
51%, hráčky nesložily zbraně a ne vždy se dobře vyvíjející skore nakonec otočily ve svůj prospěch. 
Škoda, že vzhledem k vývoji zápasu se na hřiště nedostala v lize debutující K. Rybáková. 

Příští týden mají dorostenky volno, další týden jedou na hřiště druhých Hájů. 

Branky DHC: 

D. Franzová 9, T. Bušauerová a J. Franková 4, T. Poslední a V. Oravcová po 3,T. Krauskopfová 2. 

  



Plzeňská liga starších žaček (2. 11. 2014) 

V neděli 2. 11. proběhl v hale DHC Plzeň další turnaj Plzeňské ligy. Hrálo se novým nadstavbovým 
systémem - postupně se utká každý s každým ještě dvakrát.Vzhledem k tomu, že jeden ze sedmi 
účastníků soutěže má vždy volno, rozhehrála se hned obě nadstavbová kola. 

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC Plzeň A bohatší o zkušenosti z těžkého turnaje v Žirovnici a ze středečního mezinárodního 
utkání proti Němkám z Berlína nastoupily opět v trochu pozměněné sestavě - s Frankovou a Jetlebovou, 
ale bez Křišťanové, Bláhové a Paulusové. 

Největším naším nepřítelem po celou dobu turnaje (ale zejména v prvním zápase) - byly tyčky a břevna 
soupeřových branek. Také technických chyb mohlo být méně (za 3 zápasy celkem 23). 

Mnoho branek opět padalo z rychlých útoků (celkem 37 % všech branek), ale dařily se i pěkné akce ze 
hry. S příchodem Frankové se zvýšila aktivita spojek a konečně přibylo střelby z dálky     :-) 

Znovu velmi dobrý výkon podala Šnek - Tereza Poslední. 

V brance s opět více dařilo Šlehoferové (60 % úspěšnost), Netrvalové se příliš nedařilo v prvních dvou 
zápasech, ale ve třetím se znovu vrátila do formy (celkově úspěšnost 53 %). Góly dávaly všechny hráčky 
v poli. 

Výsledky:  

• HK Slavia VŠ Plzeň 18 : 10 

• HC PLzeň B (2. kolo) 25 : 10 

• HC Plzeň B (3. kolo) 27 : 9 

Branky: 

Fousková 8, Franková 8, Jetlebová 2, Kepková 12, Kutáková 8, Oravcová 8, Poslední 12, Rybáková 11, 
Tomíšková 3. 

  

DHC Plzeň B 

Družstvo DHC Plzeň B tvořené převážně mladšími žačkami statečně vzdorovalo všem soupeřkám a i ono 
uhájilo neporazitelnost v domácím prostředí. Nebylo to ale jednoduché a zejména zápas s Tachovem byl 
velmi těžký a stál hráčky hodně sil. 

Na úvod se naše hráčky střetly dvakrát s HC Plzeň A - v obou zápasech dokázaly zvítězit (nejprve 17 : 
12, a pak 12 : 8). 

Třetí zápas byl jednoznačně náš nejlepší a nejdramatičtější zápas na celém turnaji. Naše hráčky šly 
rychle do vedení, ale ještě do poločas Tachovské házenkářky otočily na poločasových 8 : 10. Ve druhém 
poločase DHC celou dobu dotahovalo a až v závěru nasadilo k mohutnému finiši, když nejprve po 
výborném zákroku Malé z křídla a následující přihrávky do rychlého útoku skórovala Klementová. Pak se 
po spolupráci více hráček prosadila na brankoviště Kantnerová a z následujícího sedmimetrového hodu 
vyrovnala Drozdová. Po výborné práci obrany v samém závěru nejprve z rychlého útoku zhruba minutu 
před koncem vedení na naši stranu přehoupla Klementová a v samém závěru po rychlém útoku ještě 
Drozdová navýšila na konečných 18 : 16. 



Poslední utkání bylo ve znamení útlumu z předchozího výborného zápasu a oběma poločasy jsme se 
protrápily s hubeným dvoubrankovým náskokem. Konečný stav 20 : 16 pro DHC Plzeň. 

V brance velmi dobře chytaly obě brankářky Kučerová (44 %) i Malá (45 %).  

Branky: 

Černěhová, Drozdová 18, Eretová, Haluzincová 1, Kajerová 5, Kantnerová 15, Klementová 3, Kliková 12, 
Kotlanová 1, Lásková 5, Turková 2, Vaňková 5  

  



Starší žačky stříbrné na Hájích (8. - 9. 11. 2014) 

Starší žačky se o druhém listopadovém víkendu zúčastnily výborně obsazeného turnaje v Praze Hájích.  

Družstvo šlo do turnaje s cílem vylepšit páté místo z Žirovnického jednorožce a získat další zkušenosti ze 
zápasů proti silným soupeřům. 

V prvním utkání nás čekal Havlíčkův Brod. Naše rychlá hra i odhodlání vyhrát byly znát od první chvíle. 
Navíc se v obraně dařilo dodržovat taktické pokyny a získávat míče. Zaslouženě jsme vyhrály 21 : 8. 

Druhé utkání nás čekal velmi silný soupeř s medailovými ambicemi - domácí družstvo HC Háje. Do utkání 
jsme vstoupily velmi dobře - Oravcová i Franková zatápěly domácí obraně. Bohužel již v úvodních 
minutách se při střelbě své druhé branky v zápase zranila Franková (výron v kotníku). Naštěstí se 
družstvo zejména díky podpoře z lavičky od nehrající kapitánky Šmrhové a od "jistoty v poli" Poslední 
rychle oklepalo z velké ztráty a i nadále hrálo se soupeřem více než vyrovnanou partii. Po poločase 3 : 3 
pokračovala přetahovaná o každou branku i ve druhé půli. Háje se dostaly do dvoubrankového vedení. 
Pak se ale po rychlém přechodu do útoku prosadila Fousková a z dálky přidala další trefu Oravcová. V 
závěru jsme měly ještě poslední střelu - na tu ale už nezbyly síly. Remíza 8 : 8 byla spravedlivá a 
odpovídala průběhu zápasu. 

Třetí utkání proti nepříjemným soupeřkám z Kobylisy naše hráčky do začátku diktovaly tempo a po 
poločasovém vedení 10 : 5 si dokráčely pro vítězství 17 : 11. 

Čtvrté utkání proti družstvu Olomouce bylo naše patrně nejhorší na celém turnaji. V útoku jsme se sice 
velmi snadno prosazovaly a skórovaly, ale naprosto nefugovala obrana. Po hubeném poločasovém 
vedení 10 : 8 jsme nakonec ve druhém poločase ještě více zpřesnily střelbu a začaly konečně fungovat v 
obraně. Konečné vítězství 21 : 13 ale bylo doslova vydřené a stálo spoustu sil. 

Poslední sobotní utkání proti favorizovanému Zlínu jsme dlouho dokázaly držet se soupeřkami krok. 
Poločas vyzněl lépe pro Moravanky - 7 : 5. Nám se naprosto nevydařilo prvních pět minut druhé půle - po 
chybách v obraně a pasivitě v útoku jsme prohrávaly již 5 : 12. Pak jsme se ale vzchopily a následující 
pětiminutovku jsme vyhrály 5 : 0. Dotáhly jsme na 12 : 10 pro Zlín. Bohužel dvě drobné chybičky a 
soupeřky opět odskočily. Utkání skončilo vítězstvím Zlíňaček     16 : 12. 

Nedělní matematika byla jasná. Kdo dokáže uhrát lepší skóre (Háje x DHC Plzeň) bude brát cennější 
medaili. Háje měly před sebou utkání se Zlínem a Kobylisami a my utkání s Astrou Praha. Háje Zlín 
potrápily, ale prohrály o dva góly. Aktuálnímezistav byl rozdíl skóre + 2 pro DHC Plzeň a +1 pro Háje. 
Všechno bylo otevřené před posledními zápasy. 

Nejprve nastoupila naše děvčata proti Astře. Bohužel jako přes kopírák se opakoval první poločas zápasu 
s Olomoucí - naše děvčata se snažila, chtěla a snadno se prosazovala v útoku. Bohužel nefungovala 
obrana a příliš se nedařilo ani brankářce - v sobotu výborně chytající Šlehoferovou vystřídala v brance 
Netrvalová. Po hubeném poločasovém vedení 8 : 7 jsme naplno a bez chyb vletěly do druhé půle a 
vypracovaly si rozhodující náskok. Konečné vítězství 20 : 12 znamenalo konečných +10 v rozdílu skóre v 
náš prospěch. 

Pak jsme odešly na oběd a rozhodly jsme se, že se necháme překvapit, jak dopadl zápas Kobylisy a Háje 
- a že až na samotném vyhlášení zjistíme, jestli jsme vlastně druhé nebo třetí. 

Štěstí stálo tentokrát při nás - třetí skončily Háje a my jsme se mohly radovat z vybojovaných a 
zasloužených medailí, které byly stříbrné :-) 

Družstvo stejně jako v Žirovnici podalo bojovný kolektivní výkon. Branky dávaly všechny hráčky a 
všechny se také skoro na stejnou dobu dostaly na hřiště. Jedinou výjimkou byla nejlepší hráčka družstva 
a nejlepší střelkyně celého turnaje Věrka Oravcová :-), která odehrála celý turnaj prakticky bez střídání. 
Výborný výkon zejména v zápase s Astrou, ale i včera v zápase s Hájemi podala Fousková. Bojovníkem 
na hřišti i na lavičce byla další z opor - Tereza Poslední. Velmi dobře hrály i obě Káji - Rybáková výrazně 
zlepšila svoji hru v útoku a Kliková zase velmi dobře bránila. Také křídla odvedla svůj díl práce - 
Křišťanová s Tomíškovou dokázaly neúnavně běhat dopředu a zatápět soupeřům v postupném útoku. 
Velký kus práce odvedla i Jetlebová - v obraně spolehlivě bránila a v útoku svým pohybem dokázala 



připravit řadu šancí pro ostatní. Oživení na hřišti a velké množství často netradičních branek - to byl 
příspěvek, kterým družstvu velmi pomohla Pája Kepková. 

Brankářky se o formu podělily - v sobotu velmi dobře chytala Šlehoferová, v neděli zářila Netrvalová. Proti 
těžkým soupeřům ale jejich celková úspěšnost není nijak vysoká - Netrvalová 39 %, Šlehoferová 41 %.  

Branky střílely všechny hráčky: 

Fousková 13, Franková 5, Jetlebová 2, Kepková 17, Kliková 3, Křišťanová 11, Oravcová 27, Poslední 8, 
Rybáková 7, Tomíšková 6. 

Konečné pořadí turnaje:  

1. HC Zlín 

2. DHC Plzeň 

3. HC Háje 

4. Sokol Kobylisy II 

5. Jiskra Havlíčkův Brod 

6. Astra Praha 

7. SK UP Olomouc 



Mladší žačky na Hájích ZLATÉ! (14. - 16. 11. 2014) 

Již tradiční prestižní turnaj pro mladší žačky Podzimní cena Jižního Města proběhl letos za účasti 9 
družstev (pořadatelé museli vybírat ze 14 zájemcům). 
Mladší žačky DHC Plzeň přijely pomyslně obhajovat zlato z Minicupu (na kterém se sešla podobná 
družstva v minižákovské kategorii předminulou sezónu) a zároveň přijaly pomyslnou výzvu od starších 
žaček, které minulý víkend přivezly stříbro. 

 

A za medailí kráčely rázně po všechny tři turnajové dny. Nejprve neodolalo červené lavině perspektivní 
družstvo velmi mladých píseckých házenkářek (DHC zvítězilo 18 : 4). 

Sobotní klání zahájila naše děvčata proti tradičním rivalkám z Ivančic. V bojovném zápase se dařilo 
především Pavlíně Láskové a naše děvčata zvítězila 16 : 9. 

V dalším utkání nedokázaly gólový příval našich děvčat zastavit Háje (20 : 5 pro Plzeň). 

Pak si naše děvčata "odskočila" podpořit své starší kolegyně na zápas dorostenecké ligy a po návratu 
nedokázala rozjetý vlak zastavit Žirovnice (14 : 6). 

Po rychlém obědě a jednozápasové pauze jsme odvedly velmi kvalitní a odpovědný výkon proti Veličce 
(výhra 11 : 3). 

Závěrečné sobotní utkání s Havlíčkovým Brodem bylo také jednoznačnou záležitostí od začátku až do 
konce (20 : 3). 

Ve všech těchto zápasech si zahrály všechny hráčky a všechny hráčky v poli také střílely branky. 

V neděli čekaly na DHC Plzeň soupeři nejsilnější - Bohumín (který do té doby neprohrál) a Zlín (jedna 
prohra s Bohumínem). 

Bohužel zápas s Bohumínem se nám vůbec nevydařil - sice jsme hrály pohlednější házenou a 
vypracovaly jsme si celou řadu šancí, ale proměňovaly jsme je jen zřídka kdy. Po poločasovém vedení 7 : 
2 se nám ještě hůře dařilo v poločase druhém, kdy jsme obdržely sérii velmi smolných branek a druhý 
poločas jsme prohrály 2 : 5. Celkově to ale stačilo na upracované a upocené vítězství 9 : 7. V zápase 
zářila v našem dresu Kajerová, které vstřelila 5 branek. 

Naše poslední utkání bylo zároveň závěrečným utkáním celého turnaje a slibovalo zajímavou podívanou 
s otevřeným koncem.Turnajová matematika byla neúprosná a bylo jasné, že podle výsledku posledního 
utkání zůstane někdo bez medaile.DHC Plzeň mělo díky bodovému zisku z předchozích zápasů medaili 
jistou, ale o zlato muselo bojovat.V případě výhry Zlína by zlato bral Zlín. Naše děvčata se ale dokázala 
vynikajícím způsobem oklepat z ranního nezdaru a i díky roztleskávačům a motivátorům (z řad tatínků), 
kteří odvedli skvělou práci před utkáním šla do utkání se vztyčenou hlavou a chutí poprat se o výsledek. 
A že bude třeba bojovat bylo jasné hned na začátku - DHC rychle dostalo první dva góly, ale nenechalo 
se tím zaskočit. Nejprve ze sedmičky snížila Drozdová a později svým prvním gólem na turnaji ze spojky 
z dálky vyrovnala Klementová. Pak šel ještě dvakrát do vedení Zlín, ale DHC dokázalo díky dalším 
dvěma brankám Drozdové držet krok. Další branku přidala z protiútoku Kajerová a po dvou zákrocích 
Malé ještě v prvním poločase skórovala Drozdová.Druhý poločas nejprve každé z družstev ztratilo míč, 
ale pak už se zase naše děvčata dostala do tempa. Nejprve vybojovala další sedmimetrový hod 
Kantnerová a znovu ho proměnila Drozdová. Ta pak přidala i další branku poté, co sama získala 
míč. Zliňačky ještě dotáhly na 8 : 6, ale pak Kantnerová znovu vybojovala sedmičku a Drozdová znovu 
proměnila. Pak se z pivota dvakrát prosadila Lásková a po kombinaci z devítimetrového hodu 
Kantnerová. DHC odskočilo na 12 : 7 a bylo jasné, že už utkání udrží (necelé dvě minuty do konce). 
Závěrečná euforie dovolila ještě soupeřkám dvakrát skórovat, ale o zlatu bylo jasno.Vynikající výkon v 
celém zápase předvedla Drozdová. 

Celkově je třeba vyzdvihnout vynikající hru kapitánky Kantnerové - kromě 25 branek získala 8 míčů a 
vybojovala 6 sedmimetrových hodů a vytvořila nepočítaně příležitostí pro ostatní. 



Dále vynikala Kajerová, která se naučila výborně si načasovat start do rychléhpo útoku a dala z toho 11 
branek. 

Černou práci odváděly Klementová, Lásková a Vaňková, urputně bránily a v útoku čas od času gólově 
zahrozily.  

Branky 

Drozdová 19, Haluzincová 6, Hornsteinerová 8, Kabátníková 2, Kajerová 16, Kantnerová 25, Klementová 
8, Kučerová, Lásková 14, Pitulová 2, Rittichová 6, Turková 3, Vaňková 9  

Brankářky: Kučerová (65 %) a Malá (53 %)  

Konečné pořadí (o medailích rozhodovala minitabulka mezi Bohumínem, Velkou nad 
Veličkou a Zlínem)  

1.  DHC Plzeň 

2. Velká nad Veličkou 

3. 1. SC Bohumín 

4. HC Zlín 

5. DHK Slavoj Žirovnice 

6. HC Háje 

7. Sokol Písek 

8. Jiskra Havlíčkův Brod 

  

  



Liga ml.dorostenek - 8. kolo  
HC Háje - DHC Plzeň (15. 11. 2014) 

Osmé kolo dorostenecké ligy svedlo ke vzájemnému duelu obě vedoucí družstva skupiny A ligy ml. 
dorostenek HC Háje a DHC Plzeň. 

Do utkání vstoupilo lépe DHC, které bylo oslabeno o J. Frankovou, S. Paulusovou a A.Šmrhovou. Po 
měsíční pauze nastoupila T.Eksteinová. 
Rychlé vedení 0:2 DHC brzy ztratilo, aby ho získalo ve 14. minutě zpět 3:6. Útlum v druhé polovině 
poločasu znamenal obrat a vedení domácích 7:6. V. Oravcové se ještě do poločasu podařilo vyrovnat. 
První poločas byl ze strany DHC přehlídkou zahozených šancí. Pokud by hostující hráčky proměnily jen 
polovinu šancí ze šestimetrové hranice, musely by vést v poločase o minimálně pět branek. 

Druhý poločas pokračoval tak, jak první skončil. Boj o každý míč, spoustu nepřesností na obou stranách 
a přetahovaná o výsledek. Deset minut před koncem se zranila D. Franzová, a tak došlo na ligovou 
premiéru K. Rybákové. Ta překvapila bojovným výkonem bez náznaku nervozity a rychlýma nohama. Za 
několik minut na hřišti stihla vstřelit branku, vyválet sedmičku (druhou jí rozhodčí, kteří bohužel jen 
potvrdili bídnou úroveň rozhodčích v této soutěži, upřeli) a několika pěknými přihrávkami uvolnila 
spoluhráčky. Tento zápas určitě nebude v dorostenecké lize poslední. 

V závěru byly šťastnější domácí a vrátily DHC porážku o branku z domácího hřiště 19:18. 

Hráčky DHC zaslouží pochvalu za bojovnost v náročném zápase. Dařilo se T. Bušauerové,V. Oravcové i 
D. Franzové, i když si jistě dokážeme představit větší aktivitu i úspěšnost střelby. Na pivotu se musela 
líbit B. Jetlebová. Bohužel se prakticky neprosadila křídla, která soupeř bránil velmi dobře. Na 
K.Soukupové a T. Eksteinové byla v závěru znát střevní viróza z minulého týdne. První poločas v brance 
odchytala A.Jiskrová s úspěšností 54%, druhý L.Bufková s 40%. 

Jde o první letošní ligovou prohru, která by neměla hráčky DHC v konečném zúčtování mrzet. Toto 
tvrzení mohou hráčky podpořit již v pondělí 17.11. , kdy od 16.00 hrají na domácím hřišti s DHK Baník 
Most. 

Branky DHC: 

T. Bušauerová a V. Oravcová po 4, D .Franzová 3, B.Jetlebová a K. Soukupová po 2,T. Eksteinová, K. 
Rybáková a K. Křišťanová po 1. 

  



MINI VAJGAR CUP (minižačky 16. 11. 2014) 

16.11. se mini žačky zúčastnily turnaje Mini Vajgar Cupu v Jindřichově Hradci. 

Tentokrát jsme se vydaly na turnaj vlakem a myslím, že to byla skvělá volba. Po trošku náročnější noci 
jsme první zápas zahájily s Třeboní. Jak už to bývá zvykem, první zápas byl ospalý a holky se 
rozkoukávaly. Naše děvčata vyhrála o jeden gól, ale soupeř zdaleka nebyl tak kvalitní, abychom se tak 
trápily. Výhru nám zachránila skvěle chytající Ája Šindelářová. Druhý zápas proti Jindřichovu Hradci "B" 
to již vypadalo podstatně lépe. Holky začaly více běhat a dávat góly. Třetí zápas si holky trochu smlsly na 
Písku. V bráně se předvedla výborně chytající Róza Kliková. Poslední dva zápasy nás čekaly nejsilnější 
soupeři. Ač se to výsledkem nezdá, Strakonice byly hratelným soupeřem. Jen naše děvčata se opět 
nemohla trefit do brány. Musím pochválit Julču Dubskou, která osobně pohlídala nejlepší střelkyni 
turnaje, ale nedokázaly jsme uhlídat pivota, který nám vstřelil přes půlku strakonických branek. Poslední 
zápas byl proti Jindřichovu Hradci "A" a musím podotknout, že ač spadlo málo gólů, byl to moc hezký 
zápas. Opět nás zklamala koncovka, ale podržela nás skvěle chytající Ája Šindelářová, v obraně skvěle 
mákla Nelča Egermajerová s Majdou Komárkovou a jasně nejlepší hráčkou celého našeho družstva byla 
Julča Dubská. Tu musím vyzdvihnout, hrála opravdu skvěle jak v obraně, tak v útoku ve všech zápasech. 
Ája Šindelářová byla zaslouženě vyhlášená nejlepší brankářkou turnaje. Celkově jsme skončily na 
pěkném 3.místě. Cesta domů byla veselá a všechny holky zaslouží pochvalu, byla radost s nimi trávit 
víkend :-D... 

Výsledky: 

• DHC - Třeboň 5:4 

• DHC - Jindřichův Hradec "B" 10:4  

• DHC - Písek 16:1 

• DHC - Strakonice 7:13 

• DHC - Jindřichův Hradec "A" 2:5 

 

Sestava a góly:  

Julča Dubská 22, Majda Komárková 12, Neli Egermajerová 4, Vali Toušouvá 1, Terka Blažková 1, Kiki 
Nová, Lucka Benešová, Ája Šindelářová, Róza Kliková, Kačka Krausová, Viki Perglová 

  



Liga mladších dorostenek - 7. kolo  
DHC Plzeň - DHK Baník Most (17. 11. 2014) 

Druhý zápas během prodlouženého víkendu znamená druhou prohru. Proto je třeba se důkladně 
zamyslet nad důvody. 

Důvodů je několik. Zranění hráček. Je vidět, že pokud nehraje mozek družstva J. Franková, hra postrádá 
hlavu i patu. Skvěle bránící, bojující T. Bušauerová, jejíž výkon je třeba v těchto zápasech vyzvednout 
vysoko nad ostatní, na vše nestačí. Navíc jí více sedí role střelce než rozehrávače. D. Franzová sice 
hraje se sebezapřením, ale dlouhodobě u ní pozorujeme absolutní absenci střelby z dálky. V. Oravcová 
se sice snaží, ukazuje velké zlepšení, ale bohužel jí chybí zkušenosti z těžkých zápasů i fyzická kondice 
na dlouhý pobyt na hřišti. K. Soukupové chybí to nejdůležitější - pohyb. Ve slušném světle se ukazuje K. 
Rybáková, bohužel jí chybí fyzické parametry. Samostatnou kapitolou je hra křídel, kterou v posledních 
zápasech nelze označit jinak než tragédií. V dnešním zápase ze čtrnácti střel pouze jedna branka. 
Dovolím si říct, že právě hra křídel je to, co družstvo sráží tam, kde v této chvíli je, protože křídla nebrání, 
v útoku nejsou aktivní, střelba prakticky nulová. Vzhledem ke zraněním nejsou bohužel ani tréninky 
stoprocentní. V této chvíli bohužel není asi jiné řešení než se pokusit co nejlépe dohrát poslední dvě kola 
, vrátit se o kousek zpět a začít některé věci znovu a lépe. 

Jak se vyvíjel tento zápas. Luxusní první tři minuty (3:0), několik chyb a v jedenácté minutě 4:4. Pak 
přehlídka nepřesností a neproměněných šancí a poločasové vítězství 10:8. V druhém poločase ještě v 
18. minutě DHC vedlo 14:13, pak se však hosté „utrhly" šňůrou čtyř branek a unavení domácí i přes 
závěrečný nápor nedokázali vyrovnat. Konečný výsledek 16:17. 

DHC druhý zápas po sobě nedokázalo vstřelit dvacet branek (tentokrát v druhé půli jen šest). Na jen 
sedmnácti obdržených má lví podíl brankářka A. Jiskrová - druhý zápas za sebou úspěšnost přes 50% 
(tentokrát 52%). Pochvalu v tomto zápase kromě již zmíněné T. Bušauerové zaslouží i bojující 
B.Jetlebová. Bohužel se zranila D. Franzová, a tak se lazaret rozšiřuje. 

Branky DHC: 

T. Bušauerová 5, D .Franzová 4, T.Eksteinová 3, K. Soukupová 2, V.Oravcová a T. Krauskopfová po 1. 

  



Liga mladších dorostenek - 9. kolo  
DHC Plzeň - Sokol Vršovice (23.11.2014) 

Po minulém černém víkendu, kdy dorostenky prohrály oba dva ligové zápasy (dva zápasy v řadě prohrály 
naposled loni v březnu) a zkomplikovaly si cestu do první ligy, tentokrát DHC přivítalo Sokol Vršovice. 

Hráčky rázně odpověděly na nevyřčenou otázku, jestli hra z minulého týdne bude pravidlem nebo jen 
jednorázovým úletem. Bez zraněných Frankové, Franzové, Bláhové, Paulusové, Šmrhové a nemocných 
Sedlákové a Tomíškové, družstvo doplnila talentovaná P. Kepková (roč.2001). S minimální trémou 
nastoupila do základní sestavy vedle zkušené kapitánky T. Bušauerové. Právě u těchto hráček začínala v 
prvním poločase většina akcí. Po vedení 3:0 přišla kratičká slabší chvilka , kdy hosté dokázali snížit na 
5:3, ale pak přišla šňůra osmi branek na 13:3. Poločas vyhrálo DHC 15:7. Až na malé polevení v závěru 
bylo ve druhém poločase na palubovce jen jedno družstvo. I přes řadu neproměněných šancí zvítězilo 
DHC vysoko 33:17. 

Duší družstva byla T. Bušauerová, která kromě sedmi branek z jedenácti střel, ještě nadělila svým 
spoluhráčkám osm brankových přihrávek. (Snad si jejího výkonu všiml i reprezentační kouč na lavičce 
hostí.) Právě z těch těžila nejlepší střelkyně zápasu K. Křišťanová. Jednoznačně její nejlepší zápas po 
letním příchodu z B družstva. Kristýna snad sama sebe přesvědčila, že její snaha v posledních trénincích 
přináší své ovoce. Reputaci po minulém zápase, kdy byla nejvíce chybující hráčkou na hřišti, si šesti 
brankami a čtyřmi asistencemi spravila V. Oravcová. Dnes opora týmu. Benjamínek týmu P. Kepková se 
prezentovala dvěma brankami, pěti přihrávkami, čtyřmi získanými míči a hlavně skvělým pohybem, 
zdravou drzostí a přehledem ve hře. Nelze zapomenout na ostatní hráčky, které podaly dobrý a hlavně 
bojovný výkon. V neposlední řadě brankářky, které se na hřišti vystřídaly všechny tři. A. Jiskrová 
odchytala celý první poločas (úspěšnost 65%), L. Bufková chytala 17 minut (77%) a T. Šafaříková (30%). 

Co z toho vyplývá před posledním kolem. Poté, co včera městský rival HC prohrál o branku s Ústím, má 
DHC na druhém místě o dva body víc než Ústí a poslední kolo 
hraje právě v Ústí, kde jim stačí k postupu do jarní první ligy i prohra o dvě branky. Pokud hráčky zopakují 
dnešní výkon, je to v jejich silách. Jistým postupujícím z naší skupiny jsou už pražské Háje. 

Branky DHC: 

K. Křišťanová 8, T. Bušauerová 7, V. Oravcová 6, T. Krauskopfová, B. Jetlebová, M. Fousková, T. 
Eksteinová, K. Soukupová a P. Kepková všechny po 2. 

  

  



Přípravka 4+1 - Třetí soutěžní turnaj  
23.11.2014 - Slavoj Tachov 

K třetímu soutěžnímu turnaji jsme se vypravili do Tachova. Cesta autobusem proběhla ve veselé náladě 
a děvčata její převážnou část strávila zpěvem, takže ti z trenérů, kteří si mysleli, že si cestou ještě trochu 
pospí, měli smůlu. 

V turnaji jsme měli již tradičně 4 přihlášená družstva, tvořená vždy 7 hráčkami. Nově jsme však přistoupili 
k tomu, že jsme hráčky rozdělili dle věku a herních zkušeností a přihlásili dvě družstva "starších a 
zkušenějších" do silnější skupiny a dvě družstva "mladších a méně zkušených" do druhé skupiny. Cílem 
bylo především zapojit mladší hráčky více do hry tak, aby se na hřišti nemohly spoléhat na starší 
spoluhráčky a více se musely snažit hrát samy. Toto se vcelku podařilo, byť turnaj nám ukázal, že máme 
před sebou ještě hodně práce. A to se netýká pouze mladších hráček, ale i těch starších, které v 
zápasech se silnějšími soupeři střídaly světlé okamžiky s těmi horšími. Turnaj splnil to, co jsme od něj 
čekali, a některé hráčky navíc vrátil zpátky na zem, protože zjistily, že vynikat v zápasech se silnějšími 
soupeři není tak snadné, jako v zápasech se slabšími. Konečné výsledky - třetí a čtvrté místo v silnější 
skupině a čtvrté a páté místo ve druhé skupině v zásadě odpovídají síle družstev i soupeřů. Podstatnější 
než výsledky je však to, že děvčata si další společně strávený den pěkně užila a nabrala další cenné 
zkušenosti. Už teď se těšíme na další turnaj ve Šťáhlavech. 

  



Další turnaj mladších žaček (29. 11. 2014 DHC Plzeň) 

V sobotu 29. 11. 2014 proběhl v hale DHC Plzeň další turnaj mladších žaček. 

DHC Plzeň A 

Áčko nastoupilo tentokrát pouze v osmi lidech, chyběly nemocné Vaňková a Kajerová. První zápas si bez 
problémů poradilo s Chebem (osobní obrana 12 : 2, shot-out 18 : 2, utkání 16 : 4). 

Druhé utkání proti DHC B už nebylo zdaleka tak povedené. Osobní obranu jsme sice vyhráli 10 : 2 , ale 
shot-outy "jen" 14 : 4 a utkání bylo vyloženě nepovedené, s nepřesnou střelbou a řadou chyb v obraně 
(výhra Áčka jen 8 : 2) 

Třetí utkání proti Tachovu jsme podaly velmi slabý výkon zejména při osobní obraně (chyběl důraz v 
obraně, problém nám dělalo zpracování přihrávek i finální zakončení). Vyhráli jsme 8 : 7. Shot-outy jsme 
zvládly na výbornou 23 : 4. V následném utkání jsme znovu špatně bránili, nedařilo se zejména Láskové. 

Celkově je třeba vyzdvihnout výkon Haluzincové, která se probudila "už" v 15.minutě prvního zápasu a 
forma jí vydržela celý zbývající turnaj - hrála výborně aktivně i kolektivně.  

Branky (branky osobka, body shot-out, branky utkání) 

Klementová (4, 6, 0) Kantnerová (7, 6, 12), Hornsteinerová (2, 8, 2), Drozdová (2, 6, 7), Haluzincová (4, 
8, 6), Lásková (4, 8, 6), Malá (3, 7, 0), Turková (4, 6, 5) 

DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B zahájilo turnaj proti HK Slavia VŠ Plzeň. V osobní obraně Slávie rychle vedla 2 : 0, naše 
děvčata ale dotáhla na v osmé minutě na 2 : 2, Slávie ale znovu otočila na svou stranu (3 : 2), a tak už to 
i zůstalo. V shot-outech se mimořádně dařilo Raslové, která vychytala soupeřky nevídaným způsobem - 
zvítězili jsme 6 : 4. V samotném utkání se nám nedařila zejména střelba, obrana působila často velmi 
nekompaktním dojmem. Prohráli jsme 3 : 8. 

Druhé utkání proti Áčku se nám sice příliš nedařila osobka (prohra 2 : 10), na shot-outy jsme prohráli 4 : 
14, ale v utkání jsme podali velmi pěkný a bojovný výkon - zejména Pitulová hrála výborně. Prohráli jsme 
po statečném výkonu 2 : 8.  

Třetí utkání proti HC Plzeň se nám vydařila osobní obrana podařilo se nám ubránit dvě 
nejnebezpečenější hráčky soupeřek a vyhráli jsme zaslouženě 8 : 6. Shot-outy jsme dokázali také uhrát 6 
: 1. Samožné utkání jsme ve 12.minutě prohrávali 0 : 2. Pak se nám podařilo dotáhnout, HC ale v 
17.minutě odskočilo na 2 : 3. Poslední dvě minuty ale patřily našim - nejprve jsme minutu před koncem 
zásluhou Rittichové vyrovnali, a pak stejná hráčka v závěrečných dvou vteřinách po krásné přihrávce od 
Raslové vstřelila rozhodující branku.  

Pochválit je třeba z Béčka zejména Pitulovou za aktivitu a bojovnost, tahouna družstva Rittichovou a v 
brance Raslovou, která excelovala zejména při shot-outech. Do zápasů se ale dobře zapojily i ostatní 
hráčky - pochvalu zaslouží hlavně Kačka Šimáčková.  

Branky (branky osobka, body shot-out, branky utkání) 

Hoťková (0, 0, 0), Kabátníková (1, 0, 0), Pitulová (0, 3, 2), Rittichová (7, 4, 4), Říhánová S. (0, 0, 0,), 
Říhánková Z. (0, 1, 0), Šauerová (0, 2, 0), Šimáčková (1, 0, 0), Vojtěchová (1, 4, 3), Dubská (1, 0, 0), 
Raslová (0, 2, 0) 

  



Liga mladších dorostenek - 10. kolo  
Spartak Ústí nad Labem - DHC Plzeň (30.11.2014)  
Hola, hola, první liga volá !!!!! 

Před posledním zápasem byla postupová matematika jasná. DHC mohlo v Ústí prohrát maximálně o tři 
branky a pak by se mohlo těšit na postup z druhého místa spolu s Háji. V opačném případě by 
postupovalo domácí Ústí. 

DHC stále bez zraněných Frankové, Franzové, Šmrhové, Bláhové a Paulusové, ale už s uzdravenou 
Tomíškovou začalo dobře. Šlo brzy do vedení 2:1. Pak se hráčky třikrát nevrátily a okamžitě prohrávaly 
2:4. To už hrály bez zraněné pivotmanky Jetlebové. Po nutném time- outu družstvo zvedlo hlavu a otočilo 
na 5:4, aby za další čtyři minuty opět prohrávalo 5:7. Do poločasu dokázalo DHC ještě stáhnou 
nepříznivý stav na 9:10. 

Po přestávce bylo DHC pod neustálým tlakem výborně a rychle hrajícího Ústí, které táhla nejlepší 
střelkyně soutěže E. Konáriková. (dala sama polovinu branek domácích - 9). Domácí nikdy nevedly víc 
než o dvě branky. Navíc v desáté minutě obdržela červenou kartu T. Eksteinová za třetí dvouminutový 
trest. Kritická situace nastala mezi 15. a 20. minutou. Domácí Spartak zvýšil tlak, hostující DHC hasilo 
jednu nepříjemnou šanci na vlastním brankovišti za druhou. S výjimkou levého křídla nebylo prakticky 
koho vystřídat do pole. Na lavičce seděly na spojky jen talentované Kepková s Rybákovou. Bohužel 
oběma chyběly na takový zápas kila i zkušenosti, takže na hřišti se „tavilo sedm statečných". Rozhodující 
okamžik přinesla 20. minuta. Sedmičku domácí Konárikové vytlačila brankářka Jiskrová na tyč. Na druhé 
straně sedmičku za faul na odvážně pronikající V. Oravcovou proměnila rutinérsky kapitánka DHC T. 
Bušauerová a upravila na 14:15 pro Ústí. V poslední desetiminutovce vzaly odpovědnost na svá bedra 
místo umdlévajících spojek křídla DHC. Fousková, Křišťanová i Tomíšková své šance proměnily a na 
17:17 srovnala krásným prvoligovým „hřebíkem" z devíti metrů ve 27. minutě Oravcová. Když minutu 
před koncem K. Soukupová poslala DHC do vedení bylo vše jasné. Vyrovnání na 18:18 už nic neřešilo a 
víceméně si ho velmi dobře hrající domácí i zasloužili. Pochvalu zaslouží i přesní rozhodčí, kteří 
nepodlehli bouřlivé atmosféře. 

Tentokrát netřeba kohokoliv jmenovitě vyzdvihovat. Celé družstvo dřelo a šlo za svým snem - 1.ligou. Ten 
se stal skutečností. Na jaře se DHC utká v první lize s nejlepšími českými celky, jimiž jsou Kobylisy, Háje, 
Slavia Praha, Ivančice, Poruba a pravděpodobně Zlín a Olomouc, kteří svá poslední utkání dohrávají v 
prosinci. Věříme, že hráčky DHC neudělají při historicky první účasti v 1. dorostenecké lize ostudu. 
Přejeme i městským rivalkám z HC, aby ani ony neudělaly plzeňské házené ostudu, bohužel jen ve 2. 
lize, a to jak mladších tak starších dorostenek. 

Při hodnocení nelze zapomenou na obětavé rodiče, kteří se vydali podpořit holky v rozhodujícím zápase. 
Jejich celoroční podpora a pomoc je příkladná a ukázková. 
Takže první ligo, jsme tu a těšíme se na tebe!!!! 

Branky DHC: 

T. Bušauerová 5, V. Oravcová 4, B. Jetlebová, M. Fousková, K. Soukupová po 2, P. Kepková , 
A.Tomíšková a K. Křišťanová po 1. 

  



Mikulášský turnaj Most (starší žačky 5. - 7. 12. 2014) 

O Mikulášském víkendu proběhl v Mostě již 20.ročník tradičního turnaje. Letos se turnaj těšil ohromnému 
zájmu družstev - v každé kategorii se představilo 12 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. 

Starší žačky DHC Plzeň (opět v pozměněné sestavě) vstoupily do turnaje hrůzostrašným výkonem proti 
slovenskému družstvu Tatran Stupava. Ohromné množství chyb, naprosto nefungující obrana (a že jsme 
vyzkoušely několik variant), nízké procento úspěšnosti střelby - to vše byly faktory, které rozhodly o naší 
prohře 8 : 9. 

K dalšímu zápasu už nastoupilo ale zcela jiné družstvo - bojující o každý míč, hrající s chutí a podpořené 
výborným výkonem Verči Netrvalové v brance. Zvítězily jsme zaslouženě 11 : 7. V poli vynikala zejména 
Rybáková. 

Také další utkání proti výběru Libereckého kraje jsme zvládly na výbornou - fungovala obrana (dokázaly 
jsme uhlídat nejnebezpečnější střelkyni hostí), pěkné akce v útoku a vysoká úspěnost střelby byly 
korunovány zaslouženým vítězstvím 14 : 8. 

Následující utkání proti Hájům jsme nezvládly začátek utkání. Na šance bylo vyrovnáno, na branky ale 
vedly Háje 4 : 0. Pak jsme se sice trochu vzpamatovaly a zlepšily hru v útoku, ale stále jsme dostávaly 
branky - fyzicky disponované Háje několikrát převálcovaly naši obranu. Prohrály jsme na hrubou sílu 5 : 
10.  

Před posledním utkáním ve skupině byla matematika jasná - z prvního místa do boj o zlato postupují 
Háje, o třetí místo bude bojovat vítěz souboje Most - DHC Plzeň.  V případě remízy bude o medaili 
bojovat Most. Pěkné a rychlé utkání s šancemi na obou stranách se rozhodlo až v samém závěru. DHC 
sice vedlo na začátku, ale zbytek zápase dotahovalo jedno až dvoubrankové vedení mosteckých. V 
závěrečné minutě jsme šly opět do vedení 7 : 6. Z následujícího útoku byl ale proti nám nařízen 
sedmimetrový hod, který domácí hráčka proměnila. Závěrečná střela Klikové skončila na břevně a do 
boje o třetí místo šel Most. Pochválit musíme za výborný výkon Markétu Soprovou, která zneškodnila 
několik jasných brankových příležitostí soupeřek. 

Zápas o páté a šesté místo svedl k sobě dva soupeře ze západu Čech - DHC Plzeň se utkalo s Chebem. 
Naše hráčky měly výborný vstup do utkání a rychle vedly 3 : 0. Pak ale po několika nepřesnostech Cheb 
dotáhl na 3 : 2. DHC opět odskočilo a náskok si hlídalo až do samého závěru. V brance výborně 
zachytala Netrvalová, v poli se dařilo Kepkové, Kutákové i Rybákové. Konečný výsledek 12 : 8 znamenal 
pro DHC Plzeň celkové 5. místo. 

Hrály: 

Černěhová, Drozdová 1, Kantnerová  3, Kepková 10, Kliková 5, Kutáková 12, Křišťanová 9, Lásková 4, 
Nosková, Rybáková 10, Walterová 1, Šmrhová 2. 

Dobře chytaly i obě brankářky (Netrvalová 44 %, Soprová 45 %).  

  



Mikulášský turnaj Most (mladší žačky 5. - 7. 12. 2014) 

Také mladší žačky strávily MIkulášský víkend v Mostě.  

A nadílka to byla opravdu pořádná. Mladší žačky DHC Plzeň suverénně prokráčely základní skupinou s 
těmito výsledky: 

  

• Černí andělé 8 : 1 

• Tatran Stupava 18 : 0 

• DHC Pardubice 15 : 4 

• Sparta Ústí nad Labem 10 : 1 

• TJ Lokomotiva Cheb 11 : 2. 

Zodpovědně si počínaly i ve finále, kdy pražskou Slávii porazily 6 : 2. 

Výborně hrála zejména kapitánka Sára Kantnerová (nejlepší střelkyně celého turnaje). Velkou pochvalu 
zaslouží i obě brankářky Malá (78 % úspěšnost zákroků) a Raslová (88 % úspěšnost zákroků) - za celý 
turnaj (6 zápasů) dostaly dohromady jen 10 branek! 

A ještě je třeba vyzdvihnout výkon Pavlíny Láskové, která v pivotu na brankovišti zatápěla nejen mladším, 
ale i starším žačkám. 

Hrály: 

Drozdová 4, Haluzincová 6, Hornsteinerová 4, Hoťková 1, Kantnerová 20, Klementová 4, Lásková 8, 
Malá, Pitulová 2, Raslová, Rittichová 7, Turková 6, Vaňková 4, Vojtěchová 2. 

  



Přípravka 4+1 - Čtvrtý soutěžní turnaj  
13.12.2014 - Sokol Šťáhlavy 

V pořadí čtvrtý soutěžní turnaj přípravek se konal v krásné nové hale ve Šťáhlavech. Pamětníci tak mohli 
již pouze vzpomínat na staré antukovo-škvárové hřiště, na kterém se dalo hrát vše možné, jen házená 
stěží. 

Turnaje se na naší straně zúčastnilo celkem 35 hráček, které jsme opět rozdělili do 4 družstev. Ve snaze 
nalézt co nejoptimálnější rozdělení hráček do jednotlivých družstvev, jsme nově nasadili jedno družstvo 
tvořené staršími hráčkami do první skupiny a tři družstva do druhé skupiny. Toto řešení se ukázalo 
správným a všechna družstva dokázala sehrát při rovnoměrném zapojení všech hráček se svými soupeři 
vyrovnané zápasy. Vzhledem k počtu hráček je však pravděpodobné, že do dalšího turnaje přihlásíme již 
družstev 5, aby bylo možno dát všem ještě větší prostor na hřišti. 

Oproti předchozímu turnaji bylo na všech hráčkách opět patrné zlepšení a i úplně nejmladší hráčky se 
dařilo více zapojovat do hry. Posun vpřed však byl vidět i na těch starších, pro které zápasy se silnými 
soupěři představují motivaci dále na sobě pracovat. To bylo vidět i na hřišti a snad vyjma zápasu s nově 
se účastnícím družstvem Strakonic, které všechny soupeře znatelně převyšovalo zejména pohybem a 
agresivitou v obraně, byly hráčky ve všech zápasech rovnocenným soupeřem. Skutečnost, že výkon na 
hřišti je důležitější než výsledné skore, jasně ukázal krásný zápas s domácím družstvem, ve kterém padlo 
na kategorii pří pravek neuvěřitelných 25 branek za 15 minut! A přestože jsme tento zápas nakonec 
prohráli, tak výkon v něm byl jednoznačně nejlepší v celém turnaji. 

Vyzdvihnout je ale potřeba i výkony družstev mladších hráček ve druhé skupině, která všechna dokázala 
bodovat, a to i v zápasech se soupeři, kteří nás na předchozích turnajích převyšovali. Dokladem 
vyrovnanosti zápasů jsou např. výsledky "remízového krále" turnaje - družstva DHC "B", které remizovalo 
ve 4 z 5 zápasů. A ač je stále co zlepšovat (zejména pohyb bez míče), tak pochvalu zaslouží všechny 
zúčastněné. Další turnaj nás čeká v polovině ledna v naší domácí hale. 

  



Mrož Cup (VI. ročník - 10. - 11. 1. 2015) 

 
 

Již čtvrtý ročník Mrož cupu se o víkendu 10. a 11.1. uskutečnil v hale  
31. ZŠ, tentokrát poprvé pod záštitou Plzeňského kraje. Turnaje se zúčastnilo sedm dorosteneckých 
družstev - HC Háje , DHK Slavoj Žirovnice, HK Spartak Ústí nad Labem, Sokol Kobylisy II. A dvě družstva 
domácího DHC startující pod zkratkami M a S. 

DHC Plzeň M 

Družstvo bylo složeno z hráček ročníku 2000 a 2001. Jedinou hráčkou ročníku 1999 byla brankářka A. 
Jiskrová. Mladé družstvo si v prvním sobotním utkání se štěstím poradilo se svými oddílovými kolegyněmi 
13:12. 

Ve druhém dopoledním utkání s přehledem vyprovodily urostlé Žirovnice 15:11. 

Po obědě bohužel přišel vyrovnaný zápas s favoritem turnaje Sokolem Kobylisy, kdy naše holky prohrály 
11:12, když v posledních vteřinách nedokázaly zakončit rychlý protiútok. 

V dalších utkáních, ale mladé hráčky už nezaváhaly a postupně porazily Ústí 19:15, HC Háje 13:7 a 
Pardubice 15:13. 

Branky DHC „M": 

V. Oravcová 31, J. Franková 25, B.Jetlebová a M. Fousková po 8, A. Kutáková 5, K. Rybáková 4, A. 
Šmrhová a K. Křišťanová po 2, M. Bláhová 1. V brance se pravidelně střídaly A.Jiskrová a V.Netrvalová. 

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Julie Franková. 

  

DHC Plzeň S 

Družstvo namíchané z hráček ročníku 1999 a 2000, doplněné o velmi talentovanou Páju Kepkovou roč. 
2001 začalo turnaj smolnou prohrou s DHC M, když T. Poslední neproměnila v posledních vteřinách 
stoprocentní brankovou příležitost. V dalším utkání po výborném výkonu dokázaly hráčky obrat o bod 
Kobylisy 18:18. Po obědové přestávce si lehce poradily s nebezpečným Ústím 21:12. V tu dobu již 
družstvo hrálo bez zraněné reprezentantky T. Eksteinové. Večerní zápas proti Pardubicím se dá nazvat 
hororem. Nejprve zraněná záda vyřadila ze hry kapitánku T. Bušauerovou, a pak mohli diváci sledovat 
zoufalý výkon ostatních hráček, které ještě navíc provázela pořádná smůla. Bylo z toho vítězství Pardubic 
14:12. Zdálo se, že se družstvo už v neděli bez obou opor nevzpamatuje, ale opak byl pravdou. Hráčky 
toužily po medaili a dokázaly v obou nedělních zápasech zvítězit. Nejprve s Žirovnicí 13:9, a pak s 
Hájemi 14:11. 

Branky DHC „S" 

K. Soukupová 26, P. Kepková 17, T. Poslední a S.Paulusová po 10, T. Bušauerová 8, A. Tomíšková 7, 
M. Sedláková ,T. Eksteinová a T. Krauskopfová po 4. V brance se pravidelně střídaly L. Bufková a T. 
Šafaříková. 

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Kateřina Soukupová. 

  

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-189-logo-plzensky-kraj.jpg


Konečné pořadí: 

1. Sokol Kobylisy II. 10 b. 
2. DHC Plzeň M 10 b. 
3. DHC Plzeň S 7 b. 
4. HK Sp. Ústí nad L. 6 b. 
5. DHK Pardubice 4 b. 
6. Slavoj Žirovnice 3 b. 
7. HC Háje 2 b. 

  

Nejlepší střelkyní byla vyhlášena Věra Oravcová DHC Plzeň M. 
Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Eliška Konáriková z Ústí nad L. 
Nejlepší brankářkou byla vyhlášena Tereza Levinská z Pardubic. 
Cenu pro nejlepší mladou hráčku si odnesla Verča Netrvalová z DHC. 

ALL Stars: 

Anna Jiskrová a Markéta Fousková (DHC Plzeň M), Pavlína Kepková ( DHC Plzeň S), Anna Vilímová 
a Kateřina Klausová (Kobylisy), Anežka Krausová (Háje) a Daniela Valentová (Ústí). 

Turnaj splnil vše, v co trenéři doufali. Sice jsme se pravděpodobně rozdělením sil připravili o první místo, 
ale to že si všechny hráčky do sytosti zahrály, je mnohem cennější. Nakonec dvě medaile jsou lepší než 
jedna. Vyrovnaný turnaj byl výbornou přípravou na dorosteneckou i žákovskou ligu. Většina hráček 
podala výborné a velmi dobré výkony a sáhla si na hranu svých sil. Z individuálních výkonů je třeba 
vyzdvihnout střelecký souboj V. Oravcové a K. Soukupové i skvělé hráčské myšlení „mozků" obou 
družstev J. Frankové a P. Kepkové. 
Je nutné znovu poděkovat rodičům za pomoc při organizaci turnaje, obsluhu bufetu i podporu v hledišti. 

  



Přípravka 4+1 - Pátý soutěžní turnaj  
17.1.2015 - DHC Plzeň 

První soutěžní turnaj v novém kalendářním roce pro nás byl zároveň první příležitostí v sezoně představit 
se domácímu publiku. 

Vzhledem k rostoucímu počtu družstev v soutěži (původně 15 a po odhlášení Strakonic nakonec 14 
družstev) jsme i z časových důvodů opustili model dvou skupin a družstva jsme rozdělili nově do skupin 
tří. Naše účast byla tentokrát poznamenána několika nemocemi, a také zahájením lyžařských kurzů, 
proto se turnaje zúčastnilo "pouze" 33 hráček (z celkového počtu 43). I tak jsme ale ve snaze dát 
děvčatům co největší prostor na hřišti rozšířili počet našich družstev v turnaji ze čtyř na pět. Kritériem pro 
rozdělení byl opět věk a herní zkušenosti, proto jsme do první (nejsilnější skupiny) nominovali jedno 
družstvo a po dvou družstvech do zbývajících dvou skupin. 

Celý turnaj se nesl v pohodové atmosféře, k čemuž jistě přispělo i to, co by mělo být v této kategorii 
pravidlem - poprvé se hrálo bez jakýchkoliv zápisů a ukazatele skore. Bylo tak pouze na trenérech, zda si 
případně budou výsledek zápasu počítat sami. Ač z toho některé děti byly zpočátku překvapeny a na 
průběžné výsledky se dotazovaly, tak si na to rychle zvykly a nakonec bylo jasně vidět, že samotná 
radost ze hry je mnohem důležitější než to, kdo zápas vyhrál. A o tom to přece je. Konečné výsledky se 
tak tentokrát logicky nevyhlašovaly a vítězem byli všichni zúčastnění. 

Co se týče našich družstev, tak je vidět, že s každým dalším zápasem děvčata nabírají na sebevědomí a 
pokouší se do hry zapojovat nově nabyté dovednosti z tréninků. Za to jim patří velká pochvala. Pozitivem 
je i to, že se daří zapojovat i úplné nováčky. Vidět je však potřeba i nedostatky (stále zejména pohyb bez 
míče), a práce je tak před námi stále spousta. Věříme, že na dalších dvou domácích únorových turnajích 
(8. a 15.2. 2015) bude opět vidět posun vpřed. 

  



Žákovská liga 1. kolo (Veselí nad Moravou 18. 1. 2015) 

Do nového ročníku vstoupila v novém kabátě celorepubliková liga starších žaček. Podle nového modelu 
všechna přihlášená družstva odehrají utkání systémem každý s každým. Každý zúčastněný tým tak 
sehraje celkem 24 utkání na šesti různých turnajích. 

Pro první body se hráčky DHC Plzeň vypravily téměř až ke slovenským hranicím - do Veselí nad 
Moravou. 

Bohužel naše první vystoupení v této soutěži se nedá hodnotit jako příliš povedené. 

Hned první utkání proti Pardubicím jasně ukázalo, v jaké formě jsme přijely. Po značném množství 
technických chyb na obou stranách a po nepříznivém skóre 3 : 5 ještě v polovině poločasu, se DHC 
konečně dostalo do tempa. Přepnulo na vyšší stupeň, do poločasu otočilo na tříbrankové vedení, a to si 
udrželo i v poločase druhém. Velmi dobrý výkon předvedly obě levačky - Kutáková i Šmrhová. DHC 
zvítězilo 21 : 15. 

Druhé utkání proti Otrokovicím se odehrálo podle podobného, i když dramatičtějšího scénáře. DHC 
prohrávalo v desáté minutě 0 : 4. Do poločasu horko-těžko dotáhlo na 8 : 8, aby se i v druhém poločase 
trápilo a přetahovalo o každý gól. Když už jsme konečně odskočily na dvoubrankový náskok, přišlo 
okamžité snížení na gól jediný a ještě naše vyloučení. Ještě pět minut před koncem byl vyrovnaný stav 
15 : 15. Poslední pětiminutovku jsme naštěstí zvládly na výbornou a mohly se radovat z upracovaného 
vítězství 19 : 15. 

Třetí utkání proti velmi silnému a hlavně sehranému domácímu družstvu začalo pro nás již tradičně. V 
osmé minutě jsme prohrávaly 0 : 4. Pak sice přišlo snížení z rukou Oravcové, ale branky do naší sítě 
nadále padaly v pravidelném tempu. Naprosto se nedařila obrana - domácí hráčky nás často přehrávaly a 
skórovaly ze všech pozic. O poločase svítilo na ukazateli hrozivých 6 : 13 pro domácí. Vstup do druhého 
poločasu nám vyšel - i díky změně obrany. Na hrotu začala narušovat souhru soupeřek Kepková a 
podařilo se jí získat několik míčů. Postupně jsme dotáhly až na rozdíl čtyř branek v 7. minutě druhého 
poločasu. Pak ale znovu pokračovalo naše střelecké trápení - naše střely byly buď přesně do brankářky, 
nebo končily na tyčích soupeřovi branky. Nepovedený zápas jsme si zkrátka musely vytrpět až do konce. 
Výborně sehrané domácí hráčky tu a tam přidaly branku do naší sítě a stále si udržovaly potřebný 
odstup. Konečný výsledek 17 : 21 znamenal vítězství pro domácí a odpovídal poměru sil na hřišti. 
Přestože jsme druhý poločas vyhrály, manko z prvního bylo natolik vysoké, že jsme ho nedokázaly 
smazat.Výborný výkon v tomto zápase podala Kepková. 

Poslední utkání proti JIndřichovu Hradci jsme se konečně dostaly do herní pohody. Začaly jsme snižovat 
tentokrát již za stavu 0 : 2 pro soupeře. Náš brankostroj se rozjel na plné obrátky - řádila zejména 
Kepková (6 branek) zdatně jí sekundovala Tomíšoková (4 branky), konečně se přidala i Křišťanová (3 
branky). Zvítězily jsme zaslouženě 26 : 11. 

Celkově 

Předvedená hra nebyla nijak oslnivá.Zejména obrana musí v příštích turnajích fugovat o hodně 
lépe.Oběma brankářkám se střídavě dařilo i nedařilo (Netrvalová 54 %, Malá 40 %). V poli vynikala 
Šmrhová, patrné zlepšení je vidět i na hře Tomíškové. 

Branky 

Bláhová 3, Fousková 4, Franková 9, Jetlebová 2, Kepková 13, Kutáková 5, Křišťanová 3, Oravcová 14, 
Poslední 7, Rybáková 2, Tomíšková 11, Šmrhová 10.  

  



Lednový turnaj minižaček (18. 1. 2015 DHC Plzeň) 

V sobotu 18.1. jsme poprvé pořádali Lednový turnaj minižaček na 31. ZŠ. Celkem se zúčastnilo 6 
družstev - DHC Plzeň, HC Háje, Slavoj Tachov, Sokol Lázně Kynžvart a dvě družstva z Mostu (Baník 
Most a Černí Andělé z Mostu). 

První zápas jsme zahájili s naším neoblíbený soupeřem s děvčaty z Tachova. A bohužel jak bývá 
zvykem, první zápas naše děvčata úplně prospala. Za celý zápas nedala ani jeden gól ze hry, jen Nelča 
Egermajerová proměnila jako jediná sedmičku. 

Další zápas s obávaným družstvem HC Háje se už naše hráčky úplně probraly a soupeřky nepustily 
vůbec k ničemu. A tak už se odehrály všechny další zápasy. 

Majda Komárková se Zuzou Říhankovou předvedly skvělou obranou dvojici a soupeř neměl šanci se přes 
naší obranu dostat. V útoku musím vyzdvihnout Nelču Egermajerovou, která se některými individuálními 
akcemi krásně prosazovala. Šanci hrát na spojce využila Terka Blažková, která se nebála střílet i z dálky 
a dávala moc pěkné góly. Na střední spojce byla vidět Kiki Nová, která hrála kolektivně a rozdávala moc 
pěkné a přesné přihrávky svým spoluhráčkám. No a v neposlední řadě musím vyzdvihnout brankářku Áju 
Šindelářovou, která opět předváděla výborné zákroky a byla právem vyhlášená nejlepší brankářkou 
celého turnaje. 

Výsledky:  

DHC Plzeň - Slavoj Tachov 1:7 
DHC Plzeň - HC Háje 7:1 
DHC Plzeň - DHK B.Most 12:0 
DHC Plzeň - L.Kynžvart 11:4 
DHC Plzeň - Černí Andělé 10:0 

Sestava a góly: 

Ája Šindelářová, Nová Kristýna 5, Říhánková Zuzana 10, Blažková Tereza 5, Perglová Viktorie, Dubská 
Julie 6, Egermajerová Nela 9, Komárková Magdalena 5, Benešová Lucie 1, Kliková Rozálie, Pechová 
Veronika, Hýblová Ludmila 

  

  



1. dorostenecká liga - 1. jarní kolo  
TJ Sokol Poruba – DHC Plzeň (1.2.2015) 

První únorový den se mladší dorostenky vydaly na historicky první zápas v první lize pro DHC, a to do 
nejvzdálenějšího místa na mapě ligy mladších dorostenek, do Poruby. 

Soupeř budil oprávněný respekt. Na podzim vyhrál bezpečně svoji skupinu s hrozivým skore 343:185. Ve 
svých řadách má čtyři hráčky širšího reprezentačního výběru (Melecká, Konečná, Pučová a Mučková) a 
jednu z nejlepších hráček roč. 2000 D. Přečkovou. 

Po pětihodinové jízdě pohodlným Pendolinem se Západočešky pustily do soupeře s chutí a bez respektu. 
Vedly 2:0 a v polovině prvního poločasu dokonce 6:3. Fyzicky vyspělejší domácí zvládly lépe koncovku 
první půle a srovnaly na 9:9. 

Pěkná házená a přetahovaná o výsledek pokračovala i ve druhém poločase až do stavu 17:17 ve 
26.minutě. Pak udělali jinak slušně pískající rozhodčí dvě chyby, když domácím místo prorážení zapískali 
sedmimetrový hod a při dalším útoku Poruby po dalším sporném faulu odpískali další sedmičku a ještě 
vyloučili T. Eksteinovou. Poměr sedmimetrových hodů v zápase byl 6:1 pro Porubu. Domácí 
dvoubrankový náskok už udržely a dotáhly zápas k vítězství 20:18. 
Hráčky DHC odehrály velmi dobré utkání, vydržely s velmi kvalitním soupeřem držet krok po celý zápas. 
Dobře fungovala obrana s oběma brankářkami (obě úspěšnost přes 50%). U soupeře téměř všechny 
branky vstřelily dvě hráčky - Přečková 5 
a Konečná 13/6. V odvetě v Plzni nemusí být hráčky DHC bez šancí. 

Branky DHC: 

Eksteinová 5, Oravcová 4, Kepková, Franková, Bušauerová po 2, Šmrhová , Křišťanová a Soukupová po 
1. 

  



1. dorostenecká liga, 2. kolo HC Háje (7. 2. 2015) 

Ve druhém kole 1. dorostenecké ligy přijel do Plzně jeden z tradičních soupeřů pražské HC Háje. Soupeř 
oslabený po malé oddílové zimní revoluci přijel ještě bez své střelkyně A. Krausové. Domácím na druhé 
straně chyběly A. Jiskrová, T. Bušauerová, M. Fousková i D. Franzová. 

V prvním poločase to byla házená jen pro otrlé povahy. Domácí kupili chybu za chybou, a když už se 
prokousali ke střelbě v cestě jim stála buď brankářka Novotná, nebo tyčka. Nesehraní hosté hráli naivní a 
pomalou házenou. Chvilku vedly Háje, chvíli DHC. Poločas skončil 12:10 pro DHC. Bohužel počet chyb 
byl minimálně trojnásobný než branek. 
Ve druhém poločase nahradila nepříliš úspěšnou Bufkovou v brance domácích Šafaříková. Hned z 
prvního útoku i ona obdržela velmi nešťastnou branku na 12:11. V té chvíli jakoby někdo polil domácí 
živou vodou. Štěstí se konečně přiklonilo k Oravcové, Franková s Eksteinovou hru zrychlily a 
zjednodušily. Do hry se konečně zapojila i křídla. Několik velmi dobrých zákroků předvedla i brankářka 
Šafaříková. Výsledkem bylo sedm branek v síti Hájů proti jednomu obdrženému a výsledek 19:12. V 
poslední čtvrtině utkání domácí výsledek udržovali, i když se nevyhnuli opět některým začátečnickým 
chybám. Na závěr se hráčky DHC mohly radovat z prvního prvoligového vítězství 27:20. 

Tenhle zápas si ani jedno družstvo určitě nedá do sbírky těch nejkrásnějších, ale i takové zápasy existují. 
Je jen s podivem, jak se ty samé hráčky vyrovnaly prakticky "profesionálně" minulý týden s těžkým 
zápasem v Porubě a tento týden působily na hřišti jako „bažanti". Neuvěřitelné procento ztracených míčů 
a nevynucených chyb by příští soupeři určitě potrestali mnohem důrazněji než nevýrazné Háje. Hráčky 
DHC čeká příští týden nedělní dvojzápas Zlín - Olomouc. Tento výlet rozhodně prověří připravenost 
družstva. 

Branky DHC: 

Franková, Šmrhová a Krauskopfová po 4, Křišťanová, Oravcová a Soukupová po 3, Eksteinová a 
Poslední po 2, Jetlebová a Tomíšková po 1. 

  



Mladší žačky na Astře (7. 2. 2015) 

V Dne 7. 2. 215 se mladší žačky zúčastnily turnaje v Praze na Astře. Hrálo se systémem každý s každým, 
a tak nás čekalo šest zápasů. 

S prvním soupeřem Pradubicemi nás podržela dobře chytající Malina (61 % úspěšnost), kterou soupeřky 
úspěšně vybíjely a dalo by se říci, že jí téměř vždy trefily. Co se týká hráček, ty nastoupily k prvnímu 
zápasu zodpovědně a s chutí a všechny se zapojily. Trošku slabší byla obrana, ale ta na výsledné výhře 
15 : 5 nic nezměnila. 

K druhému utkání jsme nastoupily proti známému celku HC Plzeň. Odhodlání děvčat bylo stejné jako při 
prvním zápase, jen spojky hledaly odhodlání ke střelbě, a tak zaplať pánbůh, že byly při chuti Pavlína 
Lásková a Sára Kantnerová, a tak to vzaly na sebe a dovedly tým do vítězného konce 11 : 5. 

Třetí utkání se neslo ve znamení buď a nebo. Čekal nás tým Kobylisy Praha a již po shlédnutí několika 
předchézích zápasů bylo jasné, že to bude bitva o první místo.Od samého začátku se dařilo Nele 
Kajerové, která v tomto zápase byla stoprocentní a dala šest branek. To ale nestačilo.Spojky se již ve 
druhém zápase střelecky nepřidaly a tentokrát se nedařilo ani Malině v brance (úspěšnost jen 25 %). A 
tak zápas vyšel vítězně pro Kobylisy (11 : 8). 

Ke čtvrtému utkání jsme nastoupily proti Havlíčkovu Brodu. Soupeř to pro nás měl být lehký, ale bohužel 
promlouvání do duše našim střeleckým spojkám se stále míjelo účinkem. Opět na hřišti musely zápas 
vybojovat Kantnerová, Lásková a Rittichová. Utkání skončilo pro nás vítězně 8 : 6.  

Páté i šesté utkání už bylo ve znamení aktivity všech spojek, které se doposud nezapojily.Díky tomu 
družstvo v obou zápasech jednoznačně zvítězilo (Astra, Vršovice). 

Vyzdvihnout je třeba výkon Alči Raunerové a Terezy Hoťkové - ačkoli obě nemají odehráno příliš mnoho 
turnajů, dokázaly podat výborný výkon - málo kazily a dokázaly proměňovat. Pochvalu zaslouží také 
PiTomy (Pitulová a Tomanová) + Eva Kabátníková - všechny hrály s chutí a bez výraznějších chyb, což 
se projevilo i na množství nastřílených branek. 

Hrály a branky střílely: 

Haluzincová 7, Hornsteinerová 4, Hoťková 1, Kabátníková, Kajerová 16, Kantnerová 18, Lásková 7, Malá 
(úspěšnost v brance 38 %), Pitulová 4, Raunerová 2, Rittichová 5, Tomanová 4, Turková 6  

  

  



Žákovská liga 2.kolo (Brno Bohunice 8. 2. 2015) 

V neděli 8. 2. podnikly starší žačky druhý ze svých moravských výletů. Tentokrát do Brna. 

Opět je zde čekaly velmi těžcí soupeři. Letošní žákovská liga je velmi kvalitní a mnoho družstev je na 
vysoké úrovni.  

DHC Plzeň čekal po prvním kole neporažený Havlíčkův Brod, dále Zlín B (který na prvním turnaji prohrál 
pouze se Zlínem A) a domácí Bohunice. Účastnit se měl i nám dobře známý Tachov, který se ale kvůli 
chřipkové epidemii nemohl dostavit. 

První utkání proti Havlíčkovu Brodu bylo ve znamení naší mírné převahy v poločase prvním (10 : 8) a 
výborného výkonu v poločase druhém. Během prvních deseti minut druhé půle jsme odskočily na 17 :10 
a bylo prakticky rozhodnuto. Pak sice přišla vyrovnanější pětiminutovka, kdy se střídaly branky na obou 
stranách, ale závěr opět patřil nám - šňůrou čtyř branek jsme dotáhly skóre až na konečných 24 : 14. 
Dařilo se zejména křídlům (Šmrhová 4 branky, Křišťanová 4 branky). 

Také ke druhému utkání proti Zlínu nastoupilo družstvo v herní pohodě. Přestože první půle byla 
výsledkově téměř vyrovnaná (prohrávaly jsme 8 : 9), dostaly jsme několik smolných branek (3 z podstřelů 
a 2 po odražených míčích), druhý poločas už patřil nám. Nejprve jsme dotáhly ztrátu a otočily na 12 : 11, 
soupeř ještě dokázal vyrovnat, pak už ale začaly "řádit" Oravcová s Frankovou (zejména Julča byla k 
nezastavení) a odskočily jsme na 16 : 12. Soupeř ještě dotáhl na 16 :14, závěr ale patřil nám - úžasné 
představení našich spojek pokračovalo a když se k "mazákům" přidala i "mláďata" Kutáková s Kepkovou, 
skončil zápas 21 : 14 pro DHC Plzeň. 

Poslední zápas proti domácím Bohunicím byl klasickou ukázkou toho, jak po "časech hojnosti přichází 
čas bídy a utrpení". Protrápily jsme se k výhře 19 : 14. 

Celkově je třeba pochválit za výborný výkon Julču Frankovou (v prvním zápase se jí sice nedařilo v 
koncovce, ale v těch dalších už byla excelentní).Výborně hrála i Bára Jety Jetlebová, která byla 
dokonalým obranným pilířem. V brance družstvo opakovaně podržela a zásadní podíl na výborných 
výsledcích měla Verča Netrvalová (úspěšnost 55 %). Tentokrát se příliš nedařilo Kepkové, Šmrhové, 
Poslední a Paulusové. Naopak výborně se do hry zapojila Sára Kantnerová, která dokázala v důležitých 
okamžicích skórovat. Svoje si poctivě odpracovala i Věra Oravcová - výkon s minimem chyb v obraně a s 
dobrou střelbou, které snad bude příště ještě více. Vzrůstající tendenci mají i výkony Kristýny Křišťanové 
- "výpadků" ubývá a zlepšuje se procento úspěšnosti střelby.  

 

Hrály a branky střílely: 

Bláhová, Franková 15, Jetlebová 2, Kantnerová 3, Kepková 8, Kliková 2, Kutáková 3, Křišťanová 9, 
Oravcová 11, Paulusová, Poslední 7, Šmrhová 4  

  



Přípravka Cup 2015 - 8. 2. 2015 - DHC Plzeň 

Druhou únorovou neděli jsme uspořádali první ročník nesoutěžního turnaje pro úplně nejmenší 
házenkářky a házenkáře. 

Hrálo se ve dvou kategoriích, a to pro ročníky 2006 + 2007, které se zúčastnilo 10 družstev, a 2008 a 
mladší, které se zúčastnilo 6 družstev. V mladší kategorii byla vzhledem k menšímu počtu týmů 
tolerována i účast méně zkušených hráček a hráčů ročníku 2007. Ve starší kategorii se hrálo ve dvou 
skupinách po 5 družstvech s následným play-off a v mladší kategorii systémem "každý s každým". 

Turnaje se zúčastnilo celkem 5 našich družstev (3 ve starší a 2 v mladší kategorii). Oproti soutěžním 
turnajům jsme se střetli poprvé i s družstvy mimo Západní Čechy a je nutno přiznat, že kvalita 
zúčastněných družstev byla i díky tomu výrazně vyšší. Dokladem toho jsou zejména výsledky ve starší 
kategorii, kde bez ztráty jediného bodu vyhrálo družstvo Chomutova před Strakonicemi. V mladší 
kategorii pak vyhrálo družstvo Šťáhlav. 

Výkony našich družstev odpovídaly síle soupeřů a děvčata jasně viděla, že bez aktivnějšího pohybu 
zejména bez míče lze uspět jen stěží. V tomto máme stále nedostatky, na jejichž odstranění bude třeba 
dále pracovat. Cílem turnaje však bylo dát větší herní prostor a přenést zodpovědnost za dění na hřišti i 
na mladší hráčky, což se někdy hůře, někdy lépe dařilo. 

Za velkou pomoc s organizací turnaje je potřeba poděkovat zúčastněným rodičům a dále pak i mladým 
rozhodčím, kteří se dočkali velké chvály od všech zúčastněných družstvev. Tedy snad až s jedinou 
výjimkou - zdravíme Davida do Tachova :). V rychlém sledu turnajů a nabírání dalších herních zkušeností 
budeme pokračovat již příští neděli 15.2. 2015, kdy nás čeká další, tentokrát opět soutěžní turnaj, a 
znovu jej bude pořádat náš klub v hale 31. ZŠ. 

  



Malinkatý turnájek (14. 2. 2015 DHC Plzeň) 

V sobotu 14. 2. 2015 se konal v hale 31. ZŠ Plzeň Malinkatý turnájek.Zúčastnila se dvě družstva DHC 
Plzeň, kluci z Talentu a kluci z Rokycan. 

DHC Plzeň A 

Velmi příjemným překvapením bylo turnajové vystoupení družstva DHC Plzeň A. Družstvo složené 
převážně z hráček ročník 2001 a doplněné o zkušené posily Bláhovou a Rybákovou předvádělo velmi 
pěknou házenou s velkým osobním nasazením a chutí do hry u všech hráček. Vyzdvihnout bych chtěla 
především Káju Klikovou, Báru Noskovou a Verču Netrvalovou, která zle zatápěla zejména klukům z 
Talentu.Velmi pěkně hrály i Černěhová s Walterovou, výborně se se staršími a vyspělejšími kluky 
vypořádaly i Rittchová s Pitulovou.Výsledkově to bylo brankové trápení proti DHC Plzeň B (zápas jen se 
štěstím skončil o gól pro Áčko). Utkání s Rokycanami bylo ve znamení několika opakujících se výpadků v 
obraně a několika heproměněných šancí v útoku - přestože herně jsme stačily, výsledkově ne. Nejlepší 
utkání bylo závěrečné proti Talentu, které sice skončilo naší prohrou, ale klukům jsme zle zatápěly. 

Výsledky:  

• DHC Plzeň B 18 : 17  

• Rokycany 20 : 22 

• Talent A 13 : 19 

Hrály: 

Bláhová 4, Černěhová, Kepková 16, Kliková 9, Nosková 7, Pitulová, Rittichová, Rybáková 10, Walterová 
5  

DHC Plzeň B  

Hráčky z Béčka navázaly na nepřesvědčivé výkony z minulého týdne na Astře. Bohužel i Lásková s 
Kantnerovou se nechaly nakazit apatií a pasivitou ostatních, a tak družstvo předvádělo převážně stojací a 
nezajímavou házenou.Výsledky bohužel odpovídají předvedenému výkonu. Pochvalu zaslouží Anička 
Turková - za několik pěkných uvolnění na křídle, a také Malina - nebýt jí, mohly být výsledky ještě 
hrozivější. 

Výsledky:  

• DHC Plzeń A 17 : 18 

• Talent A 12 : 23 

• HK Rokycany 17 : 26  

Hrály:  

Haluzincová 3, Hornsteinerová 3, Kajerová 7, Kantnerová 7, Klementová 2, Lásková 15, Tomanová 1, 
Turková 4, Vaňková 4  

  



1. dorostenecká liga, 3. kolo  
DHK ZORA Olomouc – DHC Plzeň (15. 2. 2015) 

Druhé nedělní utkání bylo rozhodně z kategorie nepovedených až marných. 

Družstvo unavené z brzkého vstávání, dlouhé cesty i předchozího utkání ve Zlíně nedokázalo vůbec 
vzdorovat vynikajícímu soupeři hrajícímu ve velmi rychlém tempu. 

DHC nedokázalo soupeři konkurovat prakticky v žádné herní činnosti a prohrálo velmi vysoko a právem 
37:14. 
Pěkný zápas po dlouhé době odehrála Míša Sedláková. 

DHC má pauzu dva víkendy, a tak má čas sebrat síly a vyléčit zranění. 

Branky DHC: 

Franková, Sedláková, Fousková a Kepková po 2, Šmrhová, Křišťanová, Oravcová , Soukupová, 
Eksteinová a Paulusová po 1. 

  



Přípravka 4+1 - Šestý soutěžní turnaj  
15. 2. 2015 - DHC Plzeň 

Série tří domácích turnajů pokračovala dalším, v pořadí již šestým soutežním turnajem kategorie 
přípravek. Turnaje se tentokrát zúčastnilo pouze 12 družstev, a proto se hrálo ve dvou skupinách po 
šesti, vždy systémem každý s každým. 

Na všechna družstva tedy čekala v relativně krátké době porce pěti zápasů. Z naší strany se turnaje 
zúčastnilo i kvůli nemocím tentokrát pouze 30 hráček, které jsme opět rozdělili do 5 družstev. Dvě 
družstva starších a herně zkušenějších hráček byla nasazena do první (silnější) skupiny a tři družstva do 
skupiny druhé. 

Turnaj se - doufejme již v této kategorii tradičně - hrál opět bez počítání výsledků a konečné pořadí se 
proto logicky nevyhlašovalo. Přesto, anebo právě proto, byla k vidění celá řada hezkých zápasů, které se 
hrály bez stresu a zbytečného rozčilování, protože výsledky nikdo neznal. Na našich družstvech byl opět 
vidět určitý posun vpřed a děvčata se vydala ze všech sil. Pět těžkých zápasů v průběhu několika málo 
hodin je zatím asi maximum, co lze reálně odehrát. Dojem ze hry je s každým zápasem lepší a všichni 
věříme, že cesta upřednostnění dlouhodobých cílů před momentálními výsledky je správná. Rezervy jsou 
stále v pohybu bez míče, a také v rychlosti rozhodování se a nalezení optimálních variant řešení herních 
situací. Na to vše bude potřeba se více zaměřit v trénincích. 

Další program soutěžních turnajů zatím není znám. Na jaře by nás měly čekat ještě nejméně tři další 
soutěžní turnaje a v květnu pak tradiční domácí Memoriál Karla Šulce. Příležitostí nabrat další zkušenosti 
i mimo tréninkové jednotky tedy bude dost. 

  



Únorový turnájek (21. 2. 2015) 

V sobotu 21. 2. 2015 proběhl v hale 31. ZŠ Únorový turnájek starších žaček. Původně dobře obsazený 
turnaj naprosto rozprášila chřipková epidemie, která zredukovala původní počet šesti družstev na 
konečné tři účastníky. 

Vzhledem k tak malému počtu účastníků se hrálo poněkud netradičně - 2 x 20 minut, po každém zápase 
se střílely shot-outy a ještě i sedmimetrové hody. 

V první přestávce absolvovala všechna družstva překážkovou dráhu. 

Ve druhé přestávce se střílelo na děravou plachtu. 

Jak už bylo řečeno, chřipková epidemie velmi ovlivnila celý turnaj - i řady domácích značně prořídly - díky 
chřipkové epidemii, drobným zraněním nebo lyžařským zájezdům odpadla více než polovina hráček! 

Trenérky se znovu pokusily o dvě vyrovnaná družstva a opět se to ukázalo jako velmi šťastné řešení.  

DHC Plzeň A  

Všech osm hráček bojovalo velmi statečně, a to převážně na postech, kde nejsou zvyklé hrát (Černěhová 
a Lásková na krajních spojkách, Walterová na prostředku, Pituová na pivotu). Po pomalejším rozjezdu v 
prvním utkání se hráčky "hecly" k výbornému výkonu v druhém utkání. Fyzicky náročnou zátěž zvládly 
hráčky výborně, určitě i díky velmi oblíbené tabatě :-) Herně vynikala zejména Fousková, která se hlavně 
v druhém zápase přesvědčila, že když chce gól dát, tak ho dá.V brance se dařilo Netrvalové. 

Hrály: 

Černěhová 1, Fousková, Lásková 9, Okalová, Pitulová 1, Turková 2, Walterová 5, Netrvalová (úspěšnost 
v brance 49 %). 

DHC Plzeň B 

Hráček v Béčku bylo o jednu víc (byly tu totiž dvě brankářky :-)) Béčko podalo výborný výkon v úvodním 
derby proti Áčku.Ve druhém utkání proti HC to byl spíše výkon průměrný a rozhodlo až posledních pět 
minut, kdy se konečně podařilo zvýšit tempo a vstřelit několik rychlých branek. I díky výborným obranným 
zákrokům Noskové Béčko dotáhlo zápas do vítězného konce.V poli vynikala Šmrhová (přestože se tato 
kategorie nevyhlašovala, byla nejlepší střelkyní celého turnaje - 14 střel a 13 branek). Dařilo se i 
Klikové.V brance se statečně snažily obě brankářky - Kučerová (40 %) i Malá (54 %). 

Hrály: 

Klementová 3, Kliková 7, Nosková 4, Rybáková 9, Tomanová (žádná branka ale jedna úžasná asistence), 
Šimáčková, Šmrhová 13  

Výsledky: 

• DHC Plzeň A - DHC Plzeň B  12 : 21 (shot-out 16 : 12, sedmičky 2 : 4)  

• DHC Plzeň B - HC Plzeň 15 : 12 (shot-out 11 : 3, sedmičky 7 : 8) 

• HC Plzeň - DHC Plzeň A 15 : 18 (shot-out 8 : 12, sedmičky 8 : 7) 

Konečné pořadí a nejlepší jednotlivkyně v dovednostních disciplínách 

1. DHC Plzeň B (překážková dráha: Šmrhová, přesná střelba - plachta: Šmrhová, Rybáková) 
2. DHC Plzeň A (překážková dráha: Lásková, přesná střelba - plachta: Lásková, Walterová)  

3. HC Plzeň (překážková dráha: Grézlová, přesná střelba: Ludvíková)  



Žákovská liga 3.kolo (Slavia Praha 1. 3. 2015) 

V neděli 1.března vyrazily starší žačky DHC Plzeň za dalším turnajem starších žaček - tentokrát na 
pražskou Slávii. Že budou všechna utkání napínavá a s otevřeným koncem ukázal hned první zápas, ve 
kterém SK Žeravice porazily Slavii Praha. 

DHC Plzeň vstoupilo do turnaje právě s tímto, pro nás neznámým soupeřem. Po poločasovém vedení  
15 : 12 DHC pomalu navyšovalo svůj náskok i v poločase druhém a díky osobní obraně na nejlepší 
hráčku soupeřek Velkovou se podařilo vytvořit dostatečný náskok. Utkání se vůbec nevydařilo oběma 
brankářám.Výborně ale hrály spojky - Oravcová 8 branek, Kliková 5 branek a vynikala i křídla - Fousková 
4 branky, Křišťanová 3 branky. 

Druhé utkání s Karvinou si DHC opět v prvním poločase vytvořilo pohodový náskok (až o šest branek), v 
závěru druhého poločasu ale příliš nefungovala obrana, navíc jsme neustále kupily chybu za chybou 
(celkem 19 ztracených míčů!). Ještě štěstí, že jsme v posledních vteřinách měly dvou brankový náskok, 
protože proměná devítka po čase z rukou soupeře (zákeřný oblouček), tak nic neměnila na bodovém 
zisku DHC.  

Třetí utkání proti Hodonínu (který hrál dnes opravdu ve velké pohodě a měl už dvě výhry) jsme zvládly 
opradu velmi dobře. Branky dávaly všechny hráčky a všechny hráčky dostaly na hřišti prostor - téměř 
všechny také dávaly branky. Výsledkem byla vysoká výhra 29 : 13. 

Poslední zápas se Slávií Praha byl velmi pohledným utkáním. DHC nezačalo dobře a za stavu 0 : 2 pro 
Slávii jsme ještě nechaly dvakrát vyniknout Verču Netrvalovou, která zlikvidovala dvě vyložené šance z 
prostoru brankoviště. Od páté minuty už jsme se ale dokázaly zkoncentrovat v obraně a zpřesnily hru v 
útoku. Otočily jsme na 4 : 2 a od té doby Slávie dotahovala. Slávii se po celý den příliš nedařilo, ale v 
posledním zápase hrála jako o život a doháněla náš náskok (v 6. minutě druhého poločasu dotáhla na 
jediný gól 12 : 11 pro DHC Plzeň). Pak se ale znovu začala trefovat Oravcová a rozhodující branky ze 
sedmimetrových hodů přidala Křišťanová.Vynikající výkon v brance podala Netrvalová. 

Celkově DHC Plzeň podalo výborný kolektivní výkon.Vyzdvihnout je třeba zejména výkon Fouskové, 
která hrála velmi aktivně, samostatně se uvolňovala a velmi přesně střílela (81 % úspěšnost).Velmi dobře 
hrála i Křišťanová, která se v rozhodujících chvílích dokázala prosadit a gólově zakončit (88 % 
úspěšnost).Svoje si odehrály i Tomíšková se Šmrhovou.Křídla dnes zkárátka měla svůj den. 

Zvláštní pochvalu zaslouží největší příjemné překvapení dnešního dne v družstvu DHC Plzeň, a to Kája 
Kliková. Kája dnes byla výbornou aktivní spojkou (81 % úspěšnost střelby a několik úžasně drzých 
přihrávek do rychlých útoků, a k tomu všemu perfektní obrana - zkrátka velká pochvala!). Pivotům se 
dnes příliš nedařilo, v prvních dvou zápasech měly řadu ztracených míčů - ať už ubreptnutých, nebo 
špatně driblovaných.Pak se ale Poslední i Paulusová zvedly a v posledních dvou zápasech patřily k 
oporám. Stejně tak i hra (zejména obrana) Rybákové se zlepšovala zápas od zápasu.  

Ještě je třeba zmínit výkon obou brankářek - Malá (56 %) a Netrvalová 55 %. Oběma se totálně nevydařil 
první zápas, ale pak už měl jejich výkon stoupající tendenci a v posledních zápasech už Verča 
soupeřkám zle zatápěla. 

Pochvalu zaslouží i FanClub!  

Branky podle statistik DHC Plzeň:  

Bláhová 1, Fousková 13,  Kliková 13, Kutáková 3, Křišťanová 15, Lásková 1, Oravcová 21, Paulusová 2, 
Poslední 11, Rybáková 4, Tomíšková 6, Šmrhová 10. 

  



1.dorostenecká liga - 6.kolo  
DHC Slavia Praha – DHC Plzeň (8. 3. 2015) 

Pátý zápas plzeňského DHC v první lize, z toho čtvrtý na půdě soupeře, vyplnil nedělní dopoledne v hale 
pražské Slavie. 

DHC stále bez Franzové a Jetlebové, ale i bez Fouskové a Bufkové. Po více než měsíční pauze opět s 
Bušauerovou. 
DHC začalo vcelku dobře. V prvních pěti minutách bylo skore vyrovnané 3:3, pak chvilka nepozornosti v 
hostující obraně přinesla Slavii vedení 6:3. Hostující hráčky se vzpamatovaly a do dvacáté minuty 
srovnaly na 10:10. Do poločasu se Západočešky dokonce dostaly do vedení 14:12. V prvním poločase 
velmi dobře fungovala obrana plzeňského DHC spolu s brankářkou Jiskrovou, která měla úspěšnost 
těsně pod 50%. Domácí, kteří s výjimkou brankářky měli na hřišti v základní sestavě šest hráček širšího 
kádru reprezentace U 17, často marně hledaly díry v hostující obraně. Když se navíc k hostům občas 
přiklonilo v útoku i štěstí, dával poločasový výsledek naději na bodový zisk. 

Ještě prvních 15 minut druhého poločasu vydržel nerozhodný výsledek 16:16. Pak však kombinace 
únavy, zranění Eksteinové a Bušauerové a střelecké smůly přinesla šňůru osmi branek, bohužel pouze 
do branky hostí. Závěrečná branka Oravcové už jen kosmeticky upravila výsledek na 24:17 pro Slavii. 

Tak trochu nespravedlivě vysoká prohra nemusí hráčky DHC Plzeň mrzet. Tři čtvrtiny zápasu držely 
vyrovnaný krok s kvalitním soupeřem. Hlavně dokud bylo možné pravidelně střídat spojky. Bohužel opět 
jen jedna branka z křídla a žádná z pivota nechává celou tíhu zápasu na spojkách. Pak není divu, že ty 
ve snaze se zápasem něco udělat střílí z nepřipravených pozic a mají velmi nízkou úspěšnost střelby. 
Jen pro zajímavost úspěšnost střelby ve druhém poločase byla pouhých 11 %. 
Přesto je za střelbu i snahu třeba pochválit V.Oravcovou, která na rozdíl od posledního moravského 
dvojkola, odvedla velký kus práce. K. Soukupové se daří, jen pokud může fyzicky, což je bohužel velmi 
krátkou dobu. Bude muset přidat v tréninku, možná by stačila pravidelná účast. V obraně byly nejvíce 
vidět S.Paulusová a J. Franková, které se bohužel vůbec nedařilo střelecky. Velkou smůlu měla jediná 
reprezentantka v barvách Plzně, která si poranila koleno. Přejeme jí, aby to nebylo nic vážného a mohla 
pomoci české dorostenecké reprezentaci v blížící se kvalifikaci na ME na Faerských ostrovech. 

Branky DHC: 

Oravcová 5, Soukupová 4, Křišťanová 3, Eksteinová a Bušauerová po 2, Šmrhová 1. 

  



1. dorostenecká liga - 7. kolo  
DHC Plzeň - Sokol Kobylisy (21. 3. 2015) 

První polovinu soutěže završily ml. dorostenky na domácím hřišti zápasem se Sokolem Kobylisy. 

Po dvou úvodních brankách Kobylis domácí otočily na 4:2 a poměrně pohlednou hrou si po celý poločas 
udržovaly vedení o dvě až tři branky. Poločas vyhrály 13:11. 

Druhý poločas ovšem začal lépe pro hosty. Kobylisy se ujaly vedení a DHC od té doby jen dotahovalo, 
aby pak nezvládlo opět poslední desetiminutovku a prohrálo 25:28. 

Po Porubě, Zlínu a Slavii další dobře rozehraný zápas, který Plzeňanky nezvládly v posledních deseti 
minutách. Důvodů je asi několik. Ve srovnání s ostatními družstvy, je DHC hůře připraveno silově a 
vytrvalostně. V dřívějších letech byla samozřejmostí vzorná sehranost družstva. Ta je v této chvíli 
narušena častými zraněními a neúčastmi na tréninku z různých dalších důvodů. Hráčky v této fázi sezony 
nedokáží přenést naučené věci z tréninku do zápasu. Středeční trénink je dán na oltář Žákovské ligy, a 
tak času na nějaké sehrávání je minimum. Přestože jsme vyhlásili, že v letošním ročníku nám nezáleží na 
výsledcích, tahle prohra rozhodně zamrzí. Nemá cenu vymlouvat se na tragický výkon pražských 
rozhodčích. 

Dnes byla nejlepší hráčkou DHC T. Bušauerová, která se vrátila po zranění. Byla jedničkou v obraně i 
útoku, nedělala téměř žádné chyby. Ostatní hráčky střídaly hezké momenty s hrubými chybami a ty se v 
nejvyšší soutěži trestají ztrátou bodů. V druhém poločase DHC doplatilo na chyby v obraně a ani 
brankářky tentokrát neodvedly to, co umí. Nezbývá než trénovat a doufat, že další zápas bude vypadat 
lépe. 

Branky DHC: 

Bušauerová 7, Franková 4, Oravcová 3, Křišťanová, Poslední a Fousková po 2, Soukupová, 
Krauskopfová, Paulusová, Sedláková a Šmrhová 1. 

  



Žákovská liga 4.kolo (Sokol Kobylisy 21. 3. 2015) 

V neděli 21. 3. 2015 podnikly starší žačky poslední z venkovních zájezdů v rámci letošního ročníku 
Žákovské ligy - znovu zajížděly do Prahy, tentokrát Kobylis. (Na poslední dva turnaje už se moc těšíme 
na výhodu domácího prostředí.) 

Družstvo DHC odjíždělo již tradičně v nekompletní sestavě (bez pivotů Jetlebové a Paulusové) a 
hendikepkované ještě drobnými šrámy - Kepková odjížděla na turnaj s naštípnutým malíčkem, Oravcová 
s bolavými koleny. Samostatnou kapitolou byly brankářky: Šlehoferová po několika měsíčních potížích 
teprve začíná trénovat, Malá po léčbě kotníků nesmí zatěžovat nohy. Všechno tak musela zachraňovat 
Netrvalová, která bohužel ještě před prvním zápasem špatně šlápla na míč a odkulhala z výronem. 
Naštěstí po zaledování a zatejpování překonala krizi, statečně se postavila do branky a celý turnaj 
odchytala. 

O tom, že se do Prahy sjeli samí těžcí soupeři, nebylo pochyb. 

První utkání nás čekal černý kůň soutěže - Velká nad Veličkou. Družstvo, které zatím dokázalo trápit 
favority, a dokonce porazit silný Písek. Naše hráčky se tentokrát probudily už po prvním gólu do naší sítě. 
Záhy dotáhly, po polovině prvního poločasu otočily a otěže zápasu držely až do konce. Dařila se obrana - 
zejména Franková exceletně odstavila nejnebezečnější hráčku souepřek.A štěstí nám přálo i v útoku, kde 
se gólově prosazovaly nejen spojky (Oravcová + Franková), ale i obě křídla (Fousková a Šmrhová). 
Zvítězily jsme zaslouženě 18 : 12. Netrvalová odchytala s úspěšností 53 %. 

Druhé utkání proti Porubě opět ukázalo, že v tomto ročníku Žákovské ligy není lehkých zápasů a že 
každé utkání stojí hodně sil. Až před samým koncem prvního poločasu jsme odskočily na čtyřbrankový 
rozdíl, a ten jsme si udržovaly ještě dalších deset minut poločasu druhého. Pak jsme několika brankami z 
protiútoků a z prostorů křídel utekly na sedmibrankový rozdíl, a ten jsme si udržely až do samého závěru. 
Gólově vynikaly zejména Franková se Šmrhovou, Netrvalová ještě trochu zlepšila svoji úspěšnost (55 %). 

Třetí utkání proti Kobylisům bylo urputnou bitvou DHC proti všem - soupeřům, fanouškům i 
rozhodčím.Přetahovaná z prvního poločasu pokračovala i v tom druhém - v 10.minutě vedly Kobylisy 15 : 
14. Poslední desetiminutovka ale patřila nám.Díky dvěma brankám Šneka jsme si zpátky vzaly vedení, 
pak se trefila z dálky Oravcová.Následně Šmrhová vybojovala sedmimetrový hod, který Franková 
proměnila.Dramatickou koncovku jsme ustály a připsaly si další vítězství.V tomto zápase o něm rozhodla 
především sedmi brankami Šnek (Tereza Poslední). 

Poslední utkání proti téměř domácím Vršovicím bylo podobně jako s Kobylisami bojem s větrnými mlýny. 
Bohužel tentokrát jsme od začátku až do konce tahaly za kratší konec. Obrana příliš nefungovala - 
dostaly jsme 13! gólů z dálky. V brance se trápila Netrvalová - na pět střel z křídla a čtyři náskoky ze 
šestky si ani nesáhla. Vršovice zvítězily 24 : 21. Za bojovnost zaslouží velkou pochvalu zejména 
Franková, Poslední a Šmrhová. 

Celkově 

Obrovskou pochvalu za bojovnost a snahu zaslouží dnes především Franková a Poslední. Oravcová 
výborně bránila a v útoku nastřílela 14 branek - byla také jednou z opor družstva - přesto si myslím, že 
má na víc a doufám, že v dalších zápasech svůj potenciál ještě více rozvine. V dobré formě je stále 
Fousková a lépe než minule se dařilo Šmrhové.I u Tomíškové je viditelné zlepšení. Po dlouhé nemoci a s 
naštípnutým malíčkem statečně bojovala Kepková. Bohužel se dnes v prvních třech zápasech trápila 
Křišťanová a nedařilo se ani Klikové s Kutákovou (obě je třeba pochválit za obranu, ale v útoku to 
tentokrát nic moc nebylo).Výbornou vizitkou družstva je, že góly střílely všechny hráčky. 

Branky (podle statistik DHC Plzeň): 

Fousková 8, Franková 16, Kepková 4, Kliková 1, Kutáková 1, Křišťanová 5, Oravcová 14, Lásková 1, 
Poslední 15, Rybáková 2, Tomíšková 2, Šmrhová 10. 

Za statečný výkon v brance je třeba pochválit Verču Netrvalovou - celková úspěšnost (značně pokažená 
posledním zápasem) 40 %. 



Bramborová medaile z Hájů (minižačky 21. - 22. 3. 2015) 

O víkendu 21.-22.3. se naše děvčata zúčastnila dvoudenního turnaje na Hájích. Na turnaji bylo celkem 10 
družstev a naše holky obsadily nepopulární 4. místo. 

V sobotu jsme odehrály 6 zápasů, jako prvního soupeře jsme měly domácí tým z Hájů. Holky do utkání 
vstoupily velmi dobře. Skvěle bránily a i přes několik chyb jsme zápas dovedly do vítězného konce v 
poměru 5:3 pro nás. 

Druhý zápas jsme odehrály s družstvem Havlíčkova Brodu. Ze začátku jsme se s protivníkem trápily 
především v útoku, kde jsme nebyly schopné se prosadit. Poté sérií rychlých gólu děvčata odskočila a 
zápas pro nás skončil výhrou 8:4. 

Ke třetímu zápasu jsme nastoupily s nám známým Kynžvartem. Během dopoledne jsme zjistily, že 
Kynžvart by pro nás neměl být překážkou k další výhře. To děvčata nakonec i přes zbytečné chyby a 
ztráty míče potvrdila a vyhrála 8:1. 

Po obědě nás čekaly 2 zápasy s velmi dobrými soupeři. První z nich jsme odehrály s pražskou Slávií. 
Obrana od nás byla vynikající, útok již bohužel vázl a my se nedokázaly prosadit. Díky tomu jsme utrpěly 
první porážku v poměru 1:4. 

Další utkání jsme sehrály s Jindřichovým Hradcem. Zde jsme sehrály nejlepší zápas za celý turnaj. Holky 
velmi bojovaly a byla na nich vidět chuť vyhrát. Ke konci jsme však bohužel zazmatkovaly a zápas 
prohrály 7:9. 

K poslednímu zápasu v sobotu s Turnovem se děvčata po dvou prohrách nabudila a zápas jednoznačně 
vyhrála 12:2. V tomto zápase jsme dávaly jednoduché branky a velký prostor dostaly všechny hráčky. 

V neděli nás čekaly poslední 3 zápasy, již ten první bohužel rozhodl o našem 4. místu. Po sobotě bylo 
jasné, že zápas se Žirovnicí bude přímým soubojem o 3. místo, ten jsme však vůbec nezvládly. Obrana 
byla výborná, ale útok mizerný. Holky nebyly schopné poslouchat naše pokyny a zápas skončil 2:3. 

K předposlednímu utkání jsme nastoupily s Pardubicemi. V utkání hrála především děvčata, která v 
těžších zápasech nedostávala tolik příležitostí. Předvedla vcelku podařený výkon a zápas jsme vyhrály 
6:3. 

S Karvinou jsme sehrály náš poslední zápas. Od začátku bylo vidět, že chceme vyhrát a to se nám 
nakonec také povedlo. Celý turnaj jsme zakončily výhrou 5:0. 

Za celý turnaj si zaslouží velkou pochvalu naše brankářka Róza Kliková, děvčata v bráně velmi podržela 
a předvedla v důležitých chvílích skvělé zákroky. 

Pochvalu také zaslouží děvčata za jejich výbornou obranu po celý turnaj. To se potom každému brankáři 
chytá lépe, když před sebou má skvělou obranu! 

Branky: 

Julča Dubská 24, Zuzka Říhánková 12, Vali Toušová 7, Majda Komárková 6, Nelča Egermajerová 2, Kiki 
Nová, Kačka Krausová, Terka Blažková a Verča Pechová 1. 

  



1. dorostenecká liga - 8. kolo  
Sokol Poruba – DHC Plzeň (28. 3. 2015) 

Mladší dorostenky DHC dosáhly v osmém kole na svůj osobní rekord. Pětkrát v řadě tohle družstvo ještě 
nikdy neprohrálo ! 

Pokud ovšem hráčky budou pokračovat v nasazení, chutí do hry a zodpovědnosti, se kterou odehrály 
první poločas proti Porubě v osmém kole, bude proher mnohem více. Prohrát poločas 5:18, to bolí oči 
všechny přítomné nehrající. A to jen tři branky domácích padly ze hry. Ve druhém poločase se hra DHC 
trochu zrychlila, a tím i zlepšila, hosté trochu povolili, a tak se ve druhém poločase zrodila i přes množství 
chyb poločasová remíza 11:11. Celkový výsledek 16:29. 

Pochvalu si z domácího družstva zaslouží jen aktivní Tereza Bušauerová. Alespoň průměrné výkony 
podaly Tereza Eksteinová a Věra Oravcová. Ta musí nutně zlepšit efektivitu střelby. Hostující Poruba 
předčila DHC ve všech herních činnostech. Byla rychlejší, důraznější a přesnější. A hlavně - chtěla vyhrát 
!! 

Branky DHC: 

Bušauerová 6, Soukupová 3, Eksteinová a Oravcová po 2, Fousková, Franková a Tomíšková po 1. 

  



Mladší dorostenky na Prague Handball Cupu 2015  
v TOP 6 

O velikonočním víkendu se mladší dorostenky DHC zúčastnily svého oblíbeného turnaje. Vždyť tahle 
partička ví jak chutná bronzová medaile (2012) i slzy po prohraném souboji o třetí místo po rozstřelu 
(2013). Loni se DHC protlačilo mezi nejlepších osm. 

Jak družstvo postupuje kategoriemi vzhůru, je stále těžší se prosazovat proti severským soupeřům, kde v 
případě házené to, co zbytek Evropy dělá dnes, dělali už včera, někdy i předevčírem. O tréninkových 
podmínkách už netřeba psát vůbec. 

38 družstev v kategorii ml. dorostenek bylo rozděleno do šesti skupin po šesti, resp. sedmi. DHC hrálo 
první den ve stísněném prostoru tréninkové nafukovací haly pražské Dukly na Julisce. První soupeř byl 
třetí celek slovenské 1.ligy HC Tatran Stupava. DHC bohužel prvních 20 minut pokračovalo v 
nevýrazném výkonu z české ligy. Výsledkem nemohlo být nic jiného než šestibrankové vedení Slovenek. 
Pak jako kdyby si Plzeňanky řekly, že to opravdu stačilo, výrazně přidaly a sebevědomé Slovenky byly 
rády, že se zápas nehrál o minutu déle (10:11). To ještě nepřesné rumunské rozhodčí neuznaly regulérní 
branku v síti Stupavy. 

Druhý zápas proti německému MTV Stadeln by se dal nazvat plzeňskou exibicí. Přestože je Němky 
převyšovaly výškově, při zápase nevěděly kam dřív skočit. Utkání skončilo vysokým vítězstvím DHC 17:6. 

Ve třetím pátečním utkání čekal na DHC soupeř z domácí ligy Sokol Kobylisy. Velmi dramatické utkání se 
soupeřem, který je známý tvrdou a často zákeřnou hrou, se vyvíjelo lépe pro DHC, téměř celý zápas 
vedlo o branku či dvě. Několik 
individuálních chyb hráček i rozhodčích v závěru utkání bohužel rozhodlo o vítězství Kobylis 15:14. 

První sobotní utkání v radlické nafukovače bylo zápasem o bytí a nebytí. Norský Konerund, který večer 
porazil Kobylisy, získal rychle tříbrankový náskok a na DHC by v té chvíli nevsadil asi nikdo. Holky se ale 
rozhodly nedat kůži zadarmo. Trpělivou a důraznou hrou do poločasu vyrovnaly, po přestávce získaly 
vedení o branku. Když v poslední minutě za jednobrankového vedení zaúřadovaly dvě nejvýraznější 
postavy DHC na turnaji, A. Jiskrová zázračně chytila náskok norské pivotmanky a T. Bušauerová drzou 
střelou pečetila vítězství, zvítězilo DHC 10:8. 

V druhém sobotním utkání proti nejslabšímu družstvu této skupiny, dánskému Novling IF, dostaly od 
začátku příležitost hráčky z lavičky. Bohužel některé začátek utkání příliš nezvládly, a tak musely střídat. 
Základní sestava dokázala soupeři odskočit a utkání se dohrálo už v poklidu za pravidelného střídání 
13:6. 

Do osmifinálové skupiny přidělil los DHC druhé družstvo slovenské ligy HK Štart Trenčín a loňského 
vítěze starších žaček dánská TIK Taastrup. První soupeřem byly Slovenky, které ve své skupině 
neztratily ani bod. To ale nemělo platit pro zápas s DHC. Plzeňanky nedaly soupeři vůbec šanci. 
Brankářka A. Jiskrová uváděla slovenské střelkyně v zoufalství a celé družstvo předvádělo hezkou a 
rychlou házenou, založenou na důrazné obraně a přesnému přechodu do útoku. Prohra 8:11 byla pro 
Trenčín velmi milosrdná. 

V odpoledním zápase s Dánkami dobře naladěné Západočešky pokračovaly v klidné a pohledné házené. 
Soupeře bez problémů porazily 15:8 a postoupily mezi nejlepších šest družstev tohoto prestižního 
mezinárodního turnaje. 

O postup do semifinále se utkaly s již třetím slovenským soupeřem na turnaji - UDHK Nitra. Zde bohužel 
cesta DHC skončila. Velmi rychlý a důrazný soupeř předčil DHC hlavně v obranné fázi. Plzeňské hráčky 
neměly v útoku ani chvilku na rozmyšlenou, okamžitě se dostávaly do kontaktu se slovenskou obranou. 
Dokázaly ještě snížit na 6:8, ale když pak neproměnily několik jasných brankových příležitostí, sil rychle 
ubývalo a postupující Nitra zvítězila 11:6. 

Turnaj nelze hodnotit jinak než kladně. Výborný výsledek, s výjimkou prvních 20 minut se Stupavou, 
pohledná hra, která měla hlavu a patu, chuť vítězit a návrat kolektivního ducha dává chuť do dalšího 
tréninku a zápasů. Na druhou stranu turnaj ukázal, kde nás stále tlačí pata, co je třeba odstranit, na čem 



je třeba zapracovat, jak je důležité hrát v mezinárodní konkurenci a ne jen na českém písečku. Hráčky je 
nutné za výkon pouze pochválit. Super a holky díky. 

Poděkování patří i rodičům, kteří povzbuzovali a po tři dny zajišťovali dopravu na trase Plzeň - Praha a 
zpět. Takže také díky. 

Branky DHC: 

T. Bušauerová 21, J. Franková 16, V. Oravcová 15, T. Eksteinová 9, A.Tomíšková 8, A. Šmrhová a K. 
Soukupová po 7, T. Poslední 6, M. Sedláková 5. 

Hrály, ale nevstřelily branku S. Paulusová a T. Krauskopfová. 

V brance chytaly A. Jiskrová, L. Bufková, T. Šafaříková 

  



Mladší žačky vybojovaly bronz na Prague Handball Cupu 
(3. - 6. 4. 2015) 

Mladší žačky po senzačních výkonech dosáhly na cenný bronz na silně obsazeném mezinárodním turnaji 
Prague Handball Cup. Cesta turnajem přitom nebyla vůbec lehká a po pátečních výsledcích to vypadalo, 
že družstvo je bez šance na postup ze základní skupiny. 

Velký pátek byl totiž spíše černým pátkem pro DHC Plzeň. Nejprve jsme sice v prvním utkání jasně 
přehrály  dánský Dianalund/Terslose 17 : 8. Ale výkon nejen že nebyl optimální, ale spíše neuspokojivý. 

Druhé utkání proti švédskému Lundu pokračovalo naše trápení.Soupeř byl tentokrát silnější a trestal naše 
chyby a ztráty míče. Prohrály jsme zbytečně 7 : 8 se soupeřem, který byl jasně v našich silách. 

Také třetí utkání proti německému Esslingenu bylo obdobou prvního a druhého.Snadno jsme ztrácely 
míče a neproměňovaly a neproměňovaly. 

Nastala bílá sobota a všechno bylo jinak. DHC Plzeň nejprve za mohutné podpory fanoušků jasně smetlo 
favorita skupiny chorvatské RK Rače 18 : 11. Poté si poradilo s outsiderem skupiny Košicemi 19 : 1. 
Ještě ale bylo třeba, aby švédský Lund pomohl DHC k postupu. Za vydatné pomoci fanoušků a bubnů se 
Švédky rozehrály k velkému výkonu a porazily zdecimované Chorvatky 15 : 8. DHC slavilo postup. 

Říká se, že historie se neopakuje.Tentokrát to však neplatilo. DHC se znovu po roce octlo ve tříčlenné 
postupové skupině a znovu narazilo na DHC Slavii Praha. Loni nás tyto soupeřky v této části soupeře po 
naší osudové chybě vyřadily. Letos jsme jim chtěly všechno oplatit a podařilo se. Famózní výkon podala 
Pavlína Lásková (právě ona loni udělala osudovou chybu. Letos to byla ona, kdo Slávii porazil - z našich 
devíti vstřelených branek dala hned 7! Porazily jsme Slávii 9 : 7. Za zmínku stojí ještě vynikající výkon 
obou brankářek (naší Maliny i slávistické Koudelky). 

Pak jsme  získaly další potřebné dva body proti Ústí nad Labem, ale zápas nebyl z naší strany vůbec 
povedený a protrápily jsme se od začátku až do konce. Zvítězily jsme 15 : 10. 

Ocitly jsme se mezi nejlepšími osmi týmy turnaje a čekal nás tradiční rival Sokol Kobylisy. Ty se radovaly 
z vítězství při minulém měření sil, tentokrát jsme byly o gól šťastnější my - vyhrály jsme 11 : 10. Největší 
problém nám dělala nejlepší střelkyně Kobylis Treza Štěpániková. 

Poslední nedělní zápas rozhodoval o tom, zda budeme mít jistotu medaile, nebo budeme muset zápasit o 
bronz.Nastoupily jsme proti chorvatskému týmu ZRK Liburnija Matulji.Na čí straně budou srbské rozhodčí 
naznačilo už jejich předzápasové žertování s trenérem našich soupeřek.Naše hráčky bojovaly statečně, 
ale po většinu utkání dotahovaly jednobrankový náskok soupeřek. Čtyřikrát jsme hrály v oslabení a 
čtyřikrát byl proti nám nařízen sedmimetorvý hod.. Přesto jsme v oslabení dokázaly opět dotáhnout na 
remízu a dvě a půl minuty před koncem se dokonce dostat do vedení. To si ale Chorvatky brzy vzaly zpět 
a v poslední minutě (pár vteřin před koncem vstřelily rozhodující branku. Prohra nás tentokrát opravdu 
mrzela.  

Přesto naše děvčata ukázala ohromnou vnitřní sílu. Dnes k závěrečnému utkání o medaili či nemedaili 
nastoupila plná bojovnosti a odhodlání. Že to nebude nic lehkého, ukázaly hned první minuty. Ještě v 
deváté minutě svítilo na ukazateli 1 : 0 pro DHC Plzeň. Poločas skončil fotbalovým výsledkem 2 : 1 pro 
Plzeňačky. V naší brance znovu excelovala Malina, chytající už od soboty s dlahou na dvou silně 
pohmožděných prstech. Úvodní gól druhého poločasu rychle vstřelila Drozdová. Pak se Trenčín zmohl na 
poslendí odpor a dotáhl ve čtvrté minutě na 3 : 3. To bylo ale naposledy. Pak začaly úřadovat Kantnerová 
s Drozdovou a opakovaným sehráváním stále stejného singálu přiváděly Slovenky téměř k zoufalství. 
Když potom Kantnerová při chybné rozehrávce u branky soupeřek dala gól na 7 : 4, bylo rozhodnuto. V 
poslední pětiminutovce DHC zpečetilo výhru dalšími dvěma góly. Vítězství 9 : 4 je vítězství vůle a 
týmového ducha! Holky děkujem! 

Zároveń patří ohromný dík nejen všem řidičům, kteří bezvadně po čtyři dni fungovali na trase Plzeň - 
Praha. Ještě větší pochvala patří i bubeníkům - bez nich bychom patrně ze základní skupiny vůbec 
nepostoupily!!! 



Celkově: 

Absolutní pochvalu zaslouží Malina.S ohromným sebezapřením odchytala několik zápasů s vynikající 
úspěšností (finále 78 %!!!).Příkladně družstvo vedla kapitánka Sára Kantnerová.Nejvýraznější osobností 
v poli však byla jendoznačně naše nejlepší střelkyně, a také největší bojovnice Pavlína Lásková. 

Branky: 

Drozdová 18, Haluzincová 5, Kabátníková, Kajerová 19, Kantnerová 27, Klementová 3, Lásková 30, 
Okalová, Pitulová 1, Rittichová 3, Tomanová 2, Turková 11, Vaňková 11. 

Brankářky: Kučerová 76 %, Malá 53 %  

  



Žákovská liga 5.kolo (DHC Plzeň 11. 4. 2015) 

V pátém kole se DHC Plzeň konečně mohlo těšit z výhody domácího prostředí. Do Plzně zavítala 
družstva DHK Baník Most, DHK Zora Olomouc, Slavoj Žirovnice a Lokomotiva Cheb. 

V prvním utkání nastoupily naše hráčky proti nevyzpytatelnému soupeři z Mostu.Náš nevýrazný herní 
projev, nepřesvědčivé výkony brankářek a spousta chyb byly dlouho příčinou relativně vyrovnaného 
výsledku. V poločase jsme odskočily na čtyři branky a ve druhé půli přidaly ještě několik dalších. 
Výsledek 23 : 16 pro DHC Plzeň. 

V druhém utkání nás čekal další velmi nepřijemný soupeř - Slavoj Žirovnice. Naše hra se příliš 
neodlišovala od prvního utkání a protrpěly jsme se až ke konečnému vítězství 24 : 16. Střelecky se dařilo 
zejména Oravcové a Kepkové. 

Třetí utkání proti do té doby výborně hrající Zoře Olomouc slibovalo napínavou podívanou. Ta se však 
příliš nekonala. Naše hráčky měly vynikající nástup.Přestože jsme řadu vyložených šancí neproměnily, i 
tak jsme měly výraznou převahu.Dařilo se v obraně i v útoku.Vynikaly zejména Šmrhová (7 branek) a 
Fousková (3 branky).Několik gólových asistencí si připsala i Netrvalová. Nad silným soupeřem jsme 
zvítězily přesvědčivě 26 : 16. 

V posledním utkání proti tradičnímu soupeři z Chebu DHC na hřišti jasně dominovalo a vytvořilo si 
výrazný náskok už v prvním poločase (14 : 7).  I v tom druhém jsme rovnoměrně navyšovaly náš náskok 
až na konečných 28 : 14. 

Celkově: 

Příliš se nedařilo brankářkám.Hráčky v poli však obdržené branky dokázaly bez problémů kompenzovat 
těmi vstřelenými. V poli dnes vynikala hlavně na pravém křídle Šmrhová (dnešní nejlepší střelkyně - 15 
branek). Pochvalu zaslouží ale i tradiční opory Oravcová, Franková, Poslední.Důležité je, že branky opět 
sázely všichni - každá hráčka dala nejméně dvě, a hned sedm hráček dalo za den více než 10 branek.  

Branky: 

Bláhová 2, Fousková 10, Franková 12, Kepková 12, Kliková 3, Kutáková 5, Křišťanová 11, Oravcová 14, 
Poslední 10, Rybáková 2, Tomíšková 5, Šmrhová 15 

  



1. dorostenecká liga - 9. kolo  
HC Háje – DHC Plzeň (18. 4. 2015) 

Po úspěšném Prague handbal cupu se očekávalo pokračování pohledné hry a hlavně vítězství. Bohužel 
opak byl pravdou. 

DHC drželo krok jen patnáct minut do stavu 7:7. Pak Háje odskočily na rozdíl čtyř branek a rozdíl udržely 
prakticky až do konce. Háje zvítězily 20:16. Je třeba říct, že Háje nejsou rozhodně v loňské pohodě. 
Co se týká hodnocení zápasu, omezím se na hodnocení kolektivní, protože některé hráčky špatně 
snášejí osobní kritiku a svoje chyby svádějí na všechny okolo. Družstvo nedodrželo základní pokyny 
trenérů, a proto prohrálo. Většina hráček by si měla uvědomit, že hrají nejvyšší soutěž mladších 
dorostenek v ČR. A ne druhou dorosteneckou ani žákovskou! Tato soutěž je rychlejší, tvrdší a důraznější. 
Je třeba přistoupit proto naprosto jinak nejen k tréninku, ale i individuální přípravě před zápasem, např. 
spánku. Pokud si to hráčky neuvědomí, bude DHC figurovat na posledním, neobvyklém, místě v tabulce, 
kam v této chvíli kleslo. Kladným příkladem pro všechny hráčky je kapitánka T.Bušauerová a pár dalších. 

Dík patří rodičům, kteří přijeli v hojném počtu povzbuzovat. 

Liga pokračuje předehrávkou již ve čtvrtek domácím zápasem s DHC Slavia Praha. 

Branky DHC: 

V. Oravcová 4, J. Franková 3, T. Bušauerová a T. Krauskopfová po 2,T. Eksteinová, A.Šmrhová, T. 
Poslední, M. Fousková a M. Sedláková po 1 

  



Turnaj mini 4+1 na Talentu (18. 4. 2015) 

V sobotu 18.4. jsme se zúčastnily další turnaje ve čtyřkové házené. 

Děvčata jsme rozdělily do dvou družstev. V jednom družstvu jsme nechaly hrát zkušenější děvčata, která 
hrála v lepší skupině, a druhé družstvo jsem sestavily převážně z nováčků nebo z děvčat, co hrají kratší 
dobu. 

Turnaj se nehrál na výsledky, ale aby si děvčata zahrála. Tudíž nemůžeme napsat výsledky, ale děvčata 
v lepší skupině předvedla svůj obvyklý výkon a až na některé úseky zápasů můžeme být s jejich 
předvedenou hrou spokojeni. 

Ve druhé skupině hrála některá děvčata vůbec svůj první turnaj a zbytek týmu byl doplněn o děvčata co 
již chodí déle. Dívky si za své předvedené výkony ale zaslouží velkou pochvalu. Bojovaly a nebály se 
chodit do střel. Statečně bojovaly i s týmy chlapců. Jejich hrou jsme byly velmi mile překvapeny a opravdu 
si pochvalu zaslouží. 

  



Přípravka 4+1 - Sedmý soutěžní turnaj  
19. 4. 2015 - Slavoj Tachov 

Po dvouměsíční přestávce se opět naplno rozběhla soutěž přípravek. K sedmému turnaji jsme tentokrát 
vyrazili do Tachova, a to v rekordním počtu 39 hráček (z celkového počtu 46). Turnaje se zúčastnilo 
celkem 14 družstev, rozdělených do třech skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. My 
jsme nasadili jedno družstvo do nejsilnější skupiny a po dvou družstev do zbývajících skupin. Družstva 
byla opět rozdělena dle věku a herních zkušeností. 

Výsledky hodnotit nelze, protože dle osvědčeného modelu se skóre nepočítalo a celkové výsledky 
nevyhlašovaly. Co však hodnotit lze, je předvedený výkon. A v tomhle směru se nepochybně jednalo o 
turnaj, který nám zatím udělal největší radost, protože bylo vidět, že jsme v turnajové přestávce 
nezaháleli a pokrok oproti předchozímu turnaji byl skutečně velký. Pokud jsme na předchozích turnajích 
nebyli úplně spokojeni zejména s pohybem hráček (uvolněním bez míče i s míčem), tak tentokrát bylo 
zlepšení v těchto herních dovednostech znatelné. A to nejen u družstva nejstarších, kde bychom to již 
očekávali, ale i u těch úplně nejmenších, kde výkony některých hráček a jejich snaha uvolnit se s míčem 
a vytvořit si tak střeleckou pozici velmi příjemně překvapila. Na všech děvčatech byl vidět velký posun 
vpřed, a to hlavně v útočných činnostech (uvolnění jedna na jednu a střelba na branku). Trochu rezervy 
jsou zatím v obranných činnostech, zejména pak v návratu do obrany a orientaci po ztrátě míče (rychlé 
obsazení "správné" hráčky soupeře). 

Celkově však nelze turnaj hodnotit jinak, než jako velmi povedený, a věříme, že ve zlepšených výkonech 
budeme pokračovat s podporou fanoušků i na dalším turnaji v Plzni, který již za necelý týden (v sobotu 
25.4. 2015) pořádá Talent. 

  



1. dorostenecká liga - 13. kolo  
DHC Plzeň - Slavia Praha (23.4.2015) - předehrávka 

Čtvrteční odpoledne na DHC vyplnilo tentokrát předehrávané utkání 1. ligy mladších dorostenek se Slavií 
Praha. 

DHC stále bez zraněných Franzové, Jetlebové a Soukupové, ke kterým se ještě přidala brankářka 
Bufková. 
Začátek utkání vypadal nadějně, v páté minutě 2:2. Pak však DHC dostalo dvě branky při vlastní 
přesilovce a jeho hra se začala sypat jako domeček z karet. Ve 20. minutě domácí prohrávaly 3:10 a 
vypadalo to na pořádný debakl. V té chvíli 
přišel do středu hřiště benjamínek týmu (roč. 2001) P.Kepková, nečekaně rozhýbala hru a čtyřmi 
brankami dala domácím naději. K ní se přidaly i další hráčky a zkorigovaly výsledek na poločasových 
10:13. 

Po přestávce DHC trpělivou hrou ukrajovalo z náskoku Slavie, až se dostalo v polovině poločasu do 
vedení 16:15. Bohužel v poslední čtvrtině zápasu docházely domácím viditelně síly a chvílemi i nápady. 
Fyzicky vyspělejší hosté se dokázali prosadit a dotáhli utkání do vítězného konce 19:21. Rozhodujícím 
momentem zápasu bylo asi naprosto zbytečné vyloučení Simony Paulusové. 

Přesto si hráčky DHC zaslouží pochvalu, že utkání i přes nepovedený začátek nezabalily a vybojovaly 
výsledek , za který se nemusí určitě stydět. Především v obraně to bylo úplně jiné družstvo než před 
týdnem na Hájích. Za dobrou obranou velmi obře zachytaly obě brankářky T. Šafaříková a A. Jiskrová . V 
útoku chybělo ještě více důrazu a někdy i přesnosti v přihrávkách a kombinacích. 
Výsledek i výkon v posledních 40.minutách jsou dobrou pozvánkou na nedělní 10. kolo se Zorou 
Olomouc. 

Branky DHC: 

V.Oravcová, J. Franková, P. Kepková po 4, T. Bušauerová a T. Eksteinová po 2, A.Šmrhová, M. 
Fousková a K. Křišťanová po 1. 

  



Přípravka 4+1 - Osmý soutěžní turnaj  
25. 4. 2015 - Talent Plzeň 

Soutěž přípravek pokračovala v rychlém sledu osmým turnajem, který uspořádal Talent Plzeň. Naše 
účast tentokrát byla poznamenána několika absencemi a turnaje se zúčastnilo pouze 29 hráček. I přesto 
jsme je opět rozdělili do pěti družstev, aby hráčky dostaly co největší prostor na hřišti. Oproti přechozímu 
turnaji startovalo tentokrát celkem 16 družstev (účast rozšířila dvě družstva Strakonic), která byla opět 
rozdělena do tří skupin. 

Vzhledem k nižšímu počtu našich hráček a většímu počtu zápasů byl tento turnaj fyzicky zatím asi 
nejnáročnější, jelikož družstva hrála maximálně s jednou hráčkou na střídání a jedno družstvo dokonce 
muselo odehrát celý turnaj bez střídání. Ač na děvčatech byla zejména v pozdějších zápasech patrná 
únava, tak náročnou porci zápasů zvládla se ctí. U všech hráček je vidět, že s každým dalším zápasem 
jim narůstá sebevědomí a zkouší na hřišti i věci, které by si dříve nedovolily. Oproti zimním turnajům je 
posun skutečně obrovský. Před nadcházejícím vrcholem sezony, kterým pro nás bezpochyby bude 
domácí Memoriál Karla Šulce, proto věříme, že forma bude mít i nadále stoupající tendenci. 

Vzhledem k tomu, že turnaje se v této kategorii prémiérově zúčastnila v roli trenérky nejmladších družstev 
Petra Johannová, připojujeme i její premiérový komentář: 
 
Sobotní dopoledne bylo ve znamení miniházené 4+1 i pro nejmladší hráčky DHC Plzeň, které se 
zúčastnily turnaje na Talentu. Přípravka zde byla zastoupena dvěma družstvy DHC D a DHC E. Naše 
děvčata čekala za dopoledne 4 zápasy. Dalšími soupeři byli L. Kynžvart B, Tachov B a Talent C. Hned k 
prvnímu zápasu tohoto dne nastoupila naše děvčata proti sobě a dokázala, že jsou naprosto vyrovnanými 
soupeřkami. V tomto duchu probíhaly i zápasy proti Talentu a Kynžvartu. Hra se zde rovnoměrně 
přelévala z jedné poloviny na druhou, děvčata se bavila, předvedla pěkný výkon vzhledem ke svému 
věku a nasbírala zde dobré zkušenosti pro budoucí utkání. Soupeř z Tachova naše družstva bohužel 
převálcoval. Bylo vidět, že toto družstvo je svým výkonem daleko před námi. Avšak i tato utkání jsou pro 
nás důležitá a holky dělaly, co mohly. Největší zájem byl samozřejmě o pozici brankařky, kde se 
postupně všechny hráčky vystřídaly. Všem děvčatům patří obrovská pochvala za snahu a podaný výkon. 
Jako nejužitečnější hráčka DHC D byla pořadateli vyhlášena Leona Černíková a za DHC E pak Nela 
Strnadová, která předvedla největší zápal pro hru. Zlepšovat toho máme samozřejmě ještě mnoho, a to 
především v obranné fázi hry, ale na to máme spoustu času. Trenérka byla s výkonem děvčat maximálně 
spokojena. 

  



1. dorostenecká liga - 10. kolo  
DHK Zora Olomouc – DHC Plzeň (26.4.2015) 

V desátém kole přijela do Plzně favorizovaná Zora Olomouc, a to nejen kvůli pohledu na tabulku, ale i 
vítězství o 23 branek v prvním zápase v Olomouci. 

Až na první minuty se Moravankám dařilo udržovat si 2-3 brankový náskok. Hlavním důvodem 
neúspěchu v obraně byla neschopnost přerušit rychlou lajnu Olomouce. 
V druhém poločase dokázalo DHC ještě přidat a srovnat stav na 18:18. Pak si hráčky DHC vybraly 
slabou chvilku a soupeř toho okamžitě využil (19:22). Domácí se ale nevzdaly. Ještě zlepšily obranu, 
přidaly pár branek z rychlého protiútoku, a když se přidala několika výbornými zákroky brankářka 
Jiskrová, zrodilo se překvapivé, ale zasloužené vítězství 26:25. 

Výborný, tvrdý zápas, který se musel i přes nepřesnosti divákům líbit. Holky si dokázaly, že mohou 
porazit každého. Pochvalu si zaslouží všechny hráčky, je třeba vyzdvihnout výborný výkon T. Eksteinové, 
která prokázala pevné nervy a proměnila poslední dva sedmimetrové hody i ve vypjaté atmosféře. O 
aktivitě hráček DHC svědčí i deset střílených sedmiček, bohužel jen pět proměněných. Utkání řídila 
přísně, leč spravedlivě dvojice rozhodčích P.Skružná a M.Sovová. 

Příští týden má DHC v dorostenecké lize volno, a tak zveme diváky na poslední kolo Žákovské ligy v 
sobotu 2.5. 

Branky DHC: 

T.Eksteinová 8, V.Oravcová 5, T. Bušauerová 3 , J. Franková, A. Šmrhová, M. Fousková a K. Křišťanová 
po 2, M. Sedláková a P. Kepková po 1. 

  



Plzeňská liga starších žaček (26. 4. 2015) 

V sobotu 25. 4. 2015 proběhl v hale 31. ZŠ další turnaj starších žákyň. Pořádalo DHC Plzeň a 
samozřejmě hrála obě družstva. 

DHC Plzeň A 

Áčko nejprve v pohodovém tempu přehrálo Béčko 21:8. Potom ve druhém utkání proti Chebu po "svém 
tradičním začátku" 3 : 0 pro soupeřky pomalu přidávalo na důrazu a zlepšovalo proměňování, aby ve 
druhém poločase naplno předvedlo svoji hru. Množství tyčí a břeven, které se nám podařilo nastřelit, jistě 
překročilo desítku. Šance jsme si snadno vypracovávaly, ale nesnadno proměńovaly. Nakonec z toho 
bylo vítězství 18 : 14. Třetí utkání proti Tachovu už bylo od začátku až do konce jasně v naší režii - po 
poločase 19 : 5 pro nás, se ukazatel skóre zastavil na konečných 30 : 14 pro DHC Plzeň. Pochvalu 
zaslouží všichni. 

Hrály: 

Fousková, Franková 6, Kepková 9, Kliková 4, Kutáková 4, Křišťanová 4, Oravcová 9, Paulusová 3, 
Poslední 10, Rybáková 3, Šmrhová 17. 

DHC Plzeň B 

Béčko k prvnímu utkání nastoupilo až s přílišným respektem (prohra s Áčkem 8 : 21). Ve druhém utkání 
proti Slávii to Béčko pojalo jako Áčko. Prohrávlay jsme až do 10. minuty prvního poločasu (3 : 6). Pak 
jsme šňůrou pěti branek otočily na 9 : 8. Druhý poločas byl ve znamení úspěšných zákroků brankářek - a 
tak padlo celkem jen pět branek - DHC si udrželo vítězství 12 : 10. Velkou pochvalu zaslouží Kučerová, 
která odchytala druhý poločas s úspěšností 77 %! Poslední utkání proti Tachovu bylo 
vyrovnané.Rozhodla naše série čtyř ztracených míčů. Ani osobní obrana v závěru nezvrátila výhru 
Tachova 17 : 14. 

Pochvalu zaslouží zejména brankářka Kučerová, v poli se nejvíce dařilo Drozdové. 

Hrály: 

Černěhová, Drozdová 6, Haluzincová 1, Kantnerová 2, Klementová, Lásková 3, Nosková 1, Rittchová, 
Turková 1, Vaňková, Walterová.   

  



Plzeňská liga mladších žaček (1. 5. 2015) 

V pátek 1. 5. se po dlouhé přestávce konal další turnaj Plzeňské ligy mladších žaček. Družstva se sjela 
na HK Slavia VŠ Plzeň. Velkým příjemným překvapením bylo, že se turnaj v nepříjemném počasí konal v 
hale. 

DHC Plzeň A 
Pouze v osmi lidech odehrály turnaj hráčky z DHC Plzeň A. Hned na začátku je čekala studená sprcha v 
podobě prohry v osobní obraně s družstvem z Chebu. Shot-outy jsme zvládly výborně, ale při klasickém 
utkání to žádná sláva nebyla (5 : 5 v 15. minutě, nakonec výhra 10 : 5). 

K druhému utkání nastoupilo úplně jiné družstvo.Během šesti minut osobní obrany jsme vstřelily šest 
branek a žádnou nedostaly. Na konci osobní obrany svítilo na ukazateli 10 : 2. Také shot-out jsme zlvádly 
17 : 8. A po nevýrazných prvních deseti minutách utkání (5 : 3) pro nás, jsme šňůrou sedmi branek jasně 
vyjádřily herní převahu a nakonec vyhrály 15 : 6. 

V posledním utkání jsme nastoupily proti HC Plzeň.Družstvo složené převážně z minižaček nemělo proti 
starším a vyspělejším soupeřkám šanci. Vyhrály jsme s převahou osobní obranu 12 : 1, shot-out 14 : 1 i 
utkání 14 : 5. 

Ve všech třech utkáních jsme získaly plný počet bodů do aktivity. 

Velkou pochvalu zaslouží výborně chytající Malina. 

DHC Plzeň B 

Béčko začalo prvním utkání proti Slávii. Po řadě neproměněných šancí jsme prohrály soobní obranu 3 : 
5. V naší parádní disciplíně shot-outech jsme zvítězily 10 : 5 a v klasickém utkání se opět radovaly 
Slávistky (7 : 4). 

Druhé utkání podaly všechny hráčky velmi pěkný výkon - po bojovné osobní obraně (prohra 7 : 8), jsme 
zvítězily v shot-outech 11 : 10 a po velmi dobré hře jsme remizovaly v utkání 9 : 9. 

Poslední utkání s Tachovem jsme zase osobní obranu odehrály vyrovnaně a opět prohrály o jediný gól 6 : 
7. V shot-outech to byla tentokrát remíza. V normální hře jsme se držely až do 15. minuty, v posledních 
pěti minutách jsme ale dostaly tři góly a už žádný nepřidaly. Prohrály jsme 4 : 8. 

Největší pochvalu zaslouží Adéla Pitulová. 

  



Žákovská liga jde do finále! 
Srdečně zveme všechny házenkářské příznivce na závěrečný finálový turnaj Žákovské ligy. 

V sobotu 2. 5. 2015 se v hale DHC Plzeň v šestkém kole Žákovské ligy utká pět nejvýše nasazených 

dívčích družstev starších žákyň.  

HK Ivančice - dosavadní lídr soutěž ještě ani jednou neprohrál, v průběžné tabulce má 40 bodů a 

úctyhodné skóre 540: 269. 

HC Zlín A - družstvo sázející na kolektivní pojetí hry je na průběžně druhém místě se 38 body a skóre 

459 : 236. 

DHC Plzeň A - aktuálně čtvrtý celek soutěže (36 bodů; skóre 436 : 300) bude chtít naplno využít výhody 

domácího prostředí. Přijďte fandit! 

Sokol Písek (34 bodů, skóre 424 : 30) - velmi dobře hrající jihočešky budou jistě nepříjemným soupeřem 

pro všechny, i oni budou chtít vylepšit svoji dosavadní bilanci a dosáhnout na jednu z medailí. 

HC Háje Praha (24 bodů,  skóre 340 : 286) - družstvo se po zimní přestavbě velmi dobře rozehrálo (4. 

místo na letošním Prague Handball Cupu) a téměř ve stejném složení sbírá body i v dorotenecké lize. 

8:15 DHC Plzeň - Sokol Písek 

9:15 HC Zlín - HC Háje Praha 

10:15 HK Ivančice - DHC Plzeň 

11:15 Sokol Písek - HC Zlín 

přestávka  

13:00 HC Háje Praha - HK Ivančice 

14:00 DHC Plzeň - HC Zlín 

15:00 Sokol Písek - HC Háje Praha 

16:00 HC Zlín - HK Ivančice 

17:00 HC Háje Praha - DHC Plzeň 

18:00 HK Ivančice - Sokol Písek 

Přijďte fandit a pomozte pro hráčky DHC Plzeň vytvořit  tu pravou atmosféru domácího prostředí!!! 

 

  



Žákovská liga, 6. kolo (DHC Plzeň 2. 5. 2015) 

V sobotu 2. 5. 2015 vyvrcholila v hale 31. ZŠ Žákovská liga starších žákyň závěrečným turnajem pěti 
nejvýše nasazených družstev. Zúčastnila se družstva HK Ivančice, HC Zlín, HC Háje Praha, Sokol Písek 
a DHC Plzeň. 

Matematika před začátkem turnaje byla k domácím dost neúprosná. Hráčky DHC Plzeň (po prohře s 
Veselím nad Moravou a Vršovicemi) byly na průběžném čtvrtém místě. Průběžná tabulka před začátkem 
turnaje vypadala takto: první byly Ivančice (40 bodů), druhý Zlín A (38 bodů), třetí Veselí nad Moravou 
(37 bodů), čtvrté DHC Plzeň (36 bodů) a pátý Písek (34 bodů). 

Naše hráčky tedy v sobotu ráno stály před nelehkým úkolem - uhrát co nejvíce bodů, a pokusit se tak 
zabojovat o bronz. Zároveň ale bylo zapotřebí doufat, že i ostatní výsledky turnaje budou takové, jaké 
potřebujeme. 

Hráčky DHC Plzeň v průběhu soutěže podávaly poměrně nevyrovnané výkony (trápily se Karvinou, 
Bohunicemi), aby pak jasně přehrály Havlíčkův Brod nebo Velkou nad Veličkou. 

Bylo tedy jasné, že dnes pro nás nebude lehkých soupeřů. Také bylo jasné, že pro úspěch bude potřeba 
maximálně obětavý výkon na hranici vlastních možností. Proto trenérky vybraly následující motto pro 
dnešní den: 

"Velikost Vašeho snu se pozná podle Vaší odhodlanosti." 

DHC Plzeň podporované ohromným množstvím fanoušků vlétlo do prvního utkání proti Sokolu Písek s 
velkou chutí. Záhy jsme vedly 5 : 2. Pak ale přišel gólový útlum (nedokázaly jsme dát branku téměř 12 
minut) a Písek do poločasu otočil na 6 : 7. První branku poločasu duhého dalo DHC Plzeň, ale Písek opět 
odskočil na 9 : 7. DHC znovu dotáhlo na 9 : 9. Pak přišla v rychlém sledu dvě naše vyloučení a hrály jsme 
čtyři proti šesti. A stalo se něco neuvěřitelného - Netrvalová během chvilky zlikvidovala tři vyložené šance 
Písku, naše hráčky se semkly a neuvěřitelně zabojovaly. Zejména Křišťanová s Frankovou byly k 
neudržení. Dsvě minuty před koncem jsme si vybojovaly dvoubrankový náskok a výhru jsme udržely až 
do samého závěru (16 : 15). 

Druhé utkání proti Ivančicím jsme dokázaly držet krok pouze do páté minuty. Pak už Ivančice postupně 
navyšovaly svůj náskok až na konečných hrozivých 24 : 12. 

Polední pauzičku dokázaly naše hráčky parádně využít. Odreagovaly se a s chutí vlétly do rozhodujcího 
zápasu proti Zlínu. Právě přes Zlín totiž vedla cesta k vytouženému zlatu. Naše hráčky měly opět famózní 
nástup (3 : 0, 7 : 2, 11 : 7). V závěru poločasu dokázal Zlín snížit na poločasových 12 : 9. Naše hráčky 
naštěstí zvládly výborně vstup do druhého poločasu a znovu odskočily na 14 : 10. Přetahovaná o každý 
gól pokračovala a Zlín postupně ukrajoval z našeho náskoku až na remízových 19 : 19 v 17. minutě 
druhého poločasu. Naše hráčky ale znovu zabojovaly a dokázaly, že medaili opravdu chtějí. Nejprve 
přidala 20. gól Šmrhová, potom ještě Křišťanová a Franková. Vysněné a naprosto neuvěřitelné vítězství 
22 : 19 bylo na světě. Je třeba vyzdvihnout ohromnou pozitivní roli fanoušků - tolik jich snad na zápasy 
DHC Plzeň ještě nikdy nepřišlo. Díky moc Vám všem! Byli jste ten pověstný osmý hráč v poli! 

Pak jsme ještě musely doufat, že i nadále se bude vše vyvíjet tím správným směrem pro nás - tj. že 
Ivančice porazí Zlín (a tím bychom se my, za předpokladu, že dokážeme porazit Háje, vyšplhaly až na 
medailové stupínky). Ivančice to nakonec dokázaly - po poločasovém vedení o jediný gól - se i díky 
plzeňským bubnům vzchopily ke zlepšené hře ve druhém poločase a vyhrály nad Zlínem 20 : 12. 

Pak už zbývalo udělat jen ten poslední krok, který bývá vždycky nejtěžší. Tentokrát jsme ho ale zvládly 
na jedničku - když jsme v 11. minutě prvního poločasu vedly 10 : 2, už nikdo nepochyboval, že to 
dokážeme. Vyhrály jsme 28 : 10! 

Ještě jednou obrovské díky všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit!!! DĚKUJEME! 

(Zároveň doufám, že si to fandění znovu zopakujeme na Mistrovství republiky - Házenkářském desetiboji 
5. - 7. 6. 2016 znovu v naší hale).  



Sestava broznových medailistek 

Fousková Markéta - dnes bezchybný střelec 12 střel a 12 gólů  

Franková Julie - jednoznačně nejlepší hráčka a tahoun družstva - 14 gólů - hrála výborně ve všech 
zápasech, spolehlivá v obraně a velmi nebezpečná v útoku 

Kantnerová Sára - nedostala příliš prostoru, ale těch pár minut využila na jedničku - přehoz i drzý průnik 
ivančickou obranou si budeme všichni ještě dlouho pamatovat 

Kepková Pavlína - naprosto klíčový byl tentokrát její obránářský výkon v zápase se Zlínem - samozřejmě 
přidala i několik typicky "kepinovských" branek - 8 gólů 

Kliková Karolína - také ona nedostala příliš prostoru, ale když byla na hřišti, obranu zvládala většinou na 
jedničku a v útoku občas chyběla odvaha - 3 góly 

Kutáková Anna - také ona si oddřela svoje hlavně v obraně, v útoku se prezentovala několika pěknými 
střelami z dálky - 7 góly 

Křišťanová Kristýna - druhá z velkých osobností našeho družstva v dnešním turnaji - v rozhodujících 
chvílích na sebe dokázala vzít zodpovědnost a vstřelit rozhodující branky - 11 gólů 

Oravcová Věra - také ona podala excelentní výkon zejména v zápase se Zlínem, kdy byla k neudržení - 
12 branek 

Paulusová Simona - výborně pracovala pro spojky v útoku a své si odvedla i v obraně 

Poslední Tereza - s maximální snahou a nasazením odehrála celý turnaj, zastala spoustu "černé" práce v 
obraně a přínosem byla i v útoku - 3 branky 

Rybáková Karolína - příliš prostoru nedostala, velmi dobře se zhostila hry na křídle i hry na spojce v 
posledním zápase s Hájemi - 1 gól 

Šmrhová Anna - téměř bezchybný výkon v obraně a důležité branky v těžkých zápasech - 8 gólů. 

Brankářky: 

Netrvalová Veronika - excelentní výkon a důležité zákroky v rozhodujících chvílích byly základem 
úspěchu celého družstva - Verčo, dnes jednička s hvězdičkou :-) 

Šlehoferová Michaela - po zdravotních problémech se dostává znovu do formy, velmi dobře zachytala 
proti Hájům 

Konečné pořadí Žákovské ligy  

1.  HK Ivančice 

2. Veselí nad Moravou 

3. DHC Plzeň 

  



Memoriál Karla Šulce - 7. - 9. 5. 2015 - starší žačky 

7. - 9. 5. 2015 pořádalo DHC Plzeň již 24. ročník Memoriálu Karla Šulce. Turnaj se hrál netradičně v pěti 
kategoriích (navíc ve starších žačkách) a zúčastnilo se rekordních 76 družstev! 

Vynikajícího úspěchu dosáhla domácí družstva, která zvítězila v kategoriích starší žačky i mladší žačky. 

Starší žačky 

V kategorii startovalo 6 družstev a hrálo se dvoukolově každý s každým. V rámci přípravy na Olympiádu 
dětí a mládeže bylo domácí Áčko doplněné o dvě děvčata z HC Plzeň (Bílková a Maršálková), Béčko pak 
o posily z Tachova (Kropáčová a Kovářová).  

DHC Plzeň A  

Po vynikajícím výkonu o minulém víkendu při posledním kole Žákovské ligy nastoupilo Áčko jakoby s 
pocitem, že vše půjde samo. Bohužel zápas proti Béčku byl pro ně velmi náročný, a Áčko tak tak vyhrálo 
15 : 13. Druhý zápas proti Hájům už jsme se dostaly do herní pohody (výhra 18 : 12) a stejně tak i třetí 
utkání proti HC Plzeň (18 : 7). Čtvrté utkání proti Zlínu A jsme měly vynikající nástup, ale pak jsme 
polevily a nakonec vyhrály o jediný gól 16 : 15. To byl první turnajový den, ve kterém vynikaly zejména 
Oravcová (4 branky v každém zápase) a Poslední (průměr 3 branky na zápas). 

Druhý den jsme zvládly na výbornou zápas proti Zlínu B (18 : 6), pak jsme ale, ukolébáni dobrou hrou z 
prvního zápasu, znovu  nastoupily proti našemu nejnepříjemněšímu soupeři Béčku. Podaly jsme 
nepřesvědčivý výkon bez nasazení a zaslouženě jsme prohrály 11 : 14. Pak jsme se znovu vyšvihly proti 
Zlínu B (19 : 5) i proti HC Plzeň (17 : 6). Hvězdou druhého dne byly Fousková a Křišťanová, v brance se 
dařilo Šlehoferové.Velmi dobře se zapojily i Bílková s Maršálkovou. 

Třetí den bylo jasné, že vše máme ve svých rukou.Ráno nás čekaly nevyzpytatelné Háje, které trápily 
všechny soupeře, hlavně díky velmi dobrým výkonům brankářky Novotné. Přetlačovanou jsme zvládly 
lépe a ubojovaly výsledek 11 : 7. Poslední utkání proti Zlínu A šlo o všechno.Zlínu stačila (díky našemu 
zaváhání s Béčkem) pouze remíza, my jsme musely vyhrát.A to se díky kolektivnímu výkonu, nasazení a 
bojovnosti podařilo.Znovu zářila Křišťanová (4 branky), po třech přidaly Fousková s Poslední.Aktivní byly i 
spojky Oravcová s Frankovou, ale neměly štěstí při zakončování. 

Nejlepší hráčkou DHC Plzeň A byla Kristýna Křišťanová.Odehrála výborně celý turnaj a dávala branky v 
rozhodujících chvílích.  

Branky DHC Plzeň A 

Bílková 7, Bláhová 1, Fousková 16, Franková 28, KřišŤanová 28, Maršálková 10, Oravcová 30, 
Paulusová 7, Poslední 22. Rybáková 3, Šlehoferová, Šmrhová 6. 

DHC Plzeň B 

Béčko nejprve podalo velmi statečný výkon proti Áčku, když prohrálo až v samém závěěru 13 : 15. Potom 
si s přehledem poradilo s HC Plzeň (11 : 1) a statečně čelilo Zlínu A (prohra 9 : 15). Zápas se Zlínem B, 
který mohl být relativně vyrovnaný, bohužel naše hráčky vypustily od začátku až do konce. Nechuť 
bojovat byla patrná téměř u všech. Zaslouženě jsme prohrály 4 : 10.  

Druhý den ráno jsme nejprve statečně bojovaly s HC Háje (remíza 5 : 5), abychom pak podaly výborný 
výkon proti Áčku a zaslouženě vyhrály 14 : 11 - v brance excelovala Netrvalová. Třetí zápas se Zlínem A 
jsme se snažily, ale na soupeře to nestačilo 8 : 15. Závěrečné utkání proti HC Plzeň pak bylo 
jednoznačně v naší režii (11 : 3). 

Třetí den jsme se konečně vzchopily k dobrému výkonu proti Zlínu B (remíza 7 : 7), abychom pak 
naprosto naivně střílely a nerespektovaly pokyny trenérek v posledním zápase s HC Háje (v případě naší 
výhry jsme mohly mít bronz). Takhle, po mizerném výkonu a prohře 3 : 11 jen oči pro pláč. 



Do družstva velmi dobře zapadly obě tachovské  Kropáčová i Kovářová. Dobrý výkon podala 
Kepková.Výborně bránila Bára Nosková. 

Nejlepší hráčkou družstva byla Lucka Kovářová.  

Nejlepší brankářkou celého turnaje této kategorie byla Verča Netrvalová. 

Branky DHC Plzeň B 

Černěhová 3, Drozdová 2, Eretová, Kantnerová 3, Kepková 17, Kliková 12, Kovářová 13, Kropáčová 8, 
Kučerová, Kutáková 12, Lásková 8, Netrvalová, Nosková 2, Walterová 5.  

  



Zlatý double - Memoriál Karla Šulce  
7. - 9. 5. 2015 - mladší žačky 

Mladší žačky DHC Plzeň se na domácí turnaj vždycky moc a moc těší. Tradičně jsou na turnaj rozděleny 
do dvou družstev, aby si co nejvíce zahrály.  

DHC Plzeň A 

Holky z Áčka letos turnaj vyhlížely obzvlášť nedočkavě a doufaly v medailové umístění.A co víc, ideálně 
ve zlatý medailový double.V historii klubu jsou totiž jediným domácím družstvem, které dokázalo získat 
zlato v kategorii mini 6+1 (v roce 2013). 

S chutí se tak pustily do svých soupeřek. V pátek jimi byly Astra (24 : 2), Kobylisy B (22 : 3) a výborně 
hrající Zlín 2003 (20 : 12). V sobotu ráno nás nejprve čekal Chelk (Cheb + Kynžvart) - také výhra 10 : 5 a 
Strakonice (11 : 3). V závěrečném a velmi dramatickém utkání skupiny proti DHC Slavia Praha jsme 
prakticky celý zápas vedly, ale v závěru jsme přestaly proměňovat a z náskoku 8 : 4 byla konečná remíza 
8 : 8. V nadstavbové části nás čekalo další utkání s tradičním rivalem - Sokolem Kobylisy A (kolikátý již 
zápas letos a ještě jim není konec :-)) V úporné přetlačované jsme zvítězily zejména díky výborným 
zákrokům Maliny v brance a díky kreativitě Báry Vaňkové v útoku (výhra 12 : 10). 

V sobotu bylo jasné, že v posledním utkání proti Zlínu máme vše ve svých rukou a že remíza nám 
rozhodně nestačí.Po gólově rozpačitém začátku jsme se rozehrály k výbornému výkonu a bylo vidět, že 
zlato opravdu chceme. Výborně fungoval obrana a v útoku hrály dobře snad opravdu všichni :-) (hned 
šest hráček dávalo branky). Vypracovaly jsme si až čtyřgólový náskok a vyhrály s konečným rozdílem tří 
branek 11 : 8 :-) 

Holky, paráda!!! Díky!!! 

Branky: 

Drozdová 16, Haluzincová 15, Kajerová 14, Kantnerová 27, Klementová 5, Kučerová 1, Lásková 15, Malá 
1, Rittichová 7, Turková 3, Vaňková 14  

Zároveň děkujeme i všem fanouškům, kteří nás podporovali. 

A hlavně ohromné poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci, protože bez 
nich by to opravdu nešlo :-)  

DHC Plzeň B 

Tentokrát byl tým družstva DHC Plzeň B složen ze "Zbytku světa" z treninkové skupiny J. Š.  a V. 
J.  Z nejmladších hráček, z Uni brankařek a hráček, které pořád ještě začínají! 

Hlavní úkol byl, aby si v domácím prostředí všechny zahrály, a to, co trénují, si vyzkoušely i v 
zápasech.Tento pokyn jsme plnily po celý turnaj s vyjímkou "finálové skupiny" o 13. - 15.  místo. Chtěly 
jsme vybojovat alespoň nějaký bod a neskončit na posledním místě, a tak dostaly více prostoru hráčky, 
které byly v průběhu turnaje aktivnější. To se také povedlo a se soupeřem, který nás ve skupině porazil 
6:14,  dokázaly holky remizovat 5 : 5 (v průběhu zápasu už prohrávaly 2 : 4), a získat tak zasloužený bod. 
Alespoň jednou si prožily pozápasovou radost! 

Celý turnaj táhla družstvo dvojice Pipi a Tomy, rozehrávaly, chodily do akcí a snažily se o střelbu. Další 
nebezpečnou hráčkou pro soupeře byla Adéla V. a oživení do hry přinesla vždy jedna z dvojice Rasl K. 
nebo Evička K., které se střídaly v brance a v poli. Hezkou akci, kterou zakončila gólem, přidala i Terka H. 
 
Důvod našeho špatného umístění je hlavně velmi nepřesná střelba z dálky, kdy bohužel naše velké 
hráčky zklamaly. Buď trefíme brankařku, a nebo jde střela 2 m nad branku! Také občasné neproměnění 
vyložené šance z brankoviště nás připravilo o lepší výsledky. 



Branky:  

Nejvíce se střelecky dařilo Naty Tomanové 14 gólů, Adéla Pitulová 7 gólů, Adéla Vojtěchová 6 gólů, 
Alena Raunerová 2 góly, Karolína Raslová 3 góly, Tereza Hoťková 1 gól, Sára Hartmanová 1 gól, Sára 
Říhánková 1 gól, Eva Kabátníková, Kateřina Šimáčková 1 gól, Štěpka Okálová. 

  

  



Memoriál Karla Šulce - 7. - 9. 5. 2015 - Přípravka 

Loňský Memoriál Karla Šulce byl pro hráčky věkově patřící do kategorie přípravky (2006 a mladší) vůbec 
prvním turnajem v jejich kariéře a letošní 24. ročník byl proto příležitostí ukázat, kam se hráčky za rok 
posunuly. 

Při rozdělení družstev jsme se řídili slovy klasika, dle kterých je malým ten, kdo zná jen malý cíl. Před 
hráčky ročníku 2006 a některé zkušenější hráčky ročníku 2007 jsme proto postavili nelehký úkol - 
popasovat se staršími soupeřkami v kategorii mini 4+1, ve které startovala z velké části družstva tvořená 
z hráček ročníku 2005, která mají zkušenosti již i se šestkovou házenou. K tomuto rozdělení jsme 
přistoupili zejména z toho důvodu, že máme za to, že zápasy proti silnějším soupeřům hráčkám do 
budoucna přinesou více, než výhry v nejmladší kategorii. Ostatní hráčky z našich tréninkových skupin pak 
startovaly právě v kategorii přípravky. 

Do kategorie mini 4+1 jsme přihlásili dvě družstva po šesti hráčkách a jejich účast lze hodnotit pouze 
pozitivně. Obě družstva absolvovala devět těžkých zápasů a až na pár výjimek v zápasech se soupeři, 
kteří měli startovat již spíše v kategorii mini 6+1, sehrála se všemi vyrovnaná utkání. O lepší umístění nás 
připravila zejména snaha některých trenérů vítězit "za každou cenu" a z toho plynoucí nerespektování 
pravidel miniházené, dle kterých je jakákoliv jiná, než osobní obrana zakázána. Zatažená obrana na 
brankovišti se zvednutýma rukama (o zónové obraně zde mluvit nelze) je z krátkodobého hlediska 
nepochybně efektivnější, protože při ní bránící družstvo udělá méně chyb, než při obraně osobní (a 
logicky dostane méně gólů), kromě dobrého pocitu z momentálních výher však hráčkám do budoucna 
nepřináší vůbec nic. Některé zápasy tak pro nás byly spíše tréninkem, protože se při nich děvčata 
metodou pokus - omyl učila, jak vlastně mají proti takovému způsobu bránění hrát. Naše cíle jsou však 
dlouhodobější, a proto podobné praktiky zásadně odmítáme a i do budoucna se budeme držet takového 
způsobu hry, o kterém jsme přesvědčeni, že je jediný správný a že z děvčat pomůže vychovat 
komplexnější házenkářky. 

Do kategorie přípravky jsme přihlásili čtyři družstva tvořená celkem 29 hráčkami. Rozdělení odpovídalo 
nově vytvořeným tréninkovým skupinám, a proto byla dvě družstva složena z hráček ročníku 2007, které 
nestartovaly v kategorii mini 4+1, a další dvě družstva z hráček ročníků 2008 a mladších. Tomu 
samozřejmě odpovídaly i výsledky, kdy družstva starších hráček byla logicky o něco úspěšnější. I zde 
jsme však přesvědčeni, že toto rozdělení bylo správné, jelikož mladší hráčky jsou takto "nuceny" více se 
samy snažit a nespoléhat pouze na starší spoluhráčky. Jen tak jsme proto mohli být svědky velmi 
překvapivých výkonů (v pozitivním směru) některých hráček, které by, pokud by hrály se staršími 
spoluhráčkami, takový prostor na hřišti nedostaly. I v této kategorii sehrálo každé z družstev celkem devět 
zápasů a děvčata nabrala zejména cenné zkušenosti do budoucna. 

Celkově lze turnaj hodnotit (i přes uvedenou výtku týkající se osobní obrany) jako velmi vydařený a 
všechny hráčky si jej užily, k čemuž přispělo nejen pěkné počasí, ale i bohatý doprovodný program. 
Posun ve hře byl oproti loňskému ročníku obrovský a utvrzuje nás v tom, že námi nastoupená cesta je 
správná. U mladších hráček, které se loňského ročníku z větší části ještě ani neúčastnily, lze pak mluvit o 
pokroku s každým dalším zápasem. Všem hráčkám náleží za předvedené výkony a nasazení velká 
pochvala. Vedle toho je pak potřeba poděkovat i rodičům hráček, bez jejichž obětavé pomoci by nebylo 
možno turnaj v takovémto rozsahu vůbec uspořádat. Kompletní výsledky, včetně listiny střelkyň a 
fotogalerie, lze nalézt na turnajových stránkách. 

  

http://www.memorialkarlasulce.cz/memorial-karla-sulce-vysledky-2015-minizacky-4-1.php


1. dorostenecká liga - 13.kolo  
DHC Plzeň - HC Zlín (10. 5. 2015) 

Po druhé za sebou přivítalo DHC ve své hale kvalitního soupeře z Moravy. Po senzační výhře DHC nad 
Olomoucí, přijel domácí prověřit třetí celek tabulky HC Zlín. 

Hráčky DHC tentokrát neopakovaly špatné začátky ze zápasů s Porubou a Slavií a nenechaly si, hlavně 
díky aktivní a přesné Bušauerové, soupeře brankově odskočit. První poločas byl vyrovnaný až do 22. 
minuty a stavu 9:9. Pak hráčky DHC nasadily k trháku. Během osmi minut nastřílely sedm branek a 
dostaly jen dvě. Poločasové skóre 16:11 dávalo naději na dobrý výsledek. 

Ve druhém poločase hráčky DHC držely stále bezpečný odstup až na konečných 31:24. Do utkání se 
zapojily všechny hráčky. Karolína Rybáková vstřelila své premiérové dva prvoligové góly. Celé družstvo 
hrálo pohlednou a rychlou házenou, při které se sice nevyvarovaly chyb, ale to k házené patří. Hlavním 
důvodem vítězství byla velmi dobrá agresivní obrana, která se výrazně zlepšila po první třetině zápasu a 
aktivní nebojácné pojetí hry všech spojek. 

Příští týden má DHC předehráno, a tak ho čeká poslední ligový zápas za dva týdny v Kobylisích. V této 
chvíli má DHC jistou šestou příčku v první lize. Pokud by Kobylisy prohrály příští týden ve Zlíně, může 
DHC zabojovat ještě v posledním zápase o páté místo. 

Branky DHC: 

T. Bušauerová 7, J.Franková 6, T. Eksteinová 5, M. Fousková a M. Sedláková po 3, V. Oravcová,T. 
Poslední a K. Rybáková po 2, A.Šmrhová 1. Dále hrály K.Křišťanová, M. Bláhová a S. Paulusová. V 
brance se vystřídaly A.Jiskrová (úspěšnost 44%) a T. Šafaříková (23%). 

  



Zlatý triumf v Aue (14. - 16. 5. 2015) 

Náročný maratón zápasů pokračoval pro starší i mladší žačky turnajem v německém Aue. V obou 
kategoriích se hrálo stejným systémem - nejprve základní část každý s každým, potom se o postup do 
semifinále utkal 1. se 4. a ve druhém zápase 2. se 3. 

Starší žačky 

První zápas proti HSV 1956 Marienberg začal velmi opatrně a se spoustou chyb a ztracených 
míčů.Nutno podotknout, že míč opravdu nebyl dobrý, chyby s ním tvořil i soupeř. Poločas proto skončil 
výhrou 5 : 4. Do druhého poločasu jsme nastoupily s přesnějšími přihrávkami a výsledek začaly 
navyšovat v náš prospěch a celkem vyhrály 13 : 6. V zápase se střelecky i gólově zapojla téměř všechna 
děvčata. 

Druhý zápas proti SG Dettelbach/Bibergau byl ve znamení Aničky Šmrhové, která díky taktickému 
přelepení míče nepustila soupeřky k naší brance :-) To nám umožnilo vedení 4 : 1 a každou další minutu 
jsme náskok navyšovaly. V tomto utkání se vystřídaly dvě lajny, každá odehrála polovinu zápasu a každá 
hráčka si dala branku. Zápas tak skončil 22 : 7. 

Třetí zápas nás čekal soupeř MSG ChelO - utkání se neslo ve stejném duchu jako předešlý zápas a na 
konci svítil na ukazateli stav 22 : 9. Opět se zapojily všechny hráčky a celé utkání se odehrálo ve 
znamení osobní obrany ze strany soupeře. 

Ke čtvrtému utkání jsme nastoupily proti domácím SG NH Aue / SV Schneeberg celý zápas se vedl v 
duchu našeho stylu hry, a to nám vyhovovalo. Poločas 10 : 1 nevěstil opět nic těžkého, a tak v průběhu 
druhého poločasu jsme náskok navyšovaly na konečné vítězství 17 : 5. Opět se na brankách podílely 
téměř všechny hráčky.  

K pátému zápasu jsme nastoupily proti Tus Leipzig Mockau - tento zápas měl být pro nás těžší, ale jak se 
po prvních minutách ukázalo, soupeřky z nás měly od začátku velký respekt, a tak se utkání odehrálo s 
jednoznačným výsledkem 19 : 4. 

Po chvilce odpočinku jsme s chutí nastoupily do posledního šestého utkání proti BSV Sachsen Zwickau. 
Náš nástup do utkání byl famózní, soupeřky jsme prvních pět minut nepustily k žádné akci a vedly jsme 5 
: 0, poločas jsme vyhrály 7 : 4. Do druhého poločasu již soupeř zpřesnil hru a v zápase bylo vše hned 
zajímavější a pro nás pestřejší. Hráčky si však svůj náskok nenechaly vzít a dotáhly utkání do vítězného 
konce 13 : 9. Celkem jsme tedy po první části turnaje skončily na prvním místě. 

V sobotu nás tedy čekalo semifinále s TuS Leipzig Mockau. Soupeře jsme již trochu znaly, a tak jsme do 
utkání nastoupily s cílem vybojovat finále. Začátek zápasu byl rozpačítý, my jsme měly chuť, ale chybělo 
proměňování našich vyložených šancí. A tak po prvních osmi minutách byl stav utkání 3 : 1, pak se 
zadařilo dvakrát nahrát Terce Poslední, která bez váhání proměnila, a tak jsme do druhého poločasu 
nastoupily s vedením 8 : 3. Celý druhý poločas jsme již měly pevně ve svých rukou a navyšovaly vedení 
až do konečného stavu 14 : 6. 

I do finále jsme vlétly s chutí a touhou zvítězit. V cestě za medailí stál opět BSV Sachsen Zwickau. Vstup 
do zápasu jsme měly excelentní. Náš tah na branku nedal soupeři šanci k nějakému většímu tlaku, a tak 
poločas byl jednoznačný 7 : 1. Začátek druhého poločasu jsme dále přidávaly branky, a tak jsme v 
18.minutě vedly 12 : 6. Pak však střídající hráčky měly trochu krizi, kupily chybu za chybou a soupeřky s 
chutí dotahovaly. Naštěstí náš náskok už byl dostatečný, a tak jsme uhájily vytoužené vítězství (nakonec 
jen o jediný gól 12 : 11). 

Všem holkám moc děkujeme a gratulujeme k neporazitelnosti v celém turnaji. Ještě je třeba vyzdvihnout 
významnou roli asistentů - údržbáře dobré nálady Kepiho, a také tatéra Vašíka, který svými malůvkami 
vyzdobil tváře našich hráček takovým způsobem, že si na nás žádné soupeřky netroufly :-) 

Branky: 



Fousková 16, Franková 14, Kepková 15, Kliková 5, Kutáková 6, Křišťanová 14, Nosková 4, Oravcová 17, 
Poslední 16, Rybáková 7, Walterová 6, Šmrhová 12.  

Chytaly: Netrvalová (úspěšnost 43 %),Šlehoferová (úspěšnost 37 %).  

Mladší žačky 

Do turnaje vstoupily natěšené a s touhou získat některou z medailí. Pro trenérky bylo hlavním cílem 
turnaje procvičit osobní obranu, která nás bude čekat na Mistrovství republiky - Házenkářském 
desetiboji.  

První dva soupeři nás ale příliš neprověřili - MSG Zwickau - výhra 19 : 3 a podobně i Tus Leipzig Mockau 
- výhra 13 : 2. 

Další zápas ale už byl o hodně těžší - nastoupily jsme proti HC Leipzig 2. Holky ale přistoupily k zápasu 
nanejvýš zodpovědně - důsledná obrana a chuť dávat góly v útoku rozhodly o našem poměrně vysokém 
vítězství 18 : 9. 

Podobně se nám dařilo i proti dalšímu soupeři SSV Heidenau - naše hráčky s přehledem odbránily dvě 
nejnebezpečnější hráčky soupeřek a zvítězily jsme jasně 14 : 5. 

Pak nás čekalo jediné české družstvo v turnaji - HC Háje.Tady jsme sice měly herní převahu, ale gólově 
se nám příliš nedařilo ji vyjádřit. Po poločase 6 : 3 jsme ve druhém uhrály "jen" remízu 3 : 3, celkově jsme 
udržely vítězství 9 : 6. 

Ve všech zápasech se zapojily všechny hráčky, které jsme pravidelně střídaly. 

Poslední utkání ve skupině slibovalo napínavou podívanou. Soupeřem nám byl bezesporu nejsilnější 
soupeř - HC Leipzig I. V utkání jsme měly zpočátku herní i brankovou převahu (4 : 2, 6 : 4). Poločas 6 : 5 
sliboval vyrovnané utkání až do samého závěru. Začátek druhé půle ale patřil nám - odskočily jsme díky 
brankám Drozdové a Klementové na 10 : 6. Pak ale soupeř změnil obranu na hodně vysunutou až téměř 
osobní a my jsme několikrát zazmatkovaly, ztratily míč a soupeř trestal - a dokonce otočil až na 11 : 12 
pro něj. Pak ale nejprve srovnala Vaňková a rrozhodující gól přidala Kantnerová. Závěrečný nápor 
soupeřek už jsme ubránily, a tak jsme vyhrály 13 : 12. Celé utkání bylo hodně tvrdé z obou stran, naše 
hráčky byly naštěstí ty statečnější! 

Tím jsme se kvalifikovaly do semifinále, kde nás čekal herně "nejnepříjemnější" soupeř z předešlého dne 
- HC Háje. 

V tomhle  utkání naše děvčata ukázala ohromnou morální sílu. Přestože jsme opakovaně prohrávaly a 
dostaly několik smolných branek, nenechaly jsme se vývojem utkání zaskočit a bojovaly jsme až do 
konce. Z nepříznivého stavu 1 : 4 a později 2 : 5 jsme dotáhly a otočily na poločasových 7 : 5. Pak nás 
soupeř dotáhl na 7 : 6, ale my jsme znovu gólově odskočily a vedení už jsme si udržovaly. Konečné 
vítězství 10 : 7 přineslo kýženou jistotu medaile. 

O tom, jaká to bude, rozhodovalo finále znovu proti HC Leipzig I. Hrálo se v hale Lösnitz, kde se 
postupně sjížděli všichni účastníci turnaje. Tímto děkujeme za podporu všem českým fanouškům (Talent, 
Háje, Dukla, Lovosice). Vstup do utkání se nám vydařil a vedly jsme 3 : 1. Pak ale byly trochu lepší 
Němky a o poločase vedly 4 : 5. I ve druhém poločase pokračovala přetahovaná o každý míč. Utkání 
naštěstí excelentně a bez chyb řídili mladí němečtí rozhodčí, a tak měl zápas regulérní průběh. Nám se 
podařilo nejprve dotáhnout, a poté o gól odskočit.Němky ale pokaždé dotáhly. V závěrečných vteřinách 
jsme měly míč v držení a vybojovaly jsme devítimetrový hod - bohužel až úplně na pravé straně u 
pravého křídla. K němu se postavila Drozdová. Všechny naše hráčky se postavily na půlku a chytly se 
kolem ramen. Rozhodčí pískli a Drozdová úžasným oblouček na vzdálenější tyč rozhodla o našem 
senzačním vítězství 9 : 8. 

Velkou pochvalu zaslouží také bubeník Radek, hecíř Martin i tichý společník Scooby, kteří nás nejen 
podporovali, ale po celou dobu turnaje i spolehlivě dopravovali :-) 

Celkově: 



Naše hráčky hrály velmi kolektivně a disciplinovaně ve všech utkáních.Dokázaly se bezproblémů 
vyrovnat s nepříznivým stavem.Branky střílely tradičně všichni.Turnaj však nejvíce střelecky "odtáhly" 
Kantnerová s Drozdovou.Jako lvice bojovaly Lásková s Klementovou.Výborně zahrála i Turková (která 
měla tentokrát 100 % úspěšnost střelby!).Zejména v obraně se dařilo Klementové.Pochvalu zaslouží i 
nejlepší brankářka turnaje Michaela Malá. 

Branky:  

Drozdová 24, Haluzincová 3, Kajerová 7, Kantnerová 27, Klementová 6, Lásková 15, Pitulová 1, 
Rittichová 5, Turková 6, Vaňková 9, Šimáčková 1. 

Chytaly Malá (úspěšnost 55 %, 1 branka ze sedmičky), Kučerová (úspěšnost 55 %).  

Superpohár 

Na Nickelhütte turnier se tradičně vyhlašuje také Superpohár - pro nejúspěšnější klub.DHC Plzeň za dvě 
zlata získala celkové druhé místo v hodnocení klubů. Takže ty poháry jsme nakonec přivezly tři - ještě 
úžasný obří zlatý superpohár!  

  



Plzeňská liga starších žaček (17. 5. 2015) 

Ještě jsme nestačily ani dospat turnaj v německém Aue a už nás čekalo další kolo Plzeňské ligy - 
tentokrát na VŠ Plzeň. 

DHC Plzeň A 

Hráčky z Áčka potvrdily svojí herní i výsledkovou dominanci. Přestože o poločasu zápasu se Slávií svítilo 
na ukazateli skóre 9 : 1 pro nás, šancí jsme měly nejméně dvojnásobek. I v druhém poločasu jsme 
plynule přidávaly další branky, i když i do naší sítě jich spadlo o hodně víc. Konečný výsledek 19 : 9 pro 
DHC Plzeň. 

Druhé utkání bylo pro Áčko jednoznačně psychicky nejtěžší.Znovu muselo nastoupit proti Béčku, se 
kterým minulý týden o gól prohrálo. I tentokrát se Béčko vytáhlo a udržovalo Áčko v nejistotě a trestalo 
jakékoli drobné chyby v obraně. Áčku se ale tentokrát střelecky dařilo, a tak utkání skončilo nakonec 
jednoznačným výsledkem 19 : 10. 

Třetí utkání proti HC Plzeň A odehrály všichni s chutí dát co nejkrásnější branky. O pěkné akce nebyla 
nouze, bavili se diváci i rozhodčí. Vítězství 22 : 5 bylo pěkným zakončením dnešního turnaje. 

Branky: 

Bláhová, Fousková 10, Franková 6, Kepková 10, Kutáková 4, Křišťanová 5, Oravcová 5, Poslední 9, 
Rybáková 5, Šmrhová 6. 

Brankářky Netrvalová (70 %), Šlehoferová (31 %). 

DHC Plzeň B 

Béčko odehrálo dnes jen dva zápasy. 

První bylo velmi dobré utkání proti Chebu.Výborně jsme se činily v útočné fázi - vstřelily jsme 15 
branek.Skvěle hrály obě spojky - Drozdová, Kliková i Kantnerová. Bohužel absolutně hořela obrana 
(dostaly jsme několik laciných branek z křídla) a ani brankářky příliš nepomohly. Prohrály jsme 15 : 17.  

Druhé utkání proti Áčku jsme odehrály velmi pěkně v útoku, ale v obraně byly opět chyby - pozdě jsme 
přistupovaly ke střelcům a pozdě jsme se vracely a Áčko trestalo. Prohrály jsme 10 : 19. 

Branky: 

Černěhová, Drozdová 4, Kantnerová 6, Kliková 7, Lásková 2, Nosková 2, Turková 1, Vaňková 2, 
Walterová 1.   

Brankářky: Kučerová 40 %, Malá 32 %. 

Příští neděli Plzeňská liga starších žaček vyvrcholí závěrečným turnajem na HC Plzeň.   

  



Přípravka 4+1 - Devátý soutěžní turnaj  
17. 5. 2015 - Lázně Kynžvart 

Po třídenním maratonu zápasů na Memoriálu Karla Šulce pokračovala o dalším víkendu soutěž přípravek 
již devátým soutěžním turnajem, který pořádal Kynžvart. Vzhledem k větší vzdálenosti se turnaje 
nezúčastnily Strakonice, a proto startovalo pouze 14 družstev, rozdělených do třech skupin. 

Z naší strany se zúčastnilo tradičně pět družstev, mezi která jsme rozdělili 36 přítomných hráček. 
Družstvo nejstarších děvčat startovalo v první skupině a po dvou družstvech jsme nasadili do skupin 
zbývajících. Oproti minulému týdnu nás tak čekala o poznání menší porce zápasů (3, resp. 4), což však v 
žádném případě neznamenalo, že by zápasy měly nižší kvalitu. Naopak se od počátku hrálo ve vysokém 
tempu s řadou tvrdých osobních soubojů, k čemuž přispělo i to, že většina zúčastněných družstev 
dodržovala systém osobní obrany. Přes počáteční nejasnosti se výsledky opět nepočítaly, s čímž lze v 
této kategorii jen souhlasit. 

První zápasy byly pravděpodobně vlivem brzkého vstávání a delší cesty z naší strany poněkud ospalé, 
postupem času se však děvčata rozehrávala a v průběhu dne měly jejich výkony jednoznačně stoupající 
tendenci. To platilo jak pro nejstarší družstvo, které po nepříliš přesvědčivém výkonu v prvním zápase s 
chlapci Talentu zbývající dva soupeře jasně převýšilo, tak i pro družstva ostatní, která se všemi soupeři 
sehrála vyrovnané zápasy. U nejmladších družstev pak je velkým povzbuzením do budoucna to, že se 
několika hráčkám podařilo vstřelit vůbec první soutěžní branky v jejich životě! 

Celkově lze turnaj považovat za vydařený a s výkony všech družstev jsme byli spokojeni. Trochu 
problémy dělal v prvních zápasech mokrý povrch a míč, což bylo příčinou většího počtu špatných 
přihrávek. Nedostatky lze vidět i v pohybu po hřišti, zejména uvolnění bez míče. Na tom však budeme 
dále pracovat a věříme, že zlepšení bude patrné již na dalším turnaji, který se uskuteční 30.5.2015 ve 
Šťáhlavech. 

  



1. dorostenecká liga,14. kolo Sokol Kobylisy (23.5.2015) 

Poslední kolo v pěkné hale na pražském Třebešíně se Sokolem Kobylisy bylo soubojem o konečné páté 
místo v 1.lize mladších dorostenek. 

Matematika byla jasná. Pokud by DHC zvítězilo o tři a více branek, bude při rovnosti bodů páté a Kobylisy 
šesté. Jinak si pozice v tabulce prohodí. DHC bylo od první minuty o kousek vpředu hlavně díky 
kapitánce Bušauerové, která vstřelila čtyři z první pětice branek v síti Kobylis. Bohužel se v druhé 
polovině prvního poločasu zranila a musela z utkání odstoupit. Ale ostatní hráčky jí dokázaly nahradit i 
díky tomu, že po osmi měsících bez zápasu znovu nastoupila D. Franzová, která se po trochu 
zakřiknutém začátku zlepšovala minutu od minuty. V poločase vedlo DHC o „své" tři branky 10:13. 

Ve druhém poločase minimálně střídající domácí začínaly polevovat na důrazu i rychlosti, zatím co 
pravidelně střídající DHC udržovalo stále vysoké tempo hry a ve třech čtvrtinách zápasu vedlo už 14:20 a 
hrálo přesilovku. Tu však vlastními chybami prohrálo o tři branky! Hráčky však nezpanikařily a trpělivou 
hrou dotáhly zápas do vítězného konce 24:31. 

Kromě již zmíněných je třeba pochválit všechna křídla, která vstřelila dohromady 16 branek. (A. Šmrhová 
snad poprvé v životě dostala pochvalu za obranu, a to proti sobě měla jedno z nejproduktivnějších křídel 
první ligy - N. Novotnou). 

Nelze opomenout neúnavnou bojovnici J. Frankovou a s 55% úspěšností chytající A. Jiskrovou, které 
pomáhala velmi slušně fungující obrana. DHC tak vybojovalo páté místo a po hře, kterou předvádělo v 
posledních třech kolech lze jen litovat, že soutěž končí. 

Tmavými body v tomto utkání lze označit chování kobyliských diváků a především výkon rozhodčího 
Svítka. Neuvěřitelné chyby na obě strany uváděly v úžas všechny přítomné. Co nakonec můžete čekat, 
když první, co spatříte před zápasem při příchodu do haly, je rozhodčí s pivem v ruce ?! A není to 
rozhodně poprvé. Ostatně účastníci Žákovské ligy ve Vršovicích by mohli vyprávět.... 

Branky DHC: 

J. Franková 6,T. Bušauerová 4, T. Eksteinová, M. Fousková, V. Oravcová, A.Tomíšková, A. Šmrhová a 
D. Franzová po 3, K. Křišťanová, M.Sedláková a T. Krauskopfová po 1. 

  



Plzeňská liga starších žaček (24. 5. 2015) 

Naposledy se sešly starší žačky v této sezóně, aby svá klání uzavřely závěrečným turnajem na 
božkovském ostrově, který pořádalo HC Plzeň 

DHC Plzeň A 

Dohrávalo tři zápasy. Všechny zápasy si hráčky náležitě užily a odehrály v pohodovém tempu. Trenérky 
stejně jako v německém Aue střídaly dvě šestky.Branky střílely úplně všichni - pro zajímavost nejmenší 
počet vstřelených branek naší hráčkou byl 3. 

Výsledky:  

• DHC Plzeň A - Slavoj Tachov 38 : 9 

• Lokomotiva Cheb - DHC Plzeň A 17 : 22 

• DHC Plzeň A - HC Plzeň A 28 : 7 

Branky: 

Bláhová 3, Fousková 8, Franková 7, Kepková 12, Kutáková 9, Křišťanová 11, Oravcová 9, Paulusová 3, 
Poslední 6, Rybáková 6, Tomíšková 5, Šmrhová 10 

Brankářky: 

Netrvalová (57 % úspěšnost), Raslová (53 % úspěšnost) 

DHC Plzeň B 

Poslední zápas zbýval dohrát družstvu DHC Plzeň B. Celá soutěž byla pro tyto hráčky velkým přínosem - 
dostaly zde příležitost především hráčky ročník 2001 a doplňovaly je hráčky ročník 2002.Dnes se 
všechny předvedly ve velmi dobré světle. 

Pestrá hra v útoku a poměrně slušná obrana nás udržovala v naději na dobrý výsledek. A ten nakonec i 
přišel - po gólové přetahované jsme zvítězily 18 : 17. Všechny hráčky dnes zaslouží pochvalu - vždyť jich 
během jediného zápasu skórovalo hned devět! Největší pochvalu zaslouží Kája Kliková, která dnes hrála 
opravdu výborně! 

Branky:  

Černěhová 1, Drozdová 4, Haluzincová 1, Kantnerová 2, Klementová 1, Kliková 4, Lásková, Nosková 2, 
Turková, Vaňková 1, Walterová 2 

Brankářky: 

Kučerová (úspěšnost 25 % ), Malá (úspěšnost 52 %) 

  



Přípravka 4+1 - Devátý soutěžní turnaj  
17. 5. 2015 - Lázně Kynžvart 

Po třídenním maratonu zápasů na Memoriálu Karla Šulce pokračovala o dalším víkendu soutěž přípravek 
již devátým soutěžním turnajem, který pořádal Kynžvart. Vzhledem k větší vzdálenosti se turnaje 
nezúčastnily Strakonice, a proto startovalo pouze 14 družstev, rozdělených do třech skupin. 

Z naší strany se zúčastnilo tradičně pět družstev, mezi která jsme rozdělili 36 přítomných hráček. 
Družstvo nejstarších děvčat startovalo v první skupině a po dvou družstvech jsme nasadili do skupin 
zbývajících. Oproti minulému týdnu nás tak čekala o poznání menší porce zápasů (3, resp. 4), což však v 
žádném případě neznamenalo, že by zápasy měly nižší kvalitu. Naopak se od počátku hrálo ve vysokém 
tempu s řadou tvrdých osobních soubojů, k čemuž přispělo i to, že většina zúčastněných družstev 
dodržovala systém osobní obrany. Přes počáteční nejasnosti se výsledky opět nepočítaly, s čímž lze v 
této kategorii jen souhlasit. 

První zápasy byly pravděpodobně vlivem brzkého vstávání a delší cesty z naší strany poněkud ospalé, 
postupem času se však děvčata rozehrávala a v průběhu dne měly jejich výkony jednoznačně stoupající 
tendenci. To platilo jak pro nejstarší družstvo, které po nepříliš přesvědčivém výkonu v prvním zápase s 
chlapci Talentu zbývající dva soupeře jasně převýšilo, tak i pro družstva ostatní, která se všemi soupeři 
sehrála vyrovnané zápasy. U nejmladších družstev pak je velkým povzbuzením do budoucna to, že se 
několika hráčkám podařilo vstřelit vůbec první soutěžní branky v jejich životě! 

Celkově lze turnaj považovat za vydařený a s výkony všech družstev jsme byli spokojeni. Trochu 
problémy dělal v prvních zápasech mokrý povrch a míč, což bylo příčinou většího počtu špatných 
přihrávek. Nedostatky lze vidět i v pohybu po hřišti, zejména uvolnění bez míče. Na tom však budeme 
dále pracovat a věříme, že zlepšení bude patrné již na dalším turnaji, který se uskuteční 30.5.2015 ve 
Šťáhlavech. 

  



Plzeňská liga mladších žaček (31. 5. 2015) 

V neděli 31. 5. 2015 proběhl opět v Božkově na ostrově závěrečný turnaj Plzeňské ligy mladších žaček. 

DHC Plzeň A 

Původně mělo Áčko odehrát tři zápasy, ale vzhledem k omezené kapacitě hřiště v Božkově, odehrálo 
nakonec pouze jeden, a to proti pozdějšímu stříbrnému medailistovi - Slavoji Tachov. Po pomalejším 
rozjezdu (v páté minutě prohra 2 : 3) jsme se konečně rozehrály a soupeře porazily 6 : 3. Také v shot-
outech se nám dařilo a vyhrály jsme 16 : 4. Samotné utkání pak bylo především bojem o plný bodový zisk 
do tabulky aktivity. To se nakonec podařilo a branku dalo všech 10 hráček i brankářka Malá. 

Vzhledem k tomu, že DHC Plzeň A zvládlo i obě utkání v předehrávce (proti HC Plzeň a proti DHC Plzeň 
B), získalo po zásluze zlaté medaile v Plzeňské lize mladších žákyň.Celou soutěží jsme prošly pouze s 
jediným zaváháním - jednou prohrou v osobní obraně s Chebem.V shot-outech, utkání i aktivitě jsme 
dokázaly vždy zvítězit.  

DHC Plzeň B 

Béčko hrálo dva zápasy. Nejprve s Chebem - po velmi vyrovnaném průběhu jsme dokázaly především 
díky Rittichové a Tomanové zvítězit velmi těsným rozdílem 6 : 5. Také v naší silné disciplíně Shot-outech 
se nám dařilo a zvítězily jsme 13 : 6. Při samotném utkání byla na našich hráčkách jasně patrná chuť 
útočit a stejně patrná nechuť bránit. A tak jsme ve festivalu neproměněných šancí podlehly Chebu 2 : 7.  

Ve druhém utkání proti HC Plzeň jsme bez problémů zvládly osobní obranu 7 : 4 i shot-outy 10 : 0. Při 
utkání ale mělo zpočátku navrch domácí HC. Naše hráčky se snadno dostávaly do jasných příležitostí, 
které končily buď na tyčích nebo na brankářce HC Plzeň. Mezitím se soupeřky se štěstím trefovaly a 
vedly 3 : 0. Až v osmé minutě jsme dokázaly vsítit první branku, a pak pokračovaly šňůrou dalších pěti. 
HC Plzeň snížilo až v poslední minutě na konečných 4 : 6 pro DHC Plzeň. 

Velkou pochvalu zaslouží obě posily z minižaček - Zuzka Říhánková i Julča Dubská - obě bez problémů 
zapadly do družstva a zapojily se do hry, jako kdyby s družstvem často trénovaly.  

Konečné pořadí soutěže: 

1. DHC Plzeň A 

2. Slavoj Tachov  

3. HK Slavia VŠ Plzeň 

4. Lokomotiva Cheb 

5. DHC Plzeň B 

6. HC Plzeň 

  



Mladší žačky DHC Plzeň MISTRYNĚMI republiky! 

Mladší žačky po fantastických výkonech ovládly Házenkářský desetiboj. 

V pátek jsme vstoupily do turnaje první dovednostní disciplínou Hodem do dálky. Byla to zároveň naše 
žolíková disciplína, a tak nám obzvlášť záleželo na tom, aby se nám vydařila. Měly jsme sice trochu 
obavy (protože nejlepší výkon Čožíkové z Ivančic byl 38,5 m), ale rozhodly vyrovnané výkony našich 
hráček. Hned pět jich přehodilo 30 m a "nejhorší" desátý výkon, který se nám započítával byl 26,8 m. 
Součet deseti nejlepších 302,2 (druhé družstvo za námi 274,3). Vyhrály jsme disciplínu i svého žolíka, 
takže uklidnění hned na začátek. 

Obdobné to bylo i ve druhé disciplíně pětiskoku. Byly sice na turnaji lepší jednotlivkyně, ale my jsme byly 
nejlepší tým. Čtyři hráčky překonaly 11 m (Šimáčková, Kučerová, Kajerová, Kantnerová) a čtyři další se 
dostaly přes desítku. Součet nejlepších deseti byl 105,9 (druhé Ivančice 99,15). 

V podvečer jsme se v Plzeňském derby již naposledy v této sezóně utkaly s HK Slavia VŠ Plzeň.A i naše 
poslední klání skončilo vítězně. Vyhrály jsme osobku, shot-outy i normální hru. 

V sobotu ráno pokračovala další z disciplín - rychlý běh. I tady jsme všem utekly :-) Součet nejlepších 
deseti našich = 62,02, druzí za námi 63,20. 

Následovala tři utkání - Havlíčkův Brod, DHK Zora Olomouc a Ivančice. Všechna utkání jsme opět zvládly 
(s výjimkou malého klopýtnutí - prohry při shot-outech s Olomoucí). Při hře jsme se zaměřily hlavně na 
aktivitu - góly dávalo 8, 11 a 13 hráček. 

V neděli ráno nás čekala překážková dráha. A i tady jsme se nám dařilo - součet nejlepších deseti 
222,82, nejlepší druzí 236,64. 

Bylo už tedy jasné, že nás o celkové vítězství už nic nemůže připravit.Přesto jsme se chtěly rozloučit 
výhrami v utkání proti našemu tradičnímu rivalu Kobylisům. Osobní obranu jsme proti nejlepším z 
nejlepších zvládly opravdu výborně a zaslouženě jsme vyhrály 6 : 4, když nás několikrát podržela v 
brance Malina. V shot-outech se nám opět příliš nedařilo a prohrály jsme 12 : 7. Ve velmi pohledném 
následném utkání se bojovalo až do konce o každý centimetr. Bohužel v desáté minutě se zranila 
Drozdová a doplnila tak na lavičce marodů Klementovou a Haluzincovou. DHC dohrávalo bez tradičních 
spojek.Výborně je ale zastoupily Turková s Vaňkovou. Bohužel jsme ale spáchaly několik chybiček v 
obraně, a tak nad námi Kobylisy poprvé letos vyhrály 8 : 7. Nic to ale neměnilo na tom, že hráčky DHC 
Plzeň se pod dohledem Mjuriel staly mistryněmi České republiky pro kategorii mladších žaček a sezónu 
2014/2015. 

Medaile nám předávali také mistři ČR - hráči Talentu M.A.T. Plzeň - Miki Tonar, Jakub Škvařil, Honza 
Blecha a Jakub Strýc.  

Velká gratulace všem!!! Zároveň poděkování Lukášovi za výbornou přípravu, všem rodičům za pomoc a 
podporu, a také Bohunce, že byla celou dobu s námi! 

Jedničku s hvězdičkou zaslouží i pořadatelský tým! 

Mistryněmi ČR se staly tyto hráčky: 

Adéla Pitulová, Kateřina Šimáčková, Jana Hornsteinerová, Lucie Klementová, Barbora Kučerová, Pavlína 
Lásková, Nela Kajerová, Natálie Rittichová, Anna Turková, Veronika Haluzincová, Lucie Drozdová, 
Barbora Vaňková, Sára Kantnerová, Michaela Malá + Lůca s kaprem! 

Velkou zásluhu na výsledku celého týmu mají i  Natálie Tomanová, Karolína Raslová a Tereza Hoťková, 
které se s družstvem připravovaly až do poslední chvíle a holky na turnaji podporovaly! 

 



Házenkářský desetiboj - výsledkový servis (5. - 7. 6. 2015) 

Celkové výsledky desetiboje 

Konečné pořadí  

1.  DHC Plzeň 
2. Sokol Kobylisy II 
3. DHK Zora Olomouc 
4. HK Ivančice 
5. HK Slavia Plzeň 
6. Jiskra Havlíčkův Brod 

 

All-star turnaje 

Levé křídlo: Nela Kajerová (DHC Plzeň) 
Levá spojka: Lucie Drozdová (DHC Plzeň) 
Střední spojka: Markéta Bardonová (Sokol Kobylisy) 
Pivot: Markéta Panušková (HK Slavia VŠ Plzeň) 
Pravá spojka: Tereza Štěpáníková (Sokol Kobylisy) 
Pravé křídlo: Kateřina Miklíková (DHK Zora Olomouc) 
Brankařka: Michaela Malá (DHC Plzeň) 

Nejlepší jednotlivkyně 

Nejlepší střelkyně: Lucie Krejčíková (HK Ivančice) - 24 branek 

Nejlepší brankářka: Jana Bardonová (Sokol Kobylisy) 

Nejužitečnější hráčka: Sára Kantnerová (DHC Plzeň)    

Dovednostní disciplíny 

Hod na dálku (konečné pořadí)  

nejlepší výkon: Nikola Čožíková (HK Ivančice) - 38,5 m  

1. DHC Plzeň 302,2m 
2. HK Slavia VŠ Plzeň 274,3m 
3. Sokol Kobylisy II 269,5m 
4. DHK Zora Olomouc 263,8m 
5. HK Ivančice 246,4m 
6. Jiskra Havlíčkův Brod 235,9m 

 

Pětiskok   

nejlepší výkon: Štěpánka Hejlová (DHK Zora Olomouc) - 12,05 m  

1. DHC Plzeň 105,9m 
2. HK Ivančice 99,15m 
3. DHK Zora Olomouc 98,85m 
4. Sokol Kobylisy 98,5m 
5. HK Slavia VŠ Plzeň 97,8m 
6.  Jiskra Havlíčkův Brod 95,2m 

 



Rychlý běh 

nejlepší výkon: Nela Kajerová (DHC Plzeň) - 5,81 s  

1. DHC Plzeň 62,02s 
2. Sokol Kobylisy 63,20s 
3. HK Slavia Plzeň 64,39s 
4. DHK Zora Olomouc 65,36s 
5. Jiskra Havlíčkův Brod 65,90s 
6. HK Ivančice 67,07s 

 

Střelba na přesnost   

nejlepší výkon: Lucie Krejčíková (HK Ivančice) a Denisa Ondráčková (HK Ivančice) obě 18 bodů  

1. DHC Plzeň 113b 
2. HK Ivančice 104b 
3. Jiskra Havlíčkův Brod 102b 
4. Sokol Kobylisy 99b 
5. HK Slavia VŠ Plzeň 93b 
6. DHK Zora Olomouc 81b 

 

Překážková dráha  

nejlepší výkon: Claudie Roupcová (DHK Zora Olomouc) - 20,65 s  

1. DHC Plzeň 222,82s 
2. DHK Zora Olomouc 236,64s 
3. Sokol Kobylisy 240,71s 
4. Jiskra Havlíčkův Brod 243,22s 
5. HK Slavia VŠ Plzeň 249,25s 
6. HK Ivančice 257,18s 

  

Utkání    

• pátek 16:30 Olomouc - Havl. Brod - osobní obrana:6:9 - shot-out:12:3 - utkání:5:2 

• pátek 17:30 Ivančice - Kobylisy - osobní obrana:8:11 - shot-out:8:14 - utkání:7:17 

• pátek 18:30 DHC Plzeň - VŠ Plzeň - osobní obrana:6:1 - shot-out:11:5 - utkání:10:3 

• sobota 9:45 Olomouc - Ivančice - osobní obrana:5:7 - shot-out:8:6 - utkání:13:4 

• sobota 10:45 Havl. Brod - DHC Plzeň - osobní obrana:2:5 - shot-out:3:10 - utkání:4:7 

• sobota 11:45 Kobylisy - VŠ Plzeň - osobní obrana:10:1 - shot-out:14:15 - utkání:13:4 

• sobota 12:45 DHC Plzeň - Olomouc - osobní obrana:6:2 - shot-out:6:7 - utkání:12:6 

• sobota 13:45 Havl. Brod - Kobylisy - osobní obrana:6:11 - shot-out:1:16 - utkání:6:9 

• sobota 14:45 VŠ Plzeň - Ivančice - osobní obrana:2:4 - shot-out:6:6 - utkání:4:5 

• sobota 15:45 Kobylisy - Olomouc - osobní obrana:9:5 - shot-out:10:18 - utkání:12:9 

• sobota 16:45 Ivančice - DHC Plzeň - osobní obrana: 5:9- shot-out:6:9 - utkání:6:17 

• sobota 17:45 VŠ Plzeň - Havl. Brod - osobní obrana:2:7 - shot-out:11:10 - utkání:2:1 

• neděle 9:30 Kobylisy - DHC Plzeň - osobní obrana:4:6 - shot-out:12:7 - utkání:8:7 

• neděle 10:30 Olomouc - VŠ Plzeň - osobní obrana: 7:4- shot-out: 15:8- utkání:6:4 

• neděle 11:30 Havl. Brod - Ivančice - osobní obrana:7:8 - shot-out:4:1 - utkání:5:10 

 

Fair-play 

Sokol Kobylisy II (10 bodů)  



Slávistický Mináček 2015 (6. 6. 2015) 

V sobotu 6.6. jsme se zúčastnili posledního turnaje v této sezoně, a to v Praze na Slavii Praha - Mináček 
2015. 

Letos poprvé to nebyl jen holčičí turnaj, ale zúčastnila se i dvě chlapecké družstva.  

První zápas proti Slavii Praha, byl velice vyrovnaný a skončil nerozhodně 11:11. 

Druhý zápas byl v naší režii proti Sokolu Úvaly (chlapecký tým) a vyhráli jsme 15:7. 

Ve třetím zápase nás čekal náš nepříjemný soupeř z Jindřichova Hradce a ač s nimi dokážeme hrát 
vyrovnaná utkání, tentokrát se nám nedařilo vůbec nic a děvčata to v půli zápasu úplně vzdala a přestala 
hrát. Holky prohrály 8:19. 

Čtvrté utkání jsme hráli proti chlapeckému družstvu z Chodova. Kluci nehráli vůbec špatně, měli šikovné 
spojky, které uměly střílet z dálky. První půlku jsme se nimi tahali o výsledek, který byl v poločase 6:6. Ale 
holky měly chuť vyhrát a mákly. Chodov jsme porazily 14:8. 

Poslední zápas nás čekaly Kobylisy. Na těch si naše holky smlsly a vyhrály 21:6. 
Celkově jsme skončili na 3. místě o skóre se Slavií Praha, která byla 2. 

Musím především pochválit Zuzanku Říhánkovou, která dala do všech zápasů úplně všechno a byla 
právem vyhlášena nejlepší hráčkou družstva a hlavně nejlepší hráčkou celého turnaje. Jen o jeden gól 
byla druhou nejlepší střelkyní celého turnaje. 

Všechny holky zaslouží pochvalu, celý turnaj byl velice náročný, hrálo se ve 30C vedru. 
Byla to hezká tečka na konec sezony :-). 

Sestava a góly: 

Ája Šindelářová, Kiki Nová 1, Vali Toušová 8, Zuza Říhánková 24, Terka Blažková 2, Julča Dubská 19, 
Nelča Egermajerová 6, Majda Komárková 7, Róza Kliková 3 

  



Přípravka 4+1 – 11. soutěžní turnaj  
13. 6. 2015 - DHC Plzeň 

V pořadí již jedenáctý turnaj přípravek, se konal v Plzni. Oproti deštivému počasí na předchozím turnaji 
ve Štáhlavech, panovaly tentokrát tropické teploty a podmínky byly proto pro všechny zúčastněné fyzicky 
velmi náročné. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 družstev, opět rozdělených do třech skupin. Náš oddíl 
reprezentovalo 33 hráček, které byly rozděleny již tradičně do pěti družstev. Opět jedno družstvo 
startovalo v první skupině a po dvou družstvech ve zbývajících skupinách. 

Všechna družstva se sehrála 4 těžká utkání, což bylo vzhledem k podmínkám až až, a po turnaji na 
hráčkách bylo vidět, že toho mají skutečně dost. Turnaj lze hodnotit po všech stránkách jako velmi 
vydařený a k vidění byla řada pěkných kolektivních i individuálních výkonů. Prakticky ve všech našich 
zápasech byla děvčata vyrovnaným soupeřem a v řadě z nich převýšila i týmy, které byly ještě nedávno 
výrazně nad jejich síly. Rezervy je třeba vidět vždycky, ale na děvčatech je znát, jak je házená baví, i 
chuť se dále zlepšovat. Pak je práce v tréninku a odstraňování některých nedostatků o poznání 
snadnější. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo zároveň o turnaj poslední, tak vše bylo tak trochu ve znamení 
bilancování uplynulé sezony. Bez nadsázky se dá říci, že na posledním turnaji startovala zcela jiná 
družstva, než jaká se v září zúčastnila turnaje prvního. Takový byl během pár měsíců posun ve výkonu 
jednotlivých dívek a chlapců! Všichni zúčastnění proto na konci turnaje obdrželi za výkony během celé 
sezony zasloužené zlaté medaile. Podrobnější zhodnocení uplynulé sezony, včetně toho, co nás čeká a 
nemine v sezoně následující, bude obsahem samostatného článku. 

  



Házenkářky Plzeňského kraje stříbrné na Olympiádě dětí 
a mládeže 

Nervy drásající utkání s infarktovými závěry připravily svým fanouškům hráčky výběru Plzeňského kraje 
na Hrách VII. Letní Olympiády dětí a mládeže, která proběhla v Plzni ve dnech 14. - 19. 6. 2015. 

Olympiáda oficiálně odstartovala nádherným zahajovacím ceremoniálem, který proběhl na Zimním 
stadionu v Plzni. V pondělí se pak naplno rozběhly oba házenkářské turnaje. Chlapci hráli svá utkání v 
hale Lokomotivy Plzeň, dívky v hale 31. ZŠ Plzeň. 

Naše hráčky na úvod narazily na výběr Ústeckého kraje. A že nepůjde o nic jednoduchého, ukázaly hned 
první minuty. Naše hráčky velmi špatně bránily, brankářkám se nedařilo, a tak branek v naší síti přibývalo 
a do té Ústecké, doletěl míč jen občas - nejčastěji se trefovala Šmrhová (5 branek). Přestože se nám 
podařilo na konci druhého poločasu dotáhnout, tak po několika našich neproměněných šancích zvítězily 
Ústečanky 16 : 15. 

Ve druhém utkání začala naše děvčata pomalu zvedat hlavy. Stále to ještě nebylo ono. A tak i proti 
Libereckému kraji byla v naší hře řada nepřesností a nepříliš pohledných akcí. Přesto se nám utkání 
podařilo dovést do vítězného konce 20 : 12. Do utkání se zapojily všechny hráčky a hned 9 z nich vstřelilo 
branku. 
V úterý nás čekal nejprve dosud suverénní výběr Jihočeského kraje, tvořený hráčkami z Jindřichova 
Hradce a Písku. Tady jsme se konečně představily ve výborném světle a proti pozdějšímu vítězi turnaje 
jsme sehrály výborné utkání, ve kterém se na konci radovaly od dva góly šťastnější Jihočešky (13 : 15). 
Výborně hrála Franková. 

Druhým úterním soupeřem byl výběr Středočeského kraje. Tohle utkání jsme zvládly v relativně 
pohodovém tempu, zapojily jsme všechny hráčky a zvítězily 16 : 8. O góly se znovu podělilo hned 8 
hráček. 

Po dvou dnech jsme tedy měly na kontě dvě vítězství a dvě prohry. Mnozí fanoušci nás zatracovali. 
Soupeři nás „utěšovali", že čtvrté místo ve skupině nebude špatné. My jsme to ale nevzdávaly. Řekly 
jsme si s děvčaty, že vedou různé cesty na vrchol a my jsme si teď zvolily tu obtížnější a že nezbývá nic 
jiného, než jít po ní se vším odhodláním až do konce. 

Zdálo se téměř nemožné, že bychom mohly porazit velmi silný a v pohodě hrající výběr Zlínského kraje s 
výborně chytající Poláškovou. Zázraky se ale někdy dějí. Naše hráčky do utkání vlétly s chutí a elánem. 
Vypracovaly jsme si opakovaně tříbrankové vedení, které, jak už je u nás zvykem, jsme poté zase ztratily 
(poločas 8 : 8). Abychom si na začátku toho druhého znovu vypracovaly náskok - v osmé minutě 15 : 9. 
Výborně hrály znovu zejména Franková a Šmrhová a konečně se k nim přidala i Oravcová. Pevné nervy 
při sedmimetrových hodech opakovaně prokázala Křišťanová. Po skvělém výkonu jsme porazily Zlínský 
kraj 19 : 13. 

Tento neočekávaný výsledek nás vynesl až na druhé místo skupiny a dalším naším soupeřem v cestě na 
Olympijský vrchol byl nevyzpytatelný výběr Olomouckého kraje. Ten v základní skupině dokázal porazit i 
největšího z favoritů - Jihomoravský kraj. 
Do utkání jsme nevstoupily vůbec dobře a musely jsme téměř po celý zápas dotahovat tříbrankový 
náskok Olomouckého výběru. V osmé minutě jsme se přiblížily na jediný gól (14 : 13). V závěru pak byli 
všichni diváci svědky poměrně dlouhého šestiminutového úseku, kdy žádné z družstev nedalo gól. Ve 14. 
minutě to konečně prostřelila znovu výborně hrající Franková a srovnala na 14 : 14. Za tohoto stavu měla 
ještě jednu šanci naše děvčata, ale neproměnila, a tak následoval sedmimetrový rozstřel. V něm 
excelovala naše brankářka Veronika Netrvalová. Zlikvidovala dva sedmimetrové hody soupeřů, a protože 
Poslední i Křišťanová udržely chladné hlavy a své sedmimetrové hody proměnily, zvítězily jsme 16 : 14. 

 
Tím jsme se dostaly mezi čtyři nejlepší celky turnaje. Ve čtvrtek ráno nás pak čekala další, pro fanoušky 
opět infarktová, bitva s Jihomoravským krajem. V našem výběru bylo nejvíce hráček z DHC Plzeň 
(bronzové medailistky ze Žákovské ligy), v Jihomoravském výběru pak byly výhradně zlaté (HK Ivančice) 
a stříbrné (HK Veselí nad Moravou) medailistky ze Žákovské ligy. O favoritovi tedy nebylo pochyb. 



Naše děvčata ale byla plná odhodlání i optimismu. Těžkých soupeřek se nezalekla a statečně držela 
krok. Byla to pak opět Franková, která zavelela k rozhodujícímu útoku, vzala odpovědnost na sebe a 
vstřelila důležité góly v závěru. Nemožné se stalo skutečností - porazily jsme největšího favorita turnaje 
15 : 13. 

Čekalo nás finále v hale Lokomotivy Plzeň. Finálová bitva byla opravdovým vyvrcholením celého turnaje. 
Naše děvčata znovu nastoupila proti Jihočeskému výběru a znovu s ním držela krok. V normální hrací 
době utkání skončilo vyrovnaně, v následném prodloužení nejprve vedly Jihočešky, pak jsme otočily my 
(deset vteřin před koncem jsme skórovaly a vedly o gól), ale Jihočešky znovu dotáhly. A měly i více štěstí 
v následném sedmimetrovém rozstřelu. 

I tak je pro nás druhé místo velmi cenným úspěchem, vždyť jsme nejlepším kolektivním sportem v rámci 
výpravy Plzeňského kraje! 

Moc děkujeme všem divákům a fanouškům, kteří nás podporovali nejen v naší „domácí" hale, ale i 
na finále v hale Lokomotivy Plzeň! 

Plzeňský kraj výborně reprezentovaly tyto hráčky: 

DHC Plzeň:Michaela Malá (úspěšnost v brance 43 %), Tereza Poslední (8 branek), Julie Franková (19), 
Věra Oravcová (24), Anna Šmrhová (15), Pavlína Lásková, Anna Kutáková (6), Veronika Netrvalová 
(úspěšnost v brance 41 %), Markéta Fousková (11), Pavlína Kepková (8), Kristýna Křišťanová (26) 

HC Plzeň: Anna Bílková (7 branek) a Lucie Schneiderová (7) 

Slavoj Tachov: Lucie Kovářová (4) 

Trenérky: Jarka Šmrhová a Věra Jordanovová 

Velká gratulace a poděkování všem! 

  



Míčkyáda - hurá, špunti, jdeme na to!!!  
(středa 24. června - 16.30 h) 

 
 

Ve středu 24. 6. od 16.30 h proběhne na našich hřištích Míčkyáda - zábavné odpoledne pro všechny 
malé sportovkyně 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 
16. září od 16.30 h - opět pouze pro DÍVKY!!!  

  

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


Přípravka - Hodnocení sezony 2014/2015 

Družstvo přípravky bylo v této sezoně tvořeno hráčkami ročníků 2006 - 2009 (doplněné o jednu hráčku 
ročníku 2005). Sezonu jsme zahájili soustředěním v Tachově, kterého se zúčastnilo 20 hráček. 

Podle počtu hráček, které jsme měli k dispozici v červnu, bylo předpokladem, že do tréninků se od září 
zapojí přibližně 25 hráček. To, co nás však čekalo na prvních trénincích, bylo doslova šokem. Prakticky 
na každý trénink přicházely stále nové a nové zájemkyně o házenou a výsledkem toho bylo, že počet 
hráček přípravky narostl během několika málo týdnů téměř na dvojnásobek - až na současných 45 
hráček! Tomuto postupně musely být samozřejmě přizpůsobeny tréninky a jsme rádi, že se v pozicích 
asistentů zapojili další rodiče, jelikož bez nich by šlo takový počet dětí zvládnout jen stěží. Zároveň se 
pak dle ročníků začaly vytvářet dvě tréninkové skupiny (2006-2007 a 2008-2009), které by do budoucna 
měly fungovat již samostatně. Starší skupina (28 hráček) zůstane pod vedením Milana a Davida a mladší 
skupina (17 hráček) pod vedením Petry Johannové, která se do trénování zapojila od jara. 

Sezona byla pro děvčata přelomová zejména tím, že se poprvé zapojila do organizované soutěže v 
miniházené 4+1. Do té doby jedinou akcí, kterou děvčata absolvovala, byl Memoriál Karla Šulce 2014. 
Pravidelná účast na turnajích byla proto významnou změnou a určitým zrcadlem práce z tréninků. 
Celkově děvčata od září do června absolvovala 11 soutěžních turnajů a 3 turnaje nesoutěžní, což pro 
některé hráčky, které se zúčastnily všech akcí, znamenalo porci více než 60 zápasů. Jednoznačným 
pozitivem je to, že ač se turnaje hrály vždy o víkendu, na což hráčky ani jejich rodiče nebyly do té doby 
zvyklé, tak téměř všech turnajů se účastnil takový počet hráček, který nám umožnil do turnaje postavit 5 
družstev. Z celkového počtu družstev v soutěži tak naše družstva tvořila plnou třetinu. 

V rámci soutežních turnajů se po dohodě s trenéry ostatních družstev hrálo bez počítání výsledků, což 
lze v této kategorii pouze kvitovat. Hráčky takto v případě neúspěšného výsledku nejsou stresovány tím, 
že se prohrálo, a trenéři nejsou nuceni uchylovat se k takové taktice, aby jejich družstvo vyhrálo "za 
každou cenu". Naopak je možno zátěž v zápasech rovnoměrně rozdělit na všechny hráčky a není potřeba 
střídat tak, aby byl výsledek lepší. Naše cíle jsou v tomto dlouhodobější a upřednostňování aktuálních 
výsledků před dlouhodým komplexním rozvojem děvčat mezi ně rozhodně nepatří. 

Ač tedy výsledky hodnotit nelze, tak co hodnotit lze, jsou výkony hráček. Srovnáme-li výkony hráček na 
turnajích v září, které pro spoustu z nich byly úplně prvním kontaktem s miniházenou (mimo trénink) v 
jejich životě, s výkony o několik málo měsíců později, tak pokrok je to až neuvěřitelný. Snadno to lze 
demonstrovat právě na konfrontaci s jednotlivými soupeři, jelikož s družstvy, se kterými jsme na začátku 
sezony někdy i poměrně výrazně prohrávali, dokázala děvčata postupem častu sehrávat stále více a více 
vyrovnanější zápasy, až je na posledních turnajích dokázala dokonce i převýšit. 

Obrovský posun je třeba vidět zejména ve schopnosti správně vyhodnotit situaci a v rychlosti 
rozhodování, s čímž se děvčata zejména na začátku sezony potýkala. Postupem času však všechna 
zjistila, že vteřina je v miniházené s osobní obranou příliš dlouhá doba a že nebudou-li se soustředit a 
snažit se samy aktivně hrát, tak je soupeř stihne faulovat dříve, než s míčem stihnou cokoliv udělat. 
Rezervy jsou stále především v uvolňování se a v pohybu bez míče, ale na tom budeme v trénincích dále 
pracovat. I tak lze ale již nyní říci, že v družstvu je spousta talentovaných hráček, které pokud u házené 
vydrží, tak za pár let budou moci navázat na skvělé výsledky jejich starších kolegyň, ať již v kategorii 
mladších a starších žaček či dorostu, z letošní sezony.  

Celkově lze tedy sezonu hodnotit jako mimořádně povedenou, a to jak z hlediska rozšíření členské 
základny, tak i z hlediska vývoje jednotlivých hráček. Sezona následující pro nás začne opět již tradičním 
srpnovým soustředěním v Tachově, kterého se ještě obě tréninkové skupiny zúčastní společně. Od příští 
sezony nás pak čeká poměrně významná změna, a sice to, že hráčky ročníku 2006 přecházejí z 
kategorie přípravky do kategorie minižaček. Postupně se proto začnou seznamovat i se šestkovou 
házenou a vedle turnajů v kategorii mini 4+1 se budou účastnit i turnajů mini 6+1. Obě tyto soutěže se 
hrají paralelně vedle sebe a jsou určeny pro hráčky ročníků 2005-2006. My je však doplníme i některými 
hráčkami ročníku 2007, protože máme za to, že střetávání se se staršími a silnějšími soupeři je pro 
hráčky z dlouhodobého hlediska přínosnější, než porážení mladších soupeřů. Mladší hráčky pak budou 
nadále startovat v kategorii přípravky, která bude v příští sezoně určena pro hráčky ročníku 2007 a 
mladší. 



Závěrem je třeba poděkovat rodičům za pomoc při turnajích a celoroční podporu, bez které by to prostě 
nešlo. Věříme, že nám i do budoucna zachováte přízeň a že počet aktivních rodičů, kteří jsou ochotni 
pomáhat, bude v příští sezoně ještě větší. Děvčatům je pak potřeba popřát hezké prázdniny, které 
doufáme stráví především v pohybu a nikoliv pouze doma u televize. Co kdo dělal o prázdninách, se 
ostatně jasně ukáže na letním soustředění, na které se již teď všichni těšíme. 

  



Hodnocení sezóny 2014/2015  
(hráčky ročník 2001 až 2003) 

Tréninková skupina Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové má za sebou další nadstandardní sezónu. 

2001 

Hráčky ročník 2001 zažily velmi náročnou sezónu. Vzhledem k velké konkurenci uvnitř klubu se jen tři 
(Kepková, Kutáková, Netrvalová) stabilně objevovaly v sestavě Á družstva starších žaček. Za Béčko 
potom nastupovaly všechny další hráčky 2001 a doplňovaly je již tradičně holky z ročníku 2002. Cíl pro 
obě družstva starších žaček v Plzeňské lize byla medaile. Áčko potvrdilo roli favorita a medaili získalo. 
Béčko trápilo všechny soupeře a kromě Áčka také postupně všechny porazilo. Bohužel některé jen 
jednou (ze tří kol dlouhodobé soutěže) a v celkovém součtu z toho byla "jen" nepopulární bramborová 
medaile. Nicméně předvedené výkony byly velmi dobré a jsou příslibem pro další sezónu. Velký pokrok 
udělaly zejména Černěhová s Noskovou, které se zlepšovaly zápas od zápasu. 

V nesoutěžních turnajích měly holky možnost nasbírat další cenné herní zkušenosti - vydařené bylo 
zejména vystoupení Béčka v Žirovnici a pěkné byly i výkony na dvou menších domácích turnajích. 

Uvidíme, jak se hráčkám podaří v příští sezóně zužitkovat vše, co se naučily. 

2002  

Hráčky ročník 2002 také zvládly roli favorita v Plzeňské lize. Dále vypomáhaly starším žačkám a samy se 
účastnily celé řady turnajů v kategorii mladších žaček. A nikdy neodjely s prázdnou! 

Ve Vídni podlehly až v prodloužení semifinálového utkání a celkově obsadily třetí místo. Na turnaji v 
Praze na Astře bojovaly v oslabené sestavě a i odtud odvezly bronz. Velmi dramatická byla i jejich cesta 
Prague Handball Cupem, když po prvním dni vypadaly na vyřazení, a nakonec z toho bylo znovu úžasné 
třetí místo v konkurenci 48 týmů. 

Všechny ostatní turnaje družstvo projelo na vítězné vlně (a kromě remízy na Memoriálu Karla Šulce) i s 
plným počtem bodů. První místo přivezly naše hráčky v listopadu ze silně obsazeného turnaje na Hájích i 
v prosinci z Mikulášského turnaje v Mostě. V květnu (poprvé v klubové historii) získaly zlatý hattrick - 
zvítězily na Memoriálu Karla Šulce potřetí "v řadě" (2012 - 1. místo v mini 4+1, 2013 - 1. místo v mini 6+1, 
2015 - 1. místo v mladších žákyních). Hned o týden později nedala naše děvčata na turnaji v německém 
Aue šanci vůbec nikomu - dokázala dokonce porazit i silně nabité Lipsko (ve finále až úžasnou Kopří 
devítkou po čase). Kromě zlata ve své kategorii vybojovala v Aue ještě společně se staršími žačkymi 
stříbro v Superpoháru. 

Také vrchol celé sezóny - Mistrovství republiky Házenkářský desetiboj - odehrála naše děvčata v 
pohodovém tempu a užila si nejen dovednostní disciplíny, ale i celý turnaj a zaslouženě zvítězila! 

Největší osobností družstva byla bezesporu kapitánka Sára Kantnerová, která táhla družstvo po celou 
sezónu (299 branek) a byla vynikajícím příkladem pro ostatní při tréninku i při utkáních. Druhou oporou 
družstva byla Malina (Míša Malá), která chytla často nechytatelné a několikrát byla vyhlášena nejlepší 
brankářkou turnaje. Největším příjemným překvapením sezóny a zároveň "skokanem roku" byla Kačka 
Šíma, která přišla do družstva až v září, ale díky svému talentu a velké snaze při tréninku se prosadila do 
desetibojařského týmu a tam předvedla úžasné výkony. 

2003 

Hráčky ročník 2003 měly podobně jako jejich starší kolegyně z ročníku 2001 nelehkou sezónu. První rok 
v kategorii mladších žákyň, kde jsou všichni starší a zkušenější, a velká konkurence ve více než 
dvacetičlenném týmu mladších žaček je postavily před obtížný úkol. Pokusit se prosadit do Áčka. Většina 
hráček se s osudem prala statečně a několikrát na různých turnajích za Áčko startovala. Za Béčko si již 
tradičně zahrály úplně všichni. Co je ale nejdůležitější - všechny hráčky vykazují velké zlepšení nejen při 
hře, ale i při testovacích disciplínách. Příští rok by právě na nich měly stát výkony Áčka mladších žaček. 



Hodnocení sezony 2014/15 mladší dorostenky 

Mladší dorostenky DHC vstoupily do sezony, ve které si daly pro její podzimní část za cíl postup do jarní 
první ligy, prvním místem na mezinárodním turnaji ve Vídni. Raketově vstoupily i do dorostenecké ligy. 

Prvních pět utkání bezpečně vyhrály a zdálo se, že postup do první ligy nebude problém. Pak však přišly 
prohry na Hájích a doma s Mostem, zranění D. Franzové a J. Frankové. V posledním zápase se pak DHC 
třáslo o výsledek v zápase v Ústí, ale postup si vybojovalo. Bohužel na zbytek sezony ztratilo pivotmanku 
B. Jetlebovou. 
Po zimním soustředění hráčky předváděly na domácím Mrož cupu slušné výkony. Vstup do sezony ve 
znamení těsné prohry v Porubě a domácího vítězství s Hájemi vypadal nadějně. Pak však přišla malá 
herní krize a poměrně dlouhá šňůra proher v řadě. Vše se změnilo na oblíbeném Prague handball cupu, 
kde 5. - 6. místo zvedlo týmu sebevědomí. Už další zápas doma se Slavií vypadal i přes porážku 
nadějně. Pak ještě utrpení na Hájích, po kterém následovala už jen vítězství s Olomoucí, Zlínem a 
Kobylisami. Konečným pátým místem byl splněn cíl sezony. Velkým kladem této sezony je zvýšení 
konkurence v týmu. Možná i díky zraněním se do hry dostávaly prakticky všechny hráčky, které dostaly 
možnost ukázat, co v nich je a nutno říct, že mnohé překvapily. Do příští sezony je připraven vyrovnaný 
dvacetičlenný kádr. Jasným cílem příští sezony je medaile, nejraději ta nejcennější. Po ještě několika 
trénincích a Olympiádě mládeže pro šest vyvolených, dostanou hráčky volno až do poloviny srpna, kdy 
se sejdou na letním soustředění v Nýrsku. 

Individuální hodnocení: 

1 - Anna Jiskrová - velká jistota v brance, stabilní výkony, v letošní sezoně zlepšila chytání do spodní 
poloviny branky, rozehrání hry a především psychiku. Hodně jí pomohlo hostování v první lize st. 
dorostenek v Mostě. 

 
2 - Tereza Poslední - vzhledem ke zraněním a slabším výkonům ostatních pivotů se letos usídlila v 
základní sestavě. Navzdory minimu zkušeností na postu pivota i menší postavě odváděla celou sezonu 
velmi dobrou práci. Bude muset začít více začít pracovat pro spojky. Je v nominaci na Olympiádu 
mládeže. 

 
3 - Martina Bláhová - příliš toho nenahrála. Své umění uplatňovala v kategorii st. žaček. V příštím roce 
rozdělí své házenkářské aktivity mezi hraní a výchovu nejmladších házenkářek.  

 
4 - Julie Franková - nejmladší z družstva, neúnavný bojovník v útoku i obraně, poctivá v tréninku, velký 
talent plzeňské házené. V Nymburku v Elite, bude jistě oporou Olympijského týmu. 

 
5 - Věra Oravcová - letos největší výkonnostní vzestup, její výška ji předurčuje ke střelbě z dálky, když 
ještě zefektivní svoji hru bude hvězdou týmu. V Nymburku v Elite, měla by být oporou Olympijského týmu. 
Pomalu zlepšuje svoji kondici. 

6 - Anna Šmrhová - levoruké křídlo bojuje o svoje místo v základní sestavě s reprezentantkou T. 
Eksteinovou, zlepšení v útočné fázi i v přístupu k tréninku. Má velké rezervy v obranné fázi, ale i tam je 
vidět zlepšení. V Nymburku v Elite, nominována na Olympiádu mládeže. 

 
7 - Tereza Bušauerová - kapitán jak má být, vzor pro všechny v tréninku i zápase. Výborná fyzická 
kondice i míčová technika. Nebojí se na sebe vzít zodpovědnost. V sezoně jí trápila bolavá záda, v 
posledním zápase si bohužel zlomila kotník. Úspěšně hostovala ve starších dorostenkách v Mostě. 

 
8 - Michaela Sedláková- po minulé „hvězdné" sezoně promarnila vlastní vinou první polovinu sezony. V 
druhé se dostává pomalu zpět do staré formy. Má všechny předpoklady se v příští sezoně stát opět 
oporou týmu. 



 
9 - Adéla Tomíšková - křídlo s rychlýma nohama a šikovnou rukou. Tyhle předpoklady bohužel brzdí 
bídná psychika. Především na té a na důrazu bude muset příští rok řádně zapracovat. Právě díky svému 
nedůrazu jí unikla nominace do Nymburka i Olympiádu mládeže. 

10 - Barbora Jetlebová - po slušné první polovině sezony přišla o druhou část díky zranění nohy. 
Doufejme, že se v příští sezoně vrátí plná síly a chuti do házené. 

11- Simona Paulusová - upřímně řečeno letošní lehké zklamání. Díky menší účasti na trénincích a ne 
zrovna ideálnímu přístupu k házené se letos nikam neposunula. Právě na přístupu bude muset 
zapracovat, pokud bude chtít pravidelně hrát. 

12 -Tereza Šafaříková - bojovala celou sezonu o post dvojky v brance. Bohužel po sezoně z vlastního 
rozhodnutí s házenou končí. 

13 - Markéta Fousková - velmi příjemné překvapení sezony. Rychlá, důrazná v obraně i útoku. 
Vysloužila si místo v základní sestavě i nominaci na Olympiádu mládeže. Musí dále sbírat co nejvíce 
herních zkušeností. 

14 - Denisa Franzová - výborný začátek sezony, za který si vysloužila dodatečnou nominaci do širšího 
reprezentačního kádru. Po říjnovém nepříjemném zranění naskočila až do posledního zápasu a její 
přítomnost byla hned znát. 

15 - Tereza Eksteinová - reprezentační pravé křídlo muselo často zaskakovat na postu spojky. Během 
sezony často bojovala často s drobnějšími zraněními, kvůli kterým přišla i o kvalifikaci mistrovství Evropy. 
Hostovala v Mostě v lize starších dorostenek. Velmi dobrý obránce s dobrou levačkou. 

16 - Ladislava Bufková - brankářka s dobrými předpoklady se výborně sžila s novým prostředím. 
Prakticky celou sezonu bojovala s opakovanými výrony kotníku. Snad bude mít více štěstí v příští 
sezoně. 

17 - Kateřina Soukupová - hodně se zlepšila v obraně, v útoku jí chybí víc pohybu. Na tom musí nutně 
zapracovat. Stejně jako na účasti na trénincích. Té bylo letos pomálu ať ze zdravotních nebo jiných 
důvodů.  

18 - Tereza Krauskopfová - levé křídlo, velmi poctivá v tréninku. Nutně musí zapracovat na obratnosti, 
koordinaci pohybů a hlavně na důrazu. Střídala pěkné zápasy se slabšími. 

19 - Kristýna Křišťanová - zvykla si na přechod z „béčka" .Odehrála pěkné zápasy i ne příliš vydařené. 
Její forma se zlepšuje zápas od zápasu. Je třeba, aby hrála více kolektivně. Její důraz v útoku se musí 
líbit. Postupem pochopila, že bez řádného tréninku to nepůjde. Měla by přes prázdniny pracovat na 
fyzičce. Byla nominována do Nymburka i Olympiádu mládeže. 

20 - Michaela Šlehoferová - brankářka, která stále sbírá zkušenosti, letos v Žákovské lize. Často byla 
nemocná. V příštím roce bude mít příležitost učit se po boku zkušenějších kolegyň. 

21 - Karolína Rybáková - po přechodu z „béčka" se v týmu dobře zabydlela. Odehrála spoustu zápasů v 
Žákovské lize a dostala příležitosti i v dorostenecké. Tam působila se střídavými úspěchy. Na podzim 
hrála lépe než na jaře. 

 

 


