
 

SEZÓNA 2015/ 2016 

 



Největší úspěchy 
Sezóna 2015/2016 

 

Reprezentantky: 

ženy: Zachová Dominika 

juniorky: Zachová Dominika 

dorostenky: Buchnerová Barbora, Eksteinová Tereza, Franzová Denisa, Kovářová Nina 

výběrové družstvo (r. 2000 a mladší): Franková Julie, Oravcová Věra, Šmrhová Anna 

 

Kategorie Akce Umístění 

Dorostenky 1. liga dorostenek 1. místo 

Dorostenky Československý pohár (Michalovce) 4. místo 

Dorostenky Börde Cup (Magdeburg) 3. místo 

Dorostenky Mrož Cup (Plzeň) 1. místo 

Dorostenky Turnaj ve Velké nad Veličkou 1. místo 

Dorostenky Prague Handball Cup (62 týmů) 3. místo 

Dorostenky Nickelhütte Turnier Aue 1. místo 

Starší žačky Mistrovství ČR (Žákovská liga) 5. místo 

Starší žačky Börde Cup (Magdeburg) 3. místo 

Starší žačky Velká cena Prahy (Háje) 1. místo 

Starší žačky Sportovní liga ZŠ (pod hlavičkou 31. ZŠ) 1. místo 

Starší žačky Prague Handball Cup (70 týmů) 2. místo 

Starší žačky Jugendturnier Waldkraiburg 1. a 2. místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) 1. místo 

Mladší žačky Prague Handball Cup (54 týmů) 4. místo 

Mladší žačky Jugendturnier Waldkraiburg 1. místo 

Minižačky Tachovský dortík 2. místo 

Přípravka Slávistický mináček 3. místo 

  



DHC Plzeň sezóna 2015/2016 
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 2015/2016 
Starší žákyně(2001 a 2002) 

Černěhová Denisa, Kepková Pavlína, Kliková Karolína, Kutáková Anna, 
Netrvalová Veronika, Nosková Barbora, Walterová Natálie 

Drozdová Lucie, Haluzincová Veronika, Hornsteinerová Jana, Hoťková 
Tereza, Kabátníková Eva, Kajerová Nela, Kantnerová Sára, Klementová 
Lucie, Kučerová Barbora, Lásková Pavlína, Oxová Tereza, Šimáčková 
Kateřina, Turková Anna, Vaňková Barbora 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2015/2016 
Mladší žákyně (2003, 2004, 2005) 

Buřičová Barbora, Egertová Lenka, Klasnová Lucie, Malá Michaela, 

Okalová Štěpánka, Pitulová Adéla, Rittichová Natálie, Říhánková Sára, 

Tomanová Natálie 

Benešová Lucie, Blažková Tereza, Dubská Julie, Hrúzová Diana, 

Cheníčková Helena, Chocová Veronika, Komárková Magdaléna, Krausová 

Kateřina, Nová Kristýna, Nová Veronika, Pechová Veronika, Říhánková 

Zuzana, Šindelářová Adriana, Škáchová Jana 

Egermajerová Nela, Hofírková Natálie, Hýblová Ludmila, Perglová Viktorie, 

Svobodová Aneta 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra, Egermajerová Jiřina, Voláková Eva, 

Fronková Markéta, Toman Váša 

 

 



DHC Plzeň sezóna 2015/2016 
Minižačky (2006 - 2007) 

Baumruková Eliška, Bažantová Eva, Bažantová Martina, Bezdíčková 
Viktorie, Burjasová Tereza, Ciprová Anna, Cvačková Natálie, Černíková 
Leona, Dixová Robin, Hachová Monika, Choltová Natálie, Chvátalová 
Adéla, Kaucká Barbora, Košková Tereza, Krejčíková Simona, Langerová 
Nela, Loskotová Barbora, Mancellari Sára, Nyklesová Natálie, Palečková 
Aneta, Polanková Markéta, Průchová Michaela, Růžičková Adéla, Růžková 
Magdaléna, SkrziszowskáAndrea, Strnadová Nela, Stulíková Barbora, 
Šollarová Kateřina, Šuchmanová Tereza, Tesařová Anna, Tomanová 
Katka, Vaicová Tereza, Vasková Victoria, Vopatová Laura, Zýmová 
Kristýna 

Trenéři: 

Janků Milan, Šmrha David, Voláková Eva, Mancellari Eva, Krejčík Roman, 

Košek Martin, Vodáková Lenka, Růžičková Štěpánka 

  



DHC Plzeň sezóna 2015/2016 
Přípravka (2008 - 2009) 

Baštářová Veronika, Beránková Marlene, Budková Alžběta, Budková 

Kateřina, Dosálová Anežka, Doubková Valerie, Hanzlíková Barbora, 

Jungová Štěpánka, Krbcová Nika, Nikodémová Elen, Okálová Dominika, 

Sedláčková Adéla, Svatoňová Sára 

Beránková Ellen, Cvačková Kristýna, Rittichová Lucie, Sedláčková 

Michaela, Poskočilová Alžběta, Rieglová Beáta, Záhoříková Gabriela, 

Choltová Denisa 

Čardová Eliška 

Trenéři:  

Johannová Petra, Beránek Petr, Krbcová Petra, Bláhová Martina 

 
  



Mladší dorostenky v přípravě v Magdeburgu až třetí 

(29. - 30. 8. 2015) 

 
 

Po třítýdenní intenzivní přípravě odjely mladší dorostenky spolu se staršími žákyněmi na přípravný Borde 
cup do německého Magdeburgu. Účast hráček DHC Plzeň byla finančně podpořena dotací z Fondu Rady 
Plzeňského kraje! 

Šest družstev v této kategorii nejprve v základní skupině hrálo každý s každým, a pak první se čtvrtým a 
druhý se třetím semifinále. Hrálo se v příjemné venkovské hale ve vesničce Ebendorf u 
Magdeburgu,hrací čas 2x15 minut. 

První sobotní zápas s TV Haver Lubbecke byl jen rozcvičkou, velmi slabý soupeř, kterého bychom v této 
kategorii v Čechách jen těžko hledali, nekladl prakticky odpor, a tak DHC zvítězilo 26:4. 
V druhém utkání narazilo již na mnohem kvalitnějšího soupeře ze severu Německa Rostocker HC. V 
začátku utkání se družstva přetahovala o vedení, ale pak DHC prostě soupeře přetlačilo silou i hráčskou 
kvalitou. 
Ve třetím utkání DHC narazilo na asi nejlepší družstvo v této kategorii, BSV Sachsen Zwickau. Hráčky 
DHC nevarovalo ani to, že soupeře viděly v předchozím utkání a vstoupily do utkání s neuvěřitelnou 
naivitou. Výsledkem nemohlo být nic jiného než poločas 3:11 !!! V druhém poločase naopak DHC 
nastoupilo úplně jinak. Hrálo rychle, kombinačně, míč šel z ruky do ruky, dobře bránilo a jen díky 
značným nepřesnostem domácích rozhodčích nedosáhlo na body a prohrálo 14:15. 
Tento poločas byl asi jediný, který se dá ze strany DHC vyhodnotit jako excelentní. Pokud bychom takové 
výkony opakovaly pravidelně, můžeme hledět v této sezoně ke světlým zítřkům. 
Posledním sobotním soupeřem byl TSG Friesenheim. Po slušném prvním poločase a pětibrankovém 
náskoku, přišel ve druhém opět herní výpadek a hráčky DHC se hodně nadřely, aby uhájily vítězství 
17:15, které jim zajistilo druhé místo po základní části. 

 
Prvním zápasem v neděli DHC jen dohrávalo základní skupinu proti domácímu BSV 93 Magdeburg. 
Soupeř nekladl odpor a DHC zvítězilo bez problémů 21:6. 
V semifinále DHC narazilo znovu na TSG Friesenheim. A začalo stejně špatně jako v sobotu proti 
Zwickau. Prohrálo poločas o tři branky. Ve druhém se sice zvedlo, ale když v době vlastního 
jednobrankového neproměnilo trhák a čtyři náskoky z pravého křídla z luxusních úhlů, jeho hra se zbortila 
jako domeček z karet. Němky za výrazného přispění tragických rozhodčích (DHC hrálo celý druhý 
poločas v pěti nebo ve čtyřech a Němky střílely sedm sedmiček) uhájily vítězství 14:13. Plzeňanky ani 
přes předzápasové upozorňování trenérů nedokázaly ubránit dvě stošedesáticentimetrové hráčky 
soupeře, které byly u všech branek. Po zápase hledaly hráčky chyby v únavě, vlastních bolístkách, jen ne 
ve vlastních chybách. I přes nepřízeň rozhodčích je v utkáních se soupeřem těchto kvalit nutno vítězit, 
protože stejné podmínky mohou nastat i v české lize. 
 

Utkání o třetí místo se hrálo v překrásném halovém komplexu v Barlebenu s Rostocker HC. Utkání se 
vyvíjelo prakticky stejně jako ve skupině, jen s tím rozdílem, že si tentokrát DHC vytvořilo náskok hned ze 
začátku a pak ho udrželo až do konečného stavu 16:9. 
Turnaj splnil smysl, proč jsme jeli sedm hodin. Zahráli jsme si proti cizím soupeřům různých kvalit. 
Všechny hráčky dostaly spoustu prostoru ukázat, jak jsou na novou sezonu připraveny. Bohužel jsme 
nedokázali do utkání dostat většinu kombinací, které jsme v minulých týdnech nacvičili a uchylovali jsme 
se ke stereotypu z minulých let. Trenéři si udělali obrázek, s kým mohou počítat na ligu a kdo bude 
pravděpodobně starty jen paběrkovat. 
 

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-224-plzensky-kraj-logo.jpg


Pokud si máme dávat v letošním roce nejvyšší cíle, nemůžeme být po tomto víkendu být spokojeni s 
výsledkem, hrou ani přístupem a chováním některých hráček. Na druhou stranu máme ještě tři týdny do 
prvního ligového zápasu v Jindřichově Hradci, takže nějaký prostor pro nápravu ještě zbývá. 

Branky na turnaji: 

Oravcová 17 (5), Bušauerová 17 (7), Franzová 15 (1), Franková 13, Poslední 12(2), Eksteinová 11, 
Šmrhová 8, Sedláková a Tomíšková po 8 (1), Soukupová 8 (3), Toušová 5 (2), Krauskopfová 4. 

V brance velmi slušně chytaly Jiskrová a Bufková, bohužel je obrana nechávala často na holičkách. 

 

  



Starší žačky třetí na Börde Cupu v Magdeburgu  
(29. - 30. 8. 2015) 

Starší žačky čekala po třech týdnech náročné přípravy odměna v podobě účasti na turnaji v 
Magdeburgu. Účast hráček DHC Plzeň byla finančně podpořena dotací z Fondu Rady Plzeňského kraje! 

V kategorii startovalo celkem osm družstev, hrálo se ve dvou skupinách každý s každým, a potom 
semifinále a utkání o konečné umístění. Čekalo nás tedy jen pět zápasů s hrací dobou 1 x 25 minut. 

Hned na úvod nás čekal domácí Magdeburg. V těžkém utkání jsme dlouho udržovaly vedení, které jsme 
ztratily až v závěrečných dvou minutách. Po velmi dobrém výkonu jsme prohrály s pozdějšími vítězkami 
turnaje 8 : 9.  

Ve druhém utkání jsme nastoupily proti HSV Oberhavel. Utkání bylo tentokrát jednoznačné od začátku až 
do konce - vyhrály jsme 20 : 3. 

Třetí utkání proti SV Werder Bremen bylo utkání "o bytí a nebytí". V případě vítězství bychom postoupily 
do bojů o 1. - 4. místo, v případě prohry bychom spadly do dolní části tabulky. V utkání jsme podaly 
zodpovědný a taktický výkon s velmi dobrou obranou a aktivním útokem. Vyhrály jsme zaslouženě 13 : 7. 

V semifinále nás čekal jednoznačný vítěz druhé skupiny TSG Friesenheim. Odehrály jsme výborný zápas 
a dlouho jsme se zkušenějšími soupeřkami držely krok. Závěr ale opět patřil německým soupeřkám - po 
několika našich neproměněných šancích a drobných chybkách v obraně jsme prohrály 9 : 11. 

Závěrečný duel o třetí místo sliboval reprízu loňského vídeňského souboje DHC Plzeň x Sokol Kobylisy. 
Naše hráčky opět vstoupily do utkání velmi zodpovědně a během chvilky jsme vedly 6 : 1. Tentokrát se 
hrálo 2 x 12,5 minuty a i do druhého poločasu naše hráčky vlétly s chutí po medaili. Vedení jsme 
udržovaly po celý zápas a zvítězily 19 : 12. 

Samozřejmě, že třetí místo je úspěchem, ale ještě více nás mohou těšit dva velmi dobré zápasy, ve 
kterých jsme držely krok s těžkými soupeřkami z Magdeburgu a Friesenheimu. Všechny hráčky podaly 
velmi dobré výkony a nasbíraly spoustu zkušeností.  

Branky: 

Černěhová 1, Drozdová 6, Hornsteinerová 3, Kantnerová 11, Kepková 18, Klementová 2, Kutáková 12, 
Rittichová 1, Tomanová 1, Turková 2, Vaňková 5, Walterová 7  

Brankářky: Malá i Kučerová měly obě shodně 50% úspěšnost :-)  

 



Setkání talentů (Plzeň 5. 9. 2015) 

V sobotu 5. září se v Plzni uskutečnilo Setkání talentů. Společná akce RHC DHC Slavia Praha a RHC 
DHC Plzeň. Akce proběhla v hale a tělocvičně 31. ZŠ Plzeň. 

Akce se zúčastnilo celkem 23 hráček z Prahy i Plzně. V dopolední části byly hráčky nejprve rozděleny do 
čtyř skupin a postupně si prošly stanoviště   

• práce nohou 

• reakční míčky 

• přihrávky 

• náběhy   

Druhá část dopoledního bloku byla zaměřena na spolupráci hráček. Na jedné polovině haly 
spolupracovaly spojky s pivoty, na druhé polovině spolupracovaly spojky s křídly. V tělocvičně měly svůj 
specializovaný trénink brankářky. 

Třetí a závěrečná část byla věnována spolupráci spojek. Pro křídla a pivoty pak byla připravena 
specializovaná cvičení zaměřená na střelbu. 

Celý den se hráčkám aktivně věnovaly trenérky domácího DHC Plzeň (Jarka Šmrhová, Věra 
Jordanovová a Petra Johannová) a spolupořádajícího DHC Slavia Praha (Martina Papežová). Ohromný 
dík patří také Jitce Mertové. Velkým přínosem a motivací pro všechny hráčky byla účast 
reperezentačního trenéra družstva dorostenek Jana Salače. 

Všem hráčkám patří poklona za vzorný přístup a tréninkovou snahu. Těšíme se na viděnou na dalším 
setkání!  

 



Mladší dorostenky ukončily přípravu turnajem ve Velkém 
Meziříčí (13. 9. 2015) 

Mladší dorostenky ukončily měsíční přípravu na dorosteneckou ligu přípravným turnajem ve Velkém 
Meziříčí. Na tomto turnaji se utkaly dohromady starší i mladší dorostenky. 

Družstvo jelo na turnaj s vědomím, že naprosto nezáleží na výsledku a že si všechny hráčky zahrají 
stejnou měrou, což se i stalo. 

V prvním utkání se staršími dorostenkami Kobylis hrálo DHC dobře a prakticky celý zápas vedlo. 
Hráčkám by se dal vytknout jen pomalý návrat do obrany a několik spíše taktických věcí, jako ukvapená 
střelba z křídla v oslabení a nedůsledné přerušování hry soupeře. Ještě sedm minut před koncem vedlo 
DHC o tři branky, pak však slabší šestice hráček nezvládla svůj úsek hry a DHC prohrálo 15:17. 

Druhý zápas s Ivančicemi byl naopak velmi nepovedený od všech hráček. Nedůraz a alibistická hra v 
útoku i obraně vedla k porážce 14:18. Hráčky DHC udělaly z brankářky soupeře hvězdu. 

Naopak zápas s dosud neporaženými staršími dorostenkami Velkého Meziříčí vypadal úplně jinak. 
Hráčky si vzaly k srdci rady trenérů po zápase s Ivančicemi a všechny předvedly výkon, kterým by se 
družstvo chtělo v letošním ligovém ročníku prezentovat. Rychlá házená se spoustou nápadů, aktivní 
obranou a rychlým přechodem vpřed, podpořená výborným výkonem brankářek vedla v průběhu zápasu 
až k devítibrankovému vedení. Soupeři se podařilo v závěru snížit na 19:13. 

Poslední zápas o umístění se staršími dorostenkami Otrokovic se hrál pouze na jednou dvacet minut 
(předtím jednou třicet) a nesl se ve znamení malého experimentu. Od začátku dostala svoji šanci slabší 
šestka, aby ukázala, co umí. Bohužel po deseti minutách předávaly pomyslný štafetový kolík za stavu 
1:5. Jejich zkušenější spoluhráčky dokázaly druhou desetiminutovku díky extrémně aktivní obraně a 
rychlému přechodu do útoku vyhrát 8:3 a celkově otočily stav zápasu na 9:8 pro DHC. 

Pokud bychom chtěli turnaj hodnotit, je naprosto jedno konečné šesté místo. Turnaj ukázal zcela jasně, s 
kým se dá počítat na pravidelné účinkování v dorostenecké lize, a kdo bude muset v tréninku ještě hodně 
zabrat. DHC si vyzkoušelo všechny druhy obran, které hráčky znají. I zde se ukázalo, že ne všichni to 
zvládají. Spokojenost byla s výkony obou brankářek, 
trojicí spojek Franzová, Bušauerová a Sedláková, kdy především posledně jmenovaná odehrála výborný 
turnaj a jediná uspokojila v bídném zápase s Ivančicemi. Slušný výkon ještě předvedly Eksteinová a pivoti 
Poslední a Paulusová, která zaslouží pochvalu hlavně za práci v obraně. Ostatní hráčky podaly výkon 
pod své možnosti. 

Branky DHC: 

Sedláková 12, Franzová 9, Bušauerová 8, Křišťanová 6, Poslední a Eksteinová 4, Kepková, Rybáková a 
Tomíšková po 3, Paulusová 2, Soukupová a Krauskopfová po 1. 

 

  



Mladší žačky odehrály v neděli 13.9.2015 svůj první 
soutěžní turnaj 

Hráčky ročníků (2003, 2004 ,2005) se sešly v Božkově, aby odehrály první soutěžní turnaj. 
Nominaci hráček určily trenérky, až v neděli před začátkem turnaje. 

Do týmu A byly nominovány: Tomanová Natálie, Pitulová Adéla, Rittichová Natálie, Malá Michaela, 
Okalová Štěpánka, Říhánková Sára, Komárková Magdaléna, Říhánková Zuzana, Dubská Julie a 
Egermajerová Nela. 
Do týmu B byly nominovány: Toušová Vali, Nová Kristýna, Blažková Tereza, Krausová Kateřina, 
Šindelářová Aja, Klasnová Lucka, Egrertová Lenka, Benešová Lucka, Perglová Viktorie, Lidumila 
Hýblová. 

K prvnímu utkání proti sobě nastoupilo DHC Plzeň A - DHC Plzeň B. Je třeba podotknout, že mladších 
žačkách se hraje systémem 10 minut osobní obrana, poté se hází Shot-out a na závěr následuje 20ti 
minutová hra. 

Obě družstva příjemně překvapila výkonem jak v osobní obraně, tak při hře. Jsme rády, že se do hry 
zapojila všechna děvčat jak z týmu A, tak ale i z týmu B. Ve hře byla vidět bojovnost i snaha o vstřelení 
branky. V brance vynikla svými výkony Šindelářová Ája. 

DHC Plzeň A odehrálo svůj druhý zápas s Tachovem a zvítězilo v osobní obraně shot-out i ve hře. 
Děvčata k tomuto zápasu nastoupila zodpovědně a splnila veškeré pokyny, které jim trenérky daly. 
V osobní obraně předvedly bojovnost a chuť vyhrát. Radost dělaly všechny a na kvalitě hry nebylo vůbec 
poznat, že trenérky pravidelně střídaly. V brance je statečně podržela Míša Malá a v útoku se o branky 
podělila téměř všechna děvčata. 

DHC Plzeň B odehrálo svůj druhý zápas proti silnému týmu SVŠ Plzeň. V osobní obraně musíme 
vyzdvihnout Benešovou Lucku, která měla za úkol hlídat nejaktivnější hráčku, a byť byl tento úkol náročný 
a nelehký byla její obrana výborná. Vyzdvihnout je třeba taky Vali Toušovou a Terku Blažkovou, které 
byly velmi aktivní v útoku. Ve hře nám již trochu chyběly síly, ale předvedly jsme slušný výkon. 

K poslednímu zápasu DHC Plzeň B nastoupilo proti domácímu HC Plzeň. K tomuto zápasu jsme 
nastupovaly s chutí vyhrát a doufaly jsme v dobrý výsledek. Již od prvních minut to také tak vypadalo. 
Hráčky s nasazení a chutí sázely branky do sítě soupeřek. Družstvo dovedlo osobní obranu, shot-out i 
hru k vítěztví. 

Moc děkujeme všem hráčkám za účast a bojovnost a všem rodičům za podporu! 

  

  



Mini 4+1 - První soutěžní turnaj 13. 9. 2015 - DHC Plzeň 
(2006-2007) 

Pro tréninkovou skupinu hráček ročníků 2006 - 2007 začala nová sezóna domácím turnajem. 

Vzhledem k tomu, že hráčky ročníku 2006 již svým věkem spadají do kategorie minižaček, rozhodli jsme 
se, že tuto sezónu vedle sebe absolvujeme jak turnaje přípravek (týkají se pouze ročníku 2007), tak i 
turnaje minižaček, které jsou určeny pro ročníky 2005-2006, a to jak ve čtyřkové házené (týká se všech 
hráček), tak i v házené šestkové (týká se hráček ročníku 2006 a vybraných hráček ročníku 2007). Celou 
skupinu tak v průběhu roku čeká pořádná porce turnajů.  

První turnaj kategorie mini 4+1 se konal za krásného slunečného počasí v domácím areálu 31. ZŠ a 
děvčata tak měla poprvé možnost vyzkoušet si, jak vypadá házená ve "vyšší" kategorii a proti vesměs 
starším a fyzicky vyspělejším soupeřům. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev, včetně třech našich 
družstev tvořených celkem 25 hráčkami. Družstva byla rozdělena do třech skupin a my jsme se nasadili 
jedno družstvo do druhé skupiny a dvě družstva do skupiny třetí. 

Již první zápasy ukázaly, že děvčata nečeká nic jednoduchého a obzvláště zápasy ve druhé skupině 
někdy připomínaly, co se výšky a váhy týče, boj obrů s goliáši. Obrovským pozitivem bylo, že děvčata se 
ani takových soupeřů nezalekla a dobrým pohybem s míčem i bez míče se jim minimálně vyrovnala. 
Trochu problémy nám dělala hra proti zatažené obraně, o níž jsme stále přesvědčeni, že by v této 
kategorii neměla mít místo, avšak řada týmu tento způsob hry používá, proto se s tím budeme muset 
postupem času vypořádat (ač sami budeme dále bránit osobně). Rezervy pak bylo někdy vidět i v návratu 
do obrany a obsazování soupeře po gólu nebo ztrátě míče. 

Celkově byl turnaj velmi vydařený a jasně ukázal, že děvčata jsou schopna hrát vyrovnané zápasy i se 
soupeři leckdy o 2 roky staršími. Všem zúčastněným proto náleží velká pochvala. Další turnaj, tentokrát 
přípravek, nás čeká již příští víkend (v neděli 20.9. v Kynžvartu) a týkat se proto bude pouze hráček 
ročníku 2007. 

  



Projekt "Víc pro děti než pro sebe" 

Projekt "Víc pro děti než pro sebe" je společným projektem Plzeňského kraje a organizace Pionýr. Díky 
němu jsou každoročně oceňováni nejaktivnější dobrovolníci věnující se práci s dětmi. Je pro nás velkou 
ctí, že v kategorii Trenér dětského/mládežnického sportovního oddílu byla oceněna naše dlouholetá 
obětavá trenérka Věra Jordanovová. 

Věra se trénování v DHC Plzeň věnuje více než dvacet let. Za tuto dobu pozitivně ovlivnila mnoho 
mladých házenkářek. Mimo jiné k jejím odchovankyním patří i současná reprezentatka ČR (členka širšího 
kádru družstva žen i juniorek) Dominika Zachová, nebo bývalá juniorská reprezentatka Eliška Šibrová.  K 
jejím největším trenérským úspěchům patří titul Mistra ČR v kategorii mladších žákyň v minulé sezóně, 
stříbro z Žákovské ligy starších žákyň a stříbrná medaile z Letní Olympiády dětí a mládeže 2015. V 
současnosti Věra aktivně trénuje družstvo žákyň ročník 2001 - 2003 a pomáhá u družstva přípravky. 

Děkujeme Věře za výbornou práci s mladými házenkářkami a přejeme hodně energie a trpělivosti v práci 
s nejmladšími talenty!  

Zde je odkaz na článek na stránkách Plzeňského kraje.  

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/projekt-vic-pro-deti-nez-pro-sebe-ocenil-praci-dobrovolniku


 

  



Přijďte se na nás podívat na Sporťáček! 

V sobotu 19. září 2015 proběhne v plzeňské hale Lokomotivy festival Sporťáček. 

DHC Plzeň opět nebude chybět. Stejně jako v loňském roce připravujeme širokou nabídku míčových 
aktivit i cvičení bez míče, která budou moci děti u našeho stánku vyzkoušet.  

Znovu zde najdete v roli asistentek starší žákyně DHC Plzeň. Podívejte se, jaké pro Sporťáček 
natočili video.  

A zde se můžete podívat na stránky Festivalu Sporťáček.  

Těšíme se na Vás v našem stánku v sobotu 19. září od 10.00 do 18.00 v hale Lokomotivy Plzeň, 
Úslavská 75.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=JQAo4e-DA88
http://www.sportacek.cz/


Mladší dorostenky - 1.kolo - Jindřichův Hradec -  
DHC Plzeň (20. 9. 2015) 

První korálek navlečen 

Důležité první kolo v Jindřichově Hradci začalo velmi nervózně. První branku vstřelila až v 7. minutě T. 
Eksteinová. Dále až do 13.minuty se družstva střídala ve skórování do stavu 4:4. Pak se do všeho vložila 
střelecky disponovaná V. Oravcová, která si všimla, že chytání do horní části branky není úplně nejlepší 
disciplínou domácí brankářky a čtyřmi rychlými brankami během pěti minut uklidnila spoluhráčky (4:8). 
Stejně pomohla při svém druhém střídání před přestávkou, kdy dalšími dvěma góly zvyšovala už na 
poločasových 6:13. V prvním poločase fungovala DHC velmi dobře obrana. Ze šesti obdržených branek 
byly dvě ze sedmičky (další dvě zlikvidovala brankářka A.Jiskrová) a dvě v oslabení. 

Na začátku druhého poločasu během pěti minut zvýšilo DHC svůj náskok na deset branek a vypadalo to 
na velký debakl domácích. Opak byl pravdou. Západočešky se uspokojily s výsledkem a zejména v 
obranné fázi ubraly na aktivitě. Zvláště dvojice na pravé straně M. Sedláková a A. Šmrhová si nedokázala 
vůbec poradit s nejlepší hráčkou domácích M. Hauserovou. V závěru dobře hrajícím domácím začaly 
docházet síly, a tak se Plzeňankám přeci je podařilo odvézt si více než desetibrankové vítězství (19:30). 

Zápas nebyl zdaleka tak jednoznačný, jak napovídá výsledek. Domácí celek praktikoval zasunutou 
obranu a hostujícím hráčkám s výjimkou V. Oravcové se do střelby z dálky příliš nechtělo. Snaha hrát 
jedna na jednu většinou byla bez úspěchu a ombinace nacvičované v přípravě nejsou ještě tak zažité, 
aby vedly pravidelně ke vstřelení branky. Zlepšila se od posledních přípravných zápasů agresivita v 
obraně, což bylo vidět především v prvním poločase. Velmi spolehlivě chytala dvojice brankářek, což ve 
spolupráci se slušnou obranou (s výjimkou úseku mezi 35. a 47. minutou) vedlo k obdržení méně než 
dvaceti branek. Přestože je asi větší spokojenost s výsledkem než s předvedenou hrou, tak obecně 
vzato, pokud budeme pravidelně dávat třicet branek, asi se v této soutěži nenajde příliš soupeřů, kteří by 
dokázali překonat naši obranu 30x. 

Příští týden pokračujeme v navlékání korálků na pomyslný náhrdelník pro vítěze ligy v domácím prostředí 
proti Sokolu Písek, který má v týmu množství hráček, které v červnu byly u vítězství na Olympiádě 
mládeže v Plzni. Proto zveme všechny fanoušky na neděli 27. 9. v 15.30, kdy se dorostenky DHC poprvé 
představí v novém ligovém ročníku v nových dresech. 

Branky DHC: 

Oravcová 8, Křišťanová 4, Sedláková, Bušauerová, Paulusová a Franková po 3, Franzová 2, Poslední, 
Eksteinová, Fousková a Tomíšková po 1. 

  



Plzeňská liga starších žaček (HC Plzeň, 20. 9. 2015) 

V neděli 20. 9. 2015 odstartovala i Plzeňská liga starších žaček. Pět účastníků v soutěži hraje na každém 
turnaji systémem každý s každým. V pořadatelství se postupně prostřídají všechna přihlášena družstva. 
Turnaje budou rozloženy do celé sezóny. Prvním pořádajícím bylo HC Plzeň. 

DHC Plzeň A 

Vzhledem ke značené marodce, hrálo Áčko dnes jen se dvěma střídajícími hráčkami do pole a dvěma 
brankářkami. Celkově naše turnajové vystoupení nebylo příliš vydařené, i když družstvo splnilo cíl a 
dosáhlo plného bodového zisku. 

První utkání proti DHC Plzeň B bylo ve znamení jasné herní převahy, která se ale gólově projevila až v 8. 
minutě. Pak už Áčko navyšovalo náskok až na konečných 14 : 4. 

Druhé utkání bylo opět ve znamení naší herní převahy, která však (zejména v prvním poločase) nebyla 
vyjádřena odpovídajícím brankovým stavem (poločas 8 : 7 pro DHC Plzeň). Ve druhém poločase, 
zejména zásluhou Walterové a Kantnerové, DHC odskočilo i brankově. Konečný výsledek 18 : 11 pro 
DHC Plzeň. 

Třetí utkání proti VŠ Plzeň přineslo vyrovnaných prvních osm minut, pak už hráčky DHC zpřesnily hru a 
plynule navyšovaly své brankové konto. DHC zvítězilo 32: 12. 

Poslední utkání DHC Plzeň - Slavoj Tachov slibovalo napínavou podívanou - oba celky nastupovaly k 
závěrečnému utkání neporaženy. První poločas byl velmi vyrovnaný a góly padaly střídavě do obou 
branek. I na začátku druhého poločasu zůstával i přes mírnou převahu Plzeňaček vyrovnaný stav (5. 
minuta 13 : 13). Pak to byla znovu Pavlína Kepková a společně s Kájou Klikovou dovedly družstvo k 
upracovanému vítězství 21 : 15. 

Celkově dnes hráčky DHC Plzeň bohužel nepředvedly zdaleka tak pohlednou ani bojovnou házenou, 
jakou se prezentovaly v Magdeburgu. V poli dnes vynikala hlavně Čert :-) 

Branky: 

Černěhová 1, Drozdová 10, Kantnerová 13, Kepková 26, Kliková 6, Nosková 5, Vaňková 7, Walterová 17  

DHC Plzeň B 

Hráčky z DHC Plzeň B měly také jasný cíl. Bodovat nejméně ve dvou utkáních.  

V prvním utkání proti Áčku se družstvo teprve rozkoukávalo a hledalo optimální sestavu. Postupně se 
prostřídaly všechny hráčky a měly příležitost ukázat, co umí. 

Ve druhém utkání proti Tachovu předvedlo Béčko výborné akce a v několika úsecích hry mělo jasnou 
převahu. Bohužel vázla koncovka. Nedokázaly jsme proměnit několik jasných gólových příležitostí a 
tachovské hráčky naše chyby trestaly. Prohrály jsme po statečném a pěkném výkonu 13 : 19. 

Ve třetím zápase jsme konečně dosáhly na vítězství. S HK Slavia VŠ Plzeň naše děvčata vedla od 
začátku až do konce. A přestože nás soupeřky několikrát dotáhly, dokázaly jsme vždy gólově odskočit a i 
závěr jsme si pohlídaly. Vyhrály jsme zaslouženě 15 : 13. 

V posledním utkání proti HC Plzeň už nám trochu docházely síly. Přesto holky zabojovaly. Prakticky po 
celý první poločas jsme dotahovaly až na poločasových 6 :  6. Ve druhém poločase jsme nejprve 
odskočily na 9 : 7, ale v zápětí převzalo otěže HC Plzeň, my jsme měly několik neproměněných šancí a 
rázem vedly domácí hráčky o jediný gól. Posledních pět minut jsme ale zvládly na výbornou. Nejprve 
vyrovnala Rittichová a čtyři minuty před koncem vstřelila rozhodující branku Klementová. 



Celkově Béčko předvedlo velmi dobrý kolektivní výkon, podpořený pěknými výkony jednotlivců - pochvalu 
zaslouží zejména Klementová, Turková a Rittichová. Své si odbojovaly i PiTomy a Eva Kabátníková. 
Příjemným překvapením byl výkon Maliny v poli. Výborně jí zastoupila v brance Raslová. 

Branky: 

Hoťková 1, Kabátníková 2, Klementová 11, Okalová, Pitulová 1, Rittichová 17, Tomanová 2, Turková 5, 
Vojtěchová, Říhánková 

 

  



Přípravka - První soutěžní turnaj 20. 9. 2015 - Lázně 
Kynžvart 

Za DHC Plzeň se zúčastnila děvčata hned ze dvou tréninkových skupin. Přečtěte si hodnocení trenérů. 

DHC Plzeň (2007, trenéři David Šmrha a Milan Janků) 

První soutěžní turnaj kategorie přípravky se konal v Kynžvartu. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev, 
rozdělených do dvou skupin, a hráčky ročníku 2007 vytvořily dvě vyrovnaná družstva v silnější skupině. 
Ač nás přivítalo na Kynžvart typické chladné počasí, tak boje na hřišti se nesly ve vysokém tempu. Od 
prvních minut děvčata ukazovala, že jejich zařazení do "vyšší" kategorie minižaček, kterou si poprvé 
vyzkoušela minulý týden, rozhodně nebylo krokem vedle a že řada z nich "svou" kategorii začíná pomalu 
přerůstat. 

Všechny zápasy byly především ve znamení dobrého pohybu s míčem i bez míče a zejména velké chuti 
útočit, čemuž odpovídal i počet vstřelených branek, o které se podělily prakticky všechny hráčky. Na 
druhou strany byly také někdy o něco menší chuti vracet se po ztrátě míče a bránit. Vyjma zápasů se 
Šťáhlavy, kde ani jedno z našich družstev nedokázalo ubránit nejlepšího hráče soupeře, děvčata 
zbývající soupeře dokázala přehrát a jejich vzájemný zápas skončil vyrovnaně. 

Celkově splnil turnaj naše očekávání a oproti loňské sezoně přípravek lze vidět výrazný posun vpřed. To 
bylo patrné i na hře proti šťáhlavské zatažené obraně (ostatní družstva bránila osobně), na kterou jsme 
se zaměřili v tréninku a ve které děvčata postupem času nacházela stále další a další skulinky. Za přístup 
k turnaji si všechny hráčky zaslouží velkou pochvalu a některé z nich si za odměnu za týden vyzkouší 
poprvé v životě i turnaj ve „velké" házené. 

DHC Plzeň (2008 a mladší, trenérka Petra Johannová)  

Letošní turnajovou sezónu zahájila naše družstva přípravky turnajem v Kynžvartu. Ač to zprvu vypadalo, 
že počasí nám nebude vůbec nakloněno, nakonec se umoudřilo a první kapky spadly až po vyhlášení. 
Naše nejmladší hráčky hrály jako DHC „C" a DHC „D" a turnaje se zúčastnili i naši dva úplní nováčci. Do 
turnaje jsme vstoupily duelem proti sobě. Tento zápas probíhal spíše v duchu tréninkovém a děvčata se 
rozkoukávala. Další zápasy jsme pak sehrály s družstvy L. Kynžvart, Talent a Šťáhlavy. Tyto zápasy byly 
oproti minulé sezóně vyrovnanější a největší posun našich děvčat kupředu byl znát především v útočné 
části, kde jsme se častěji dostaly do střelby. Stejně tak počet proměněných šancí se zvýšil. Velké rezervy 
ovšem máme v oblasti obranné, na kterou se budeme muset ještě více zaměřit. Děvčata se zatím 
většinou v radosti ze vstřelené branky zapomínají vracet. Na druhou stranu bylo i zde vidět zlepšení mezi 
prvním a posledním zápasem. Celkově lze celý turnaj charakterizovat jako lehké zlepšení s každým 
odehraným zápasem. Toto platí především pro naše dvě nové hráčky, které se turnaje zúčastnily. První 
zápas byl pro ně velkým rozkoukáváním, ale v posledním už se do hry pěkně zapojily. Jako trenérka jsem 
spokojena a doufám, že děvčata budou v tomto duchu pokračovat. Za tento turnaj mají jedničku! 

  



Mladší dorostenky 2. kolo - Sokol Písek (27. 9. 2015) 

Rychle a zběsile 1 

Začátek prvního domácího utkání byl spíše „zběsilý". Domácí DHC nezačalo dobře, neproměnilo několik 
jasných šancí a po chybách na levé straně obrany prohrávalo 0:2, 1:3 a ještě v 11. minutě to bylo 6:6. 
Horší začátek ale domácí hráčky nezlomil. 
V polovině prvního poločasu přepnuly do módu „rychle" a na každý gól Písku odpověděly třemi vlastními. 
V poločase svítilo 16:9 pro domácí. 

V druhém poločase DHC nezpomalilo jako minulý týden, ale udržovalo stále vysoké tempo, kterému 
hosté nedokázali konkurovat. Když se začalo dařit i Oravcové s Tomíškovou, kterým se první část utkání 
příliš nevydařila, odvážejí si Jihočešky vysokou porážku 39:22. 

Velmi pěkné utkání, ve kterém, po horším začátku, DHC rozehrálo, pro bohužel velmi málo přihlížejících 
diváků, pěkné divadlo s množstvím pohledných akcí i tvrdých střel, po kterých často hostující brankářky 
jen vyndavaly míče ze sítě. 

DHC vycházelo z pevné a aktivní obrany ( i když ve druhém poločase byla vidět chuť spíše útočit než 
bránit), z rychlého přechodu do útoku a dokázalo úspěšně realizovat i několik nacvičených kombinací, 
což se v přípravě ani v prvním kole příliš nedařilo. Příležitost dostaly všechny hráčky stejnou měrou, což 
je vidět i na přehledu střelců. Svůj ligový debut si odbyla Anička Toušová, na které byla znát značná 
nervozita a částečně i nezkušenost. Velmi spolehlivě opět utkání odchytaly obě brankářky (Jiskrová a 
Bufková). Prim hrála trojice spojek Franzová, Franková a Bušauerová. Obrannou činnost od minule 
výrazně zlepšily Sedláková a Šmrhová. 

Příští týden DHC jede na hřiště jednoho z favoritů soutěže - Spartaku Ústí nad Labem. 

Branky DHC: 

Franzová 8, Franková 6, Oravcová, Bušauerová, Tomíšková a Šmrhová po 4, Sedláková 3, Poslední, 
Eksteinová a Křišťanová po 2. 

  



Mladší žačky - 2. turnaj (27. 9. 2015 Lázně Kynžvart) 

V neděli 27. 9. 2015 pokračovala druhým kolem soutěž mladších žaček. Tentokrát se družstva sjela do 
Kynžvartu. 

DHC Plzeň A 

Mělo na programu pouze dva zápasy, a to proti HC Plzeň a proti Slavoji Tachov. Oba tyto zápasy Áčko 
bez větších problémů zvládlo. Dařil se nám zejména rychlý přechod do útoku. Zapojovaly se všechny 
hráčky a všechny hráčky také v obou utkáních skórovaly. Za obranu je třeba pochválit Julču Dubskou, 
která vybojovala spoustu míčů. Za výkon v brance musíme ocenit Malinu, která i přes zdravotní problémy 
výborně odchytala celý turnaj. 

DHC Plzeň B 

Na Béčko čekali hned tři soupeři. Nejprve nastoupilo proti Tachovu. Holky bojovaly, hrály aktivně a 
doslova se praly o dobrý výsledek. Odměnou jim bylo vítězství ve všech třech částech (osobní obraně, 
shot-outech i dvacetiminutové hře). Vyzdihnout musíme hlavně MiniSáru, která podala životní výkon a je 
hlavní strůjkyní úspěchu proti Tachovu.  

Ve druhém utkání proti HC Plzeň jsme "byly papírovými favority", ale vývoj utkání tomu vůbec 
neodpovídal. Osobní obranu jsme ještě zvládly (dařilo se zejména Kikině Nové), při shotech už jsme "jen 
remizovaly" a v první desetiminutovce utkání jsme se vyloženě trápily. Naštěstí se pak rozstřílela Valča 
Toušová a zejména díky jejím brankám jsme dokázaly zvítězit i v utkání. V brance holky podržela Ája 
Šindelářová.  

Třetí utkání proti Chebu rozhodla větší zkušenost domácích a naše hráčky bohužel nedokázaly zvítězit 
ani v jedné z částí. 

Největšími oporami DHC Plzeň B byly MiniSára, Beny, Valča a Kikina. V brance se střídavými úspěchy 
statečně vzdorovala Ája.  

  



Mini 6+1 - První soutěžní turnaj 27. 9. 2015 - HC Plzeň 
(2006-2007) 

První turnaj v házené 6+1 nejen v této sezóně, ale vůbec první v jejich životě odehrály v neděli minižačky 
tvořené hráčkami ročníků 2006 a 2007. K turnaji jsme přistupovali prakticky bez jakéhokoliv očekávání a 
s minimem tréninkových zkušeností, protože pro nás tuhle sezónu prioritou zůstává ještě miniházená. 
Cílem pro hráčky tak bylo především vyzkoušet si házenou na velkém hřišti a uvědomit si, jak moc se 
čtyřková házená liší od šestkové. A že ten rozdíl je skutečně velký poznaly poměrně brzy, včetně pro ně 
nezvyklého modelu zápasů, které se sestávají z 5min osobní obrany, shot-out a 15min utkání. 

Paradoxně nejlepší výkon předvedla děvčata hned v prvním zápase proti HC Plzeň, kdy se jim zejména 
při osobní obraně dařilo uvolňovat a dostávat se do zakončení. Velmi dobrý výkon zároveň předvedla v 
brance Natálka Nyklesová. V dalších zápasech nás již čekali věkově starší soupeři, kteří mají s velkou 
házenou větší zkušenosti, a průběh zápasů tomu logicky odpovídal. 

Po celý turnaj se děvčata potýkala zejména s hrou proti zatažené obraně, kdy nedokázala příliš plnit 
pokyny trenérů a ze správných pozic nabíhat pro přihrávky, z čehož pak pramenily někdy zbytečně 
ztracené míče. Postupem času pak vinou delších pauz mezi zápasy klesala i koncentrace a některé 
hráčky pak již více zajímala nedaleká řeka, než to, na jaké pozici mají vlastně hrát. Problémy dělaly 
děvčatům také rozdíly v pravidlech mezi čtyřkovou a šestkovou házenou, zejména pak rozehrávání po 
gólu ze středu hřiště. Pozitivem naopak bylo to, jak se děvčata vypořádala se shot-outy, které jsme téměř 
netrénovali a při kterých udělala minimum technických chyb. V zakončení při nich se však již dařilo o 
trochu méně. 

Celkově jsme turnaj pojali v zásadě tréninkově jako první seznámení se s velkou házenou. V tomhle 
směru tak určitě turnaj svůj účel splnil a hráčkám navíc jasně ukázal, že utkání ve velké házené jsou 
oproti miniházené výrazně složitější a že nedostatků v jejich hře je zatím spousta. Věříme, že to pro ně 
bude motivací do dalších tréninků a že se to projeví na dalších turnajích. Nejbližší turnaj čeká hráčky 
ročníku 2007 již za týden, a to tentokrát v kategorii přípravky. 

  



Mladší dorostenky - 3.kolo - Spartak Ústí nad Labem (3. 
10. 2015) 

Potřetí za sebou dvouciferným rozdílem 

Po jihočeském dvojboji se dorostenky DHC vydaly tentokrát na sever. Kdo se přišel do ústecké haly 
podívat, určitě nelitoval. V utkání hraném ve svižném tempu vedlo od začátku hostující DHC, ale Ústí 
hrálo výbornou házenou. 

DHC převyšovalo soupeře agresivní, aktivní obranou, podpořenou výbornými a pozornými brankářkami, 
na jejichž straně bylo i trochu štěstíčka. Oba týmy se vzorně vracely, a tak nebylo vidět příliš rychlých 
útoků. 

Během prvního poločasu Plzeňanky postupně navyšovalo vedení na poločasových 8:14. 

Domácí se ovšem nevzdali a zle trápili obranu DHC téměř 15 minut druhého poločasu. Pak jim viditelně 
došly síly, protože nedisponovali tak kvalitní lavičkou jako DHC. Konečný stav byl 29:19 pro DHC a je 
třeba přiznat, že pro domácí trochu nespravedlivý. 

V týmu Plzně si zaslouží pochvalu všechny hráčky za soustředěný a odvážný výkon. Nemá cenu někoho 
zatracovat nebo vyzdvihovat. Skvělý kolektivní výkon, proti velmi dobrému soupeři, který určitě mockrát v 
soutěži neprohraje. 

Po volnu o příštím víkendu čeká DHC 18.10. souboj o „čtyři" body s dosud neporaženými Háji. 

Branky DHC: 

Franzová a Bušauerová po 7, Oravcová 4,Franková,Poslední a Fousková po 2,Tomíšková, Šmrhová, 
Sedláková, Eksteinová a Paulusová po 1. 

  



Podzimní žirovnická sklizeň (starší žačky, 2. - 4. 10. 2015) 

Starší žačky se, stejně jako v minulé sezóně, zúčastnily perfektně zorganizovaného a v přátelské 
atmosféře odehraného turnaje v Žirovnici. A bohužel stejně jako v loňském roce pro ně ostrá prověrka 
před hlavní částí sezóny nedopadla příliš dobře. Doufejme, že stejně jako loni to bude i v tomto ročníku 
odrazový můstek a počátek cesty za vysněným cílem. 

V pátek odpoledne nás nejprve čekaly soupeřky z Velké nad Veličkou. Bohužel zápas měl mnoho 
společného s tím loňským - nám se nedařilo téměř nic, v útoku jsme brankářku soupeřek stále jen vybíjely 
a do naší branky spadlo (i díky nepozorné obraně) kde co. Po nevydařeném začátku jsme dotáhly a 
otočily na poločasových 6:5 pro DHC Plzeň, abychom pak zcela propadly v druhém poločase a celkově 
prohrály 7 : 12. 

V sobotu ráno jsme ale zřejmě vstaly tou správnou nohou a v pohodovém tempu jsme přehrály Pardubice 
16 : 4. 

Pak ale přišel znovu výpadek - tentokrát v prvním poločase. V brance se nedařilo Verče Netrvalové a v 
útoku jsme se opět nemohli trefit - pouze 4 branky z 18 střel. Přestože jsme se ve druhém poločase 
zlepšily, na celkový obrat to nestačilo a prohrály jsme zaslouženě 11 : 14.  

Po obědě a vydařeném výletu do blízkého Hájku, kde jsme se odreagovaly při lesních hrátkách a 
nasbíraly spoustu hub, jsme se vrátily znovu do haly a nastoupily proti rozjetým domácím. Tentokrát se 
nám ale dařilo všechno, do čeho jsme se pustili a v brance excelovala Verča Netrvalová (76 % 
úspěšnost) a pouhé 3 obdržené branky. Zvítězili jsme zaslouženě 9 : 3.  

Večer jsme se zase trochu natrápili v utkání s Havlíčkovým Brodem, ale nakonec jsme soupeřky z 
Vysočiny přetlačily a vyhrály 13 : 10. 

V neděli ráno jsme nejprve s přehledem zvládli utkání proti Mostu (19 : 3), abychom pak znovu zvolnili v 
dalším zápase proti Chebu. Po jednoznačném prvním poločase přišel útlum v tom druhém a vyhráli jsme 
"jen" 13 : 10. 

Pak se ale situace v turnaji ještě více zamotala. Nejprve to vypadalo, že by o třetím místě mohla 
rozhodovat minitabulka mezi námi, Veličkou a Žirovnicí. Pak ale nejprve Velička ztratila bod s 
Havlíčkovým Brodem, aby v zápětí domácí Žirovnice vybojovala bod proti největšímu favoritu turnaje a do 
té doby bezchybně a velkým rozdílem vítězícímu Zlínu. 

Tím pádem byla matematika jasná. Buď se nám podaří obrat Zlín alespoň o jeden bod a budeme mít 
medaili, nebo prohrajeme a budeme bez medaile. 

Bohužel poslední turnajový zápas se nám vůbec nevydařil. Znovu nefungovala obrana, v brance se na 
střídačku trápily obě brankářky a v útoku jsme se nemohli trefit. V osmé minutě jsme prohrávali již 2 : 8. 
Kopr poločasovou devítkou po čase upravila na konečných 3 : 9 pro Zlín. Ve druhém poločase jsme se 
trochu zvedli a dokázali se soupeřkami držet krok, náskok z prvního poločasu byl propastný a prohráli 
jsme 9 : 15. A zbyla na nás nepopulární bramborová medaile.  

Celkově: 

Znovu jsme se přesvědčili, že v těžších zápasech nelze uspět bez funkční obrany. Také musíme 
zapracovat na zlepšení umístění střelby. Vyzdvihnout je třeba výkony Kepi, Kopra a Sáry - všechny tři 
patřily k tahounům družstva. Velkým příslibem do budoucna je i výkon Klementa, která se postupně 
rozehrává, zpřesňuje střelbu a více se zapojuje do hry. Tentokrát se turnaj totálně nevydařil křídům a 
nepřidali jsme ani příliš mnoho branek z pivota. Brankářkám se až na výjimky spíše nedařilo. 

  



Branky: 

Drozdová 16, Hoťková 1, Kajerová 5, Kantnerová 19, Kepková 28, Klementová 6, Kliková 8, Lásková 2, 
Nosková 3, Turková 1, Vaňková 2, Walterová 6.  

 

 

  



Přípravka - Druhý soutěžní turnaj 4. 10. 2015 -  
Talent Plzeň 

V článku najdete hodnocení trenérů družstva hráček ročník narození 2007. 

Druhý soutěžní turnaj kategorie přípravky pořádal Talent Plzeň. Pro hráčky ročníku 2007, které startují 
zároveň v kategorii minižaček, se však jednalo o turnaj v této sezóně již čtvrtý a pokračovala tak pro ně 
náročná série, kdy každý týden hrajeme jeden turnaj. Počet účastníků oproti minulému turnaji výrazně 
narostl z 10 na 16 a družstva byla rozdělena do třech skupin (4+6+6). My jsme po zapojení několika 
úplných nováčků tentokrát do turnaje přihlásili 3 družstva po 7 hráčkách, z nichž jedno startovalo v 
nejsilnější skupině a dvě družstva v druhé skupině. V první skupině byla 4 nejsilnější družstva a hrálo se 
dvoukolově (2x každý s každým), což lze hodnotit rozhodně pozitivně, protože děvčata v této skupině 
takto mohla sehrát 6 těžkých zápasů. V druhé šestičlenné skupině čekaly na hráčky celkem 4 zápasy, 
jelikož vzájemný zápas mezi našimi dvěma družstvy se nehrál. 

V první skupině bylo vidět, že se utkávají skutečně nejlepší týmy a že je zde řada individuálně vyspělých 
hráčů a hráček, jimž lze předvídat velkou házenkářskou budoucnost. Pomineme-li úplně první zápas s 
Talentem, při kterém děvčata zřejmě ještě spala a který lze hodnotit jako jeden z vůbec nejhorších, jaký v 
poslední době sehrála (špatný pohyb i velké množství technických chyb), tak v dalších zápasech již 
předváděla házenou, která se rozhodně musela líbit. Facka, kterou tým dostal v prvním zápase (spolu s s 
důrazným vysvětlením že takto hrát házenou skutečně nelze), tak zafungovala dokonale, což jasně 
ukázal i pozdější druhý zápas se stejným soupeřem, kdy se kluci z Talentu museli divit, že tentokrát proti 
nim hraje úplně jiný tým. Velmi pěkné pak byly i oba zápasy se Štáhlavami. Pro družstvo Chebu se 
bohužel účast v nejsilnější skupině ukázalo jako příliš velké sousto a žádnému ze soupeřů nedokázalo 
příliš konkurovat. 

Kvalitní zápasy se hrály i ve druhé skupině, kde lze jako pozitivum vidět to, že se nám vedle již 
zkušenějších hráček podařilo plnohodnotně zapojit i 4 úplné nováčky. Na všech děvčatech bylo zároveň 
vidět, že přechod na tři tréninky týdně je znát a že zlepšení oproti minulé sezóně je značné. Dokladem 
toho bylo i to, že se všechny hráčky dokázaly střelecky prosadit, což jim snad dodá motivaci do dalších 
tréninků i turnajů. Nejbližší turnaj nás čeká již opět příští týden v Tachově, tentokrát v kategorii mini 4+1 a 
tedy i za účasti hráček ročníku 2006. 

  



Plzeňská liga starších žaček (10. 10. 2015) 

V sobotu 10.10.2015 pokračovala druhým turnajem Plzeňská liga starších žaček. Přinesla definitivní 
rozluštění hádanky, kdo že bude přímým postupujícím za Plzeňský kraj. 

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC Plzeň posílené zkušeností z minulého víkendu v Žirovnici, vstoupily do turnaje s cílem 
naplnit roli favorita a dokráčet si pro přímý postup do Žákovské ligy. 

Nejprve v zápase odehraném v téměř přátelské atmosféře porazily Béčko 17 : 11. Pak se utkaly o čelo 
tabulky s Tachovem. Tentokrát roli favorita s přehledem zvládly a přehrály soupeřky jasně 28 : 14.  

V dalších zápasech už rozjeté domácí nemohlo nic zastavit - porazily HK VŠ Plzeň 27 : 10 a HC Plzeň 25 
: 12. 

Již tradičně se brankově podílely všechny hráčky. 

Branky: 

Černěhová 2, Drozdová 9, Kajerová 7, Kantnerová 14, Kepková 16, Kliková 15, Lásková 9, Nosková 5, 
Vaňková 4, Walterová 16 

Brankářky zachytaly lépe než minulý týden, nicméně prostor pro zlepšení je stále ještě velký (Netrvalová 
47 %, Kučerová 42 %).  

DHC Plzeň B 

Hlavním problémem Béčka ve všech zápasech byla nízká úspěšnost střelby (pouze Kutáková se dostala 
přes 50 %). 

Béčko odehrálo velmi zvláštní turnaj, když prakticky všechny soupeře trápilo. Nejprve prohrálo s Áčkem 
(11 : 17). Pak předvedlo zázáračný obrat v zápase se Slávií, kdy prohrávalo pár minut před koncem o tři 
branky, aby dotáhlo a mělo několik větších šancí, které promrhalo, a tak utkání skončilo smírně remízou 
18 : 18.  

V zápase s Tachovem se vedení přelévalo na obě strany a nakonec Béčko uhrálo velmi cenný bod se 
silným soupeřem (remíza 14 : 14). 

Poslední utkání proti HC Plzeň bylo především soubojem brankářek. Utkání skončilo - jak jinak - remízou! 
Tentokrát 9 : 9. 

Největší pochvalu zaslouží za své výkony Malina, jednoznačně nejlepší brankářka sobotního turnaje 
(úspěšnost 50 %). Dále vynikaly zejména Kutyna, Klement a Rittiška. 

Branky: 

Haluzincová 5, Hoťková 1, Kabátníková 1, Klementová 13, Kutáková 21, Okalová, Pitulová, Rittichová 9, 
Tomanová, Turková 1, Říhánková 1, Šimáčková  

  



Mini 4+1 - Druhý soutěžní turnaj 10. 10. 2015 - Tachov 
(hráčky ročník 2006-2007) 

Druhý soutěžní turnaj kategorie mini 4+1 se konal v Tachově a zúčastnilo se jej celkem 14 družstev 

rozdělených do 3 skupin. My jsme měli tentokrát k dispozici 26 hráček a nasadili jsme po jednom družstvu 
do první a do druhé skupiny a dvě družstva do skupiny třetí. 

Turnaj pro naše hráčky představoval další možnost utkat se vesměs se staršími soupeři a přenést dobré 
výkony z kategorie přípravky i do kategorie vyšší. Zápasy v nejsilnější skupině, v níž za soupeře až na 
výjimky startovali hráči ročníku 2005 a za nás převážně hráčky ročníku 2007, ukázaly, že věkový a s tím 
související fyzický rozdíl je zatím poměrně velký. Zároveň pak ukázaly, že házená na této úrovni už 
začíná být tvrdým sportem, v čemž je oproti kategorii přípravky asi největší rozdíl. Tomu se ale budou 
muset děvčata přizpůsobit a nahradit fyzický handicap lepším pohybem. Ač soupeři byli v této kategorii 
zatím nad naše síly, tak bylo vidět, že s každým dalším zápasem se výkony zlepšovaly, což je určitě 
příslibem do budoucna. Nejlepší zápas sehrála děvčata na závěr s kluky ze Šťáhlav, proti kterým se 
dokázala prosazovat zejména v útoku, a to přesto, že kluci byli minimálně o hlavu vyšší a navíc bránili pro 
nás tak nepříjemnou zataženou obranou. Postupem času se nám tak daří se proti tomuto způsobu 
obrany prosazovat stále více. 

Velkou pochvalu zaslouží i děvčata startující v dalších skupinách, která sehrála výborná utkání a velmi 
dobrými výkony se snažila přesvědčit trenéry, že příště by si mohla vysloužit nominaci do silnější skupiny. 
Pozitivem je, že zapojit se opět podařilo i několik nováčků. I v tomto směru tak turnaj splnil svůj účel. 
Další turnaj nás čeká opět příští týden v neděli, kdy si děvčata znovu vyzkouší "velkou" házenou, jelikož 
pořádáme turnaj mini 6+1. 



RHC DHC Plzeň - minikemp dorostenek 11.10. 2015 

V neděli 11.10. zorganizovalo plzeňské dívčí RHC dopolední kemp pro dorostenky. 

Minikempu se v hale DHC zúčastnilo 23 dívek převážně z DHC a Tachova. Bohužel nedorazila žádná z 
dorostenek interligového nováčka HC Plzeň. 

Hosty minikempu byli trenéři interligové Slavie Praha Petra Vítková a Richard Řezáč, kteří přijali pozvání 
domácích trenérů Tomáše Jiskry a Dušana Franze. Ti jim s chutí asistovali a odnesli si množství nápadů 
na zpestření svých tréninků. 

Minikemp byl zaměřen na nácvik spolupráce spojka - pivot a křídlo - pivot, současně probíhal také se 
speciální trénink brankářek. Tříhodinový trénink vedený ve vysokém tempu zvládly hráčky na jedničku. 
Vyzkoušely si množství cvičení a vyslechly spoustu rad z úst těch nejpovolanějších. Na závěr si pod 
dohledem hostů vyzkoušely přenést získané dovednosti v krátké hře na celé hřiště do praxe. 

Poděkování patří Petře i Richardovi za zajímavý trénink a už se děvčata mohou těšit na další kemp 
25.10. a na další zajímavé hosty. 

 

  



Mladší dorostenky - 4.kolo - DHC Plzeň - HC Háje  
(18. 10. 2015) 

V lize - západ již jen jeden tým bez porážky !! 
Trhákem čtvrtého kola bylo rozhodně utkání dvou dosud neporažených, prvního a druhého v tabulce, 
DHC Plzeň a pražských Hájů. A protože pražská Slavia prohrála s Ústím, bylo jasné, že vítěz zůstane 
jediným neporaženým. 

Hráčky DHC tentokrát začaly agresivně a důrazně. Čerstvá reprezentantka Novotná jen vyndavala míče z 
branky. Po vedení 3:0 a 8:3 přišla na DHC lehká krize a korekce Hájů na 8:6, ale víc už domácí 
nedovolili. Poločas vyhráli 12:7. 

O osudu zápasu rozhodlo prvních 12 minut druhého poločasu, které DHC v rytmu kvapíku vyhrálo 10:2 a 
zvýšilo vedení na 22:9. Pak se zranila hostující brankářka Novotná, když na ní hájská obrana hodila 
střílející Fouskovou. Hostujícím hráčkám viditelně došly síly a DHC už spíše dohrávalo. Poslední čtvrtina 
zápasu už rozhodně nebylo nic, na co by oba týmy mohly být pyšné. DHC vyhrálo počtvrté za sebou 
dvouciferným rozdílem (tentokrát 30 : 18). Průměr vstřelených branek je 32 na zápas, obdržených 
necelých 20.  

Důvodů posledních vítězství je mnoho: Kolektivní výkon, agresivní a důrazná obrana podpořená 
výbornými brankářkami, rychlý přechod do útoku, velmi slušná a odvážná střelba i kapitánka jako víno. V 
neposlední řadě vyrovnanost střelby. 

Ano, hráčky dělají chybičky, ale kdo hraje bez nich? Kiel ? Barcelona? Ne, bez nich se hrát nedá. Pokud 
to budou chyby pramenící z rychlosti a snahy něco vymyslet, je vše v pohodě. Určitě dokážeme hrát ještě 
lépe! Kdy? No přece v červnu ve finále s vítězem východu - Zlínem nebo Ivančicemi. 

Děkujeme všem fanouškům za vynikající atmosféru, která byla lepší než když hraje HC interligu. Možná i 
těch fanoušků bylo víc. 

Branky DHC: 

Bušauerová 6, Franková a Franzová po 4, Eksteinová 3, Poslední, Fousková, Oravcová, Sedláková, 
Soukupová a Krauskopfová po 2, Křišťanová 1. 

  

  



Mini 6+1 - Druhý soutěžní turnaj 18. 10. 2015 - DHC Plzeň 
(hráčky ročník 2006-2007) 

Druhý turnaj v šestkové házené odehrály minižačky tvořené hráčkami ročníků 2006 a 2007 v domácí hale 
31.ZŠ a po třech týdnech čtyřkové házené tak měly znovu možnost ukázat, jaké pokroky udělaly v 
házené 6+1. 

Oproti předchozímu turnaji již zde byl znatelný posun vpřed, a to jak herně, tak i výsledkově. Děvčata 
odehrála celkem 3 zápasy, z nichž zejména v utkáních proti Slavii Plzeň a Kynžvartu byla starším 
protihráčkám vyrovnaným soupeřem. Tomu odpovídaly i výsledky, kdy konečné skore bylo vždy ve všech 
dílčích částech zápasu (osobní obrana, shot-outy a hra) o jednu nebo maximálně o dvě branky v náš 
neprospěch, což lze rozhodně považovat za úspěch. V shot-outech s Kynžvartem se dokonce děvčatům 
podařilo díky remíze 5:5 uhrát vůbec první bod v této kategorii. A to rozhodně nebylo vše, jelikož v 
posledním zápase s nejsilnějším týmem v turnaji Chebem sice děvčata kvůli fyzické převaze soupeřek 
nedokázala vzdorovat v osobní obraně ani hře, ale za to v shot-outech soupeře jasně přestřílela 
poměrem 5:2 a mohla tak slavit první dílčí minivítězství ve velké házené! 

Právě za shot-outy ve všech zápasech patří děvčatům největší pochvala, a to jak za minimum 
technických chyb (téměř všechny trháky se podařilo zakončit střelou), tak zejména za úspěšnost střelby, 
která byla téměř 50%, a to se ještě hráčky o několik dalších branek připravily zbytečnými přešlapy. V 
průběhu hry měla děvčata stále trochu problémy se správným nabíháním proti zatažené obraně, ale 
oproti prvnímu turnaji bylo vidět zlepšení. Zároveň se trochu potýkala s pravidly, kdy především 
rozehrávání po gólu z půlicí čáry bylo pro některé nepřekonatelným problémem, kvůli kterému naběhala 
mnoho zbytečných metrů navíc. 

Celkově turnaj hodnotíme pozitivně, protože hráčkám ukázal, že ani ve velké házené se starších soupeřů 
nemusí bát a jsou schopny s nimi hrát vyrovnané zápasy. Pokud na sobě budou dál pracovat v trénincích 
a více se soustředit na pokyny trenérů, tak na dalších turnajích se to jistě projeví. Nejbližší turnaj, 
tentokrát však opět v miniházené, nás čeká o příštím víkendu, kdy jedeme na Tachovský dortík. 

  



Tachovský dortík 23.-25.10.2015  
(hráčky ročník 2006-2007) 

O víkendu se družstvo složené z hráček ročníku 2006 a 2007, doplněné navíc o 3 hráčky ročníku 2008 z 
tréninkové skupiny Petry Johannové, zúčastnilo po roce opět Tachovského dortíku. 

V záplavě soutěžních turnajů se jednalo o jednu z mála příležitostí, jak zapracovat na utužení kolektivu 
na vícedenním turnaji, kde hráčky mohou strávit více času pohromadě. I z tohoto důvodu jsme proto na 
turnaj cestovali již v pátek v podvečer. V tomhle směru se turnaj rozhodně vydařil a házenkářských i 
mimoházenkářských zážitků, včetně neplánovaného bobříka odvahy, si děvčata odvážejí celou řadu. 

Ale zpět k házené. Do turnaje jsme přihlásili celkem 4 družstva a v kategorii mini 4+1 jsme tak tvořili 
plnou polovinu účastníků. Družstva jsme sestavili vyrovnaně a označení podle písmen (A až D) tak 
nemělo žádnou vypovídací hodnotu o jejich síle. Každé družstvo sehrálo během dvou dnů 7 zápasů po 
20 minutách, takže vytížení bylo poměrně velké. Největší zátěž čekala ale zejména v sobotu na trenéry, 
jelikož od rána až do odpoledne, vyjma krátké pauzy na oběd, hrálo v každém zápase turnaje vždy 
některé z našich družstev. 

Výkony všech družstev byly nad očekávání a zejména v zápasech s tachovským áčkem, Hájemi i 
vzájemných zápasech našich družstev byla k vidění velmi pěkná házená. Přestože jsme výsledkům 
nechali zcela volný průběh a rovnoměrně střídali na hřišti všechny hráčky, tak nakonec pouze shoda 
okolností a jedna jediná branka rozhodla o tom, že se jedno z družstev neradovalo z celkového vítězství, 
ale skončilo stříbrné. O další podiové umístění pak jiné naše družstvo připravil až závěrečný 
sestrovražedný souboj. 

Konečné druhé, čtvrté, páté a šesté místo nakonec odpovídalo průběhu turnaje, ve kterém pro nás 
výsledky rozhodně nebyly to nejpodstatnější. V případě, že bychom k turnaji přistoupili jinak a sestavili 
bychom jedno silnější družstvo, tak bychom téměř jistě celý turnaj s přehledem vyhráli. Naše cíle však 
byly jiné a mnohem důležitější bylo to, jakým způsobem děvčata využila prostor na hřišti, i to, že na 
celkovém skóre se většina z nich podílela víceménně rovnoměrným způsobem. Tomu odpovídá také 
pohled na listinu střelců, kde naše hráčky do první desítky pustily pouze 2 další soupeře a dokonce dvě 
třetiny z nich (17) dokázalo zatížit konta soupeřů dvouciferným počtem branek! A rozhodně se nejednalo 
pouze o tradiční střelkyně, které družstvo obvykle táhnou, ale v listině střelců lze na čelných pozicích 
nalézt i řadu pro trenéry poměrně překvapivých jmen. 

Celkově turnaj rozhodně splnil vše, co jsme od něj očekávali a vedle toho navíc ukázal, že kádr máme k 
dispozici skutečně široký nikoliv pouze kvantitativně, ale i kvalitativně, a že i hráčky, které se doposud 
neprojevovaly na hřišti až tolik výrazně, dokážou na sebe vzít odpovědnost a střelecky se prosazovat. 
Všem zúčastněným proto patří za velmi dobré výkony velká pochvala. 

Kompletní výsledky, tabulku střelců i obsáhlou fotogalerii bude možno po aktualizaci nalézt na 
turnajových stránkách.  

  

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


Mladší dorostenky - 5.kolo - Sokol Kobylisy - DHC Plzeň 
(24. 10. 2015) 

Po první čtvrtině soutěže s náskokem v čele 

V pátém kole zavítalo vedoucí osmibodové DHC na palubovku dvoubodových Kobylis. V prvních deseti 
minutách ovšem nebylo poznat, který s týmů soutěž vede. Kobylisy dokonce vyhrávaly 4:3. Po vítězství v 
minulém kole s plzeňským HC jakoby jim narostla křídla. Jak to ale v přírodě bývá, vždy se najde nějaký 
rychlejší a silnější predátor a křídla jsou k ničemu. 

DHC v druhé polovině hru zrychlilo a hlavně zpřesnilo. To vyústilo v poločasové pohodové vedení 17:10. 

Po poločase přišlo velké podcenění , Kobylisy vstřelily za pět minut čtyři branky a přiblížily se opět na 
dostřel (17:14). 

Po time-outu se hra DHC opět trochu zlepšila a skóre se vyvíjelo v rytmu Kobylisy jedna branka - DHC 
dvě branky až do konečného stavu 22:31, když dvě sekundy před koncem K. Soukupová odmítla páté 
více než desetibrankové vítězství v řadě a zahodila sedmičku, stejně jako pár minut před ní D. Franzová 
a K.Rybáková. 

  

Zápas lze hodnotit jako nehezký a chaotický. Spoustu nevynucených chyb a neproměněných šancí. 
Nejistá obrana tentokrát rozhodně jedničku nezaslouží. Svůj standardně velmi dobrý výkon odvedla 
brankářka A. Jiskrová, v poli pak J. Franková,  
T. Bušauerová i D. Franzová , od které by se očekávala větší kreativita. 

Nejlepší hráčkou DHC byla Tereza Eksteinová, která bez pár minut odehrála celý zápas prakticky bez 
chyb. Nejhorší na hřišti byli rozhodčí Pospíšil a Uhlíř. Tolik nesmyslů a nepřesností vystačí jiným jejich 
kolegům na celou sezonu. Hráčky DHC se vrací do Plzně řádně pomlácené, hlavně jejich vinou. 
Nejvážněji vypadá zranění kolene K. Křišťanové. 

Před středečním derby to není nic příjemného. 

Branky DHC: 

Franzová 6, Bušauerová a Franková po 5, Eksteinová 4, Sedláková, Soukupová, Tomíšková a 
Křišťanová po 2, Krauskopfová, Paulusová a Oravcová po 1. 

  



Mladší dorostenky - 6. kolo - HC Plzeň - DHC Plzeň  
(28. 10. 2015) 

Bída a utrpení 

Středeční sváteční poledne vyplnilo derby ligy mladších dorostenek mezi HC a DHC. Mnozí čekali 
kanonádu DHC, protože oba týmy okupují rozdílné póly tabulky. Zatímco HC je poslední bez bodu, DHC 
tabulku vede bez ztráty bodu. 

Když v čase 2:20 svítilo na tabuli 0:3, vypadalo to, se předpoklad vyplní. To však nebyla pravda. Nadšeně 
bojující domácí se drželi celý poločas na dostřel, a i když DHC pořád vedlo, často se hráčky ani trenéři 
nestačili divit, co se to na hřišti děje. 

HC nadšeně bojovalo, proměňovalo nabídnuté příležitosti. Chvílemi až profesorsky hrající DHC kupilo 
chybu na chybu, neproměňovalo vyložené střelecké pozice a ani jindy výborná obrana se často 
nedokázala vypořádat s dobře se pohybujícími domácími. Proto byl poločasový náskok DHC pouze 9:13. 

Rád bych napsal, že se po poločase DHC zlepšilo, ale nebylo tomu tak. Bída a utrpení pokračovaly. Před 
hráčkami HC lze jen smeknout klobouk, nadšeně dřely povzbuzovány domácím publikem a jen zatažení 
obrany zachránilo DHC před větší blamáží. Nakonec zvítězilo DHC 20:28 a zůstává v tabulce 
neporaženo. 

Příští víkend bude muset opět hájit neporazitelnost, tentokrát přivítá doma druhý tým soutěže Slavii 
Praha. Pokud budeme ovšem pokračovat v tomto tempu, tak si ji určitě neudržíme. Omluvou dnešního 
výkonu není ani to, že z důvodu zranění chyběla K. Křišťanová a dvě hráčky základní sestavy (A.Jiskrová 
a D.Franzová) hostovaly na pražské Slavii v lize starších dorostenek, kde se podílely na výhře v utkání se 
Sokolem Kobylisy. 

Na druhou stranu - body jsou doma, spoustu týmů by bylo s vítězstvím o osm branek spokojeno. Takže 
klid a hlavně se pořádně připravit na Slavii a využít nadcházející volný víkend k odpočinku. 
Pochvalu tentokrát z týmu hostí zaslouží Simona Paulusová za práci v obraně i útoku, výborně a trochu 
nečekaně si obranné úkoly plnila Anna Toušová a za zakládání rychlých útoků Ladislava Bufková. Ve 
druhém poločase se výrazně zvedla Julie Franková. 

Branky DHC: 

Paulusová 6, Bušauerová a Franková po 4, Eksteinová a Sedláková po 3, Krauskopfová, Poslední a 
Oravcová po 2, Tomíšková a Fousková po 1. 

  



Zhodnocení vystoupení hráček Plzeňského kraje na 
Turnaji krajských výběrů (1. 11. 2015) 
Díky dotaci Plzeňského kraje se házenkářkám - mladším žačkám - naskytla jedinečná příležitost - 
reprezentovat Plzeňský kraj na turnaji výběrů. Cesta do výběru vedla přes tréninkové minikempy, které 
probíhaly v průběhu září a října. Všechno snažení směřovalo k turnaji výběrů 1. listopadu 

Plzeňský kraj 2003 (autor hodnocení trenér Tomáš Křížek)  

V prvním utkání nás čekali naše mladší spoluhráčky. S výběrem ročníků 2004 jsme v zápase neměli 
žádný problém. Ve hře jsme soupeře převyšovali zejména svoji rychlostí a silou. Po poločasovém vedení 
10:0 dostaly ve druhém poločase možnost se na hřišti ukázat všechny hráčky výběru.  
Ve druhém utkání nás čekal soupeř z Ústeckého kraje. Soupeř na nás zprvu zkoušel hru se sedmi hráči v 
poli bez brankáře. Této neobvyklé varianty jsme využili ve svůj prospěch a v 5. minutě jsme vedli již 5:1. 
Změnou obrany soupeře se narůstání vedení zastavilo a v poločase jsme vedli jen 7:6. Ve druhém 
poločase naše družstvo trpělivou hrou dovedlo zápas do vítězného konce 13:9.  
Ve třetím utkání jsme narazili na soupeře z Karlovarského kraje. Naší přesnou hrou jsme se ujali rychle 
vedení 8:1 a soupeři jsme nepouštěli k tomu, aby se dostal do hry. V utkání měla zase možnost se 
předvést všechna děvčata a nikdo svojí hrou nezklamal. Utkání jsme vyhráli v poměru 17:10. 
Čtvrté utkání bylo ve znamení naší nedisciplinovanosti a nekoncentrovanosti na hru. V utkání jsme celý 
zápas tahali za kratší konec a nedokázali najít recept na hráčky z Vysočiny. Utkání, ve kterém jsme 
udělali příliš mnoho chyb, jsme nakonec prohráli 11:9. 
V posledním utkání turnaje nás čekal výběr Prahy. Od samého začátku bylo jasné, že nás nečeká lehký 
soupeř. Pokud jsme chtěli získat stříbrné medaile, museli jsme Prahu porazit. Od samého začátku utkání 
jsme byli aktivnějším týmem a tomu odpovídalo i skóre na výsledkové tabuli. V poločase jsme vedli 9:6. 
Ovšem vstup do druhého poločasu se nám příliš nevydařil a po chvíli bylo skóre srovnané. Po tom, co 
jsme ve druhém poločase dokázali vstřelit jen 2 branky, jsme nakonec remizovali 11:11 a bylo jasné, že v 
turnaji obsadíme celkové 3. místo.  
Všem hráčkám za odvedené výkony v turnaji patří obrovské poděkování - za to s jakým odhodláním a 
nadšením reprezentovali náš kraj. 

Složení družstva a branky:  

Barbora Buřičová (6), Anežka Dragounová (11), Lenka Egertová, Klára Hončarová (13), Lucie Klasnová, 
Aneta Kudová (2), Nikola Melicharová (5), Štěpánka Okalová, Adéla Pitulová (2), Alena Raunerová (8), 
Natálie Rittichová (16), Soňa Smažinková (1), Natálie Tomanová (3) 

Trenéři družstva: Tomáš Křížek a Věra Jordanovová 

  

Plzeňský kraj 2004 (autorka hodnocení trenérka Vlaďka Janků) 

Dne 1. 11. jsme s výběrem Plzeňského kraje ročníku 2004 reprezentovali náš kraj v turnaji krajských 
výběrů mladších žaček z celé ČR. Tým byl složen z hráček z 2 oddílů, a to DHC Plzeň a HK Slavia VŠ 
Plzeň. Již od prvního zápasu bylo poznat, že tým je na turnaji nejmladší. Přesto bylo na týmu vidět, že se 
nevzdávají a chtějí bojovat. S vítězem turnaje Vysočinou jsme v poločase dokonce prohrávali jen 3:6, 
bohužel jsme hodně ztrácely míče a z toho pak dostávaly zbytečné góly, a to nás stálo lepší výsledky v 
turnaji. Pozitivum bylo, že zápas od zápasu se holky lepšily, obrana byla důraznější a bylo těžší se přes 
ni dostat. 

Z čeho jsem měla velkou radost bylo, že se holky nebály vystřelit na bránu. Za celý turnaj jsme měly dost 
střel, bohužel ne všechny skončily v síti. Mezi nejlepší střelkyně našeho týmu patří Zuzana Říhánková 
(13 gólů), Aneta Stehlíková (4 góly) a Barbora Bílá (4 góly). 

I když jsme skončily na posledním místě, chtěla bych holkám poděkovat za bojovnost a že se nebály hrát 
proti starším holkám. 



Reprezentantky Plzeňského kraje 2004 : 

HK Slavia VŠ Plzeň - Aneta Stehlíková, Michaela Stehlíková, Barbora Bílá, Anna Bernhardová 
DHC Plzeň - Kateřina Krausová, Kristýna Nová, Lucie Benešová, Magdalena Komárková, Nela 
Egermajerová,Tereza Blažková, Valentýna Toušová, Zuzana Říhánková 

Trenérky družstva: Vlaďka Janků a Jiřka Egermajerová 

 

 

  

  



Přípravka - Třetí soutěžní turnaj 1. 11. 2015 - Cheb  
(hráčky ročník 2007) 

Naše účast na třetím soutěžním turnaji kategorie přípravky byla výrazně poznamenána několika 
nemocemi a rovněž podzimními prázdninami a s nimi souvisejícími pozdě nahlášenými absencemi 
některých hráček.  

Ač jsme tedy původně předpokládali, že děvčat budeme mít k dispozici dostatek a přihlásili do turnaje 
jako obvykle tři družstva, realita byla bohužel taková, že do Chebu jsme nakonec odcestovali s pouhými 
14 hráčkami. Zúčastněná děvčata tak byla postavena před nelehký úkol, protože jsme je museli 
operativně mezi jednotlivými družstvy přesouvat, abychom jich měli na každý zápas odpovídající počet. 

Právě časté přesuny hráček, ale i ne úplně vhodně zvolený systém turnaje přispěly k tomu, že turnaj pro 
nás byl spíše delším tréninkem. 14 zúčastněných družstev bylo tentokrát rozděleno do dvou skupin s tím, 
že všechna naše družstva startovala v silnější skupině. Větší počet družstev ve skupině a také neúčast 
Talentu bohužel znamenala, že kvalita zápasů byla výrazně nižší, než při třískupinovém systému, který 
lépe odpovídá aktuální výkonnosti všech družstev v soutěži. Zápasy proto vypadaly tak, že vyjma 
vzájemných zápasů našich družstev a zápasů s kluky ze Štáhlav, jsme prakticky stále hráli pouze s třemi 
hráčkami v poli, aby byly zápasy alespoň trochu vyrovnané. Síle soupeřů se navíc děvčata poměrně 
rychle přizpůsobila a špatně se hledala motivace k vyvinutí většího úsilí. 

Dojem z turnaje je tak tentokrát spíše rozpačitý, protože vyrovnaných zápasů jsme sehráli skutečně velmi 
málo. Pozitivem bylo především to, že někdy i na úkor zkušenějších hráček, dostaly tentokrát mnohem 
větší herní prostor hráčky, které by jinak (při třískupinovém systému) hrály v druhé skupině. Celkově je 
ale potřeba říci, že z dlouhodobého hlediska bude na místě vrátit se k systému 3 skupin, a to i za cenu 
menšího počtu zápasů, protože je pro nás rozhodně lepší sehrát méně zápasů, ale s vyrovnanějšími 
soupeři, než naopak. 

Příští týden si děvčata užijí první víkend bez turnaje od začátku sezóny, i když volný bude jenom tak 
napůl, protože se zúčastní minikempu pořádaného Talentem. Příští turnaj nás pak čeká za 14 dní v hale 
31.ZŠ, kdy v sobotu 14. 11. 2015 pořádáme další turnaj kategorie přípravky. 

  



Zhodnocení Turnaje krajských výběrů starších žaček  
(7. listopadu 2015) 

V sobotu 7. listopadu se v Plzni sešly starší žákyně, aby absolvovaly svůj první turnaj v dresu krajských 
reprezentací. 

Plzeňský kraj 2001 

Hodnotí Tomáš Křížek  

V sobotu 7. 11. se zúčastnil výběr Plzeňského kraje ročníku 2001 svého prvního turnaje. Družstvo bylo 
složeno z hráček ze tří oddílů. DHC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň a Slavoj Tachov.  
V prvním utkání se děvčata představila proti výběru Plzeňského kraje 2002. Po vynikajícím vstupu do 
utkání, kdy se družstvu dařily střílet zejména branky z rychlých protiútoků, jsme se ujali v poločase 
komfortního vedení 11:5. Zdálo se, že ve druhém poločase nemůže přijít žádná komplikace a zápas 
dovedeme do vítězného konce. Jenže opak byl pravdou. Soupeř svojí zvýšenou aktivitou dokázal dovést 
stav až na nerozhodné skóre 16:16. Ovšem v posledním útoku Anna Kutáková vybojovala sedmimetrový 
hod a sama ho také proměnila, a tím jsme mohli slavit svoji první výhru.  
Ve druhém utkání se proti nám postavil celek z Karlovarského kraje. Z počátku utkání to vypadalo na 
vyrovnanou partii. Ovšem naší téměř bezchybnou střelbou v prvním poločase (83%) jsme začali soupeři 
pozvolna utíkat. V utkání se na palubovce představila všechna děvčata a nikdo rozhodně nezklamal. 
Utkání jsme dovedli do vítězného konce a to v poměru 24:14. 
Ve třetím utkání nás čekal velmi bojovný celek Prahy 2002. Ovšem naší vynikající hrou v obraně jsme 
soupeři nedávali příliš možností na to se prosadit a našimi rychlými útoky skóre na ukazateli naskakovalo 
rychlejším tempem, než jsme si mysleli. Nakonec jsme zápas vyhráli vysokým rozdílem 32:11.  
V posledním a závěrečném utkání nás čekal výběr Prahy 2001 a bylo jasné, že pokud chceme vybojovat 
vytouženou zlatou medaili musíme při nejhorším remízovat. Bohužel zápas nám nevyšel podle našich 
představ. Po poločasovém výsledku 7:8 pro Prahu nám vůbec nevyšel vstup do poločasu druhého. 
Přestala se nám dařit střelba, začali jsme kupit chyby v obraně a nedokázali jsme zareagovat na 
brankový příděl pražského týmu. V utkání jsme nakonec podlehli 18:13 a na turnaji jsme obsadili krásné 
druhé místo. 

Sestava a branky: 

Bernhardová (6), Černěhová (3), Hoťková (1), Kepková (19), Kliková (7), Kovářová (7), Kutáková (15), 
Kšírová (1), Nosková (2), Vodáková, Walterová (15), Šimášková (2)  
Brankářky: Netrvalová (41%), Reidlová (40%) 

Plzeňský kraj 2002 

Hodnotí Jarka Šmrhová  

U příležitosti Turnaje krajských výběrů starších žaček se sešly také poprvé budoucí „olympioničky". 
Hráčky, které budou náš kraj reprezentovat na Olympiádě dětí a mládeže v červenu 2016. 
Tým byl složen z účastnic loňského finálového desetibojařského turnaje mladších žaček.  
Hned v prvním utkání se projevila na jedné straně ohromná nezkušenost a nesehranost, na druhé straně 
touha a chuť zvítězit. Po prvním poločase, kdy jsme se svými o rok staršími kolegyněmi prohrávaly o šest 
branek, zavelela k obratu Sára Kantnerová a nechybělo moc a došlo k obrovskému překvapení v turnaji 
hned v prvním zápase. Nakonec hráčky 2001 se štěstím získaly oba body díky proměněnému 
sedmimetrovému hodu po skončení utkání. Všechny hráčky zaslouží obrovskou pochvalu za velkou 
bojovnost a obrat v „již ztraceném" zápase. 
Ve druhém utkání jsme se bohužel uspokojily dobrým výkonem z prvního zápasu a od začátku až do 
konce nic nefungovalo tak, jak mělo. Nedůrazná a nedůsledná obrana, řada chyb a zejména nízká 
produktivita střelby zapřičinily, že jsme prohrály poměrně jasně se svými stejně starými kolegyněmi z 
výběru Prahy 2002. 
Ve třetím utkání jsme se opět trochu zvedly. Zlepšila se produktivita střelby. Do hry se aktivně zapojily 



všechny hráčky a už lépe dokázaly plnit pokyny trenérek. Zvítězily jsme zaslouženě 19 : 14. 
Poslední zápas proti Praze 2001, pozdějšímu vítězi turnaje, byl ve znamení nepříliš pohledného prvního 
poločasu a ještě i v tom druhém jsme prohrávaly až o čtyři branky. Potom přišel znovu neuvěřitelný obrat 
v druhé polovině druhého poločasu. Byly to zejména Drozdová s Láskovou, které soupeřkám zle 
zatápěly. V brance podávala neuvěřitelný výkon Malina. Nakonec i s trochou štěstí jsme zvítězily o jediný 
gól 19 : 18. 
Na turnaji jsme tedy měly ze čtyř zápasů dvě výhry. Bohužel domácí výběr Plzeňského kraje 2001 
nedokázal najít na Prahu 2001 správný recept a prohrál, čímž nás odsunul z medailové příčky na 
nepopulární bramborovou. 
Celkově je třeba všechny hráčky pochválit. Každá se do hry aktivně zapojila a každá přispěla svou 
„troškou do mlýna". Je před námi ještě velký kus cesty. Herní výpadky se musíme snažit eliminovat. Na 
druhé straně ale má družstvo neuvěřitelnou morální sílu a hráčky se přesvědčily, že pokud bojují a hrají s 
chutí, mohou hrát vyrovnanou partii téměř s každým. 

Sestava Plzeňského kraje 2002: 

Turková Anna 1, Vaňková Barbora 4, Kheilová Kateřina 1, Krečová Kristýna 2, Drozdová Lucie 11, 
Klementová Lucie 4, Panušková Markéta 1, Rittichová Natálie 5, Kajerová Nela 7, Lásková Pavlína 9, 
Kantnerová Sára 20, Haluzincová Veronika 3,  
Brankářky: Malá Michaela (53 %), Paterová Tereza (43 %) 

 

  



Mladší dorostenky - 7. kolo - DHC Plzeň - DHC Slavia 
Praha (8. 11. 2015) 

Po sedmém kole jediní v lize západ i východ bez ztráty bodu 

Tento víkend byl v obou skupinách ligy mladších dorostenek ve znamení zápasů prvního s druhým. V lize 
východ skončil souboj Ivančic se Zlínem remízou. Na západě první DHC zápas s pražskou Slavií zvládlo, 
i když se nejednalo o nějakou házenkářskou chuťovku, a porazilo Pražanky 25:18. 

Až do desáté minuty byl zápas, co do skóre, vyrovnaný (5:5). Pak se DHC několika brankami od soupeře 
odpoutalo a poločas dohrálo s pětibrankovým náskokem. Poslední desetiminutovka prvního poločasu a 
první polovina druhého poločasu byl nejlepším úsekem hry DHC.V polovině poločasu domácí vedli již 
desetibrankovým náskokem. Poslední čtvrtina utkání musela být pro diváky trochu nudná. Oba týmy již 
neměly dostatek sil. DHC si bylo vědomo náskoku a nikam nechvátalo. Slavii se podařilo snížit stav 
zápasu na přijatelných 25:18. 

Slavia byla v letošním ročníku ligy pro DHC nejtěžším soupeřem, a to i přes to, že jí chyběly klíčové 
hráčky K. Slabá a V. Nováková. Slavia hrála rychle, naštěstí trochu nepřesně. Opět se ukázalo, že je pro 
většinu týmů těžké udržet hrát celý zápas ve vysokém tempu. V týmu DHC odvedly tradičně dobrý výkon 
Franková (hlavně v prvním poločase držela tým nad vodou), T. Bušauerová a A. Jiskrová. (dvě chyby z 
křídla vykompenzovala dvěma chycenými sedmičkami). Obrovské zlepšení jak v útočné, tak hlavně v 
obraně je nutno zaznamenat u V. Oravcové a částečně i M. Sedlákové. První zápas v sezoně velmi 
dobře zvládla ještě starší žákyně P. Kepková. Zaznamenala i velmi pěknou a chytrou branku. Více 
bychom chtěli vidět od všech křídel. Jejich větší aktivita by trochu uvolnila prostor spojkám. V každém 
případě sedm kol bez prohry je po první třetině soutěže skvělý základ k splnění našeho cíle. 

Příští týden má DHC volný víkend (Cheb se ze soutěže odhlásil). Paradoxem je, že pokud v příštím 8. 
kole zvítězí Vršovice s Kobylisami, čeká DHC v devátém kole letos již třetí souboj prvního s druhým. Ve 
čtvrtém kole to bylo s Háji, v sedmém se Slavií, takže zveme všechny 22. 11. tradičně v 15.30 na třetí 
možný pokus se Sokolem Vršovice. 

Branky DHC: 

Oravcová 7, Bušauerová 6, Franková 4, Franzová 3, Sedláková 2, Eksteinová, Šmrhová a Kepková po 1 

 



 Plzeňská liga mladších žaček - 3. kolo - Tachov  
(8. 11. 2015) 

Nedělní turnaj mladších žaček v Tachově byl velmi důležitý pro hráčky z týmu A. 

Čekal na ně dvojzápas s hráčkami z Chebu a jedno utkání s plzeňskou Slávii. Dosud měly za sebou 
spíše lehčí utkání, a proto bylo důležité do každého zápasu nastoupit odvážně, s chutí a podat co 
nejlepší výkon. 

To vše zvládly na jedničku hráčky ročník 2004: Říhánková, Dubská i Komárková - ty dokázaly v hlavě 
udržet veškeré pokyny - velká pochvala. Velmi dobrý a obětavý výkon zejména v obraně podala 
Egermajerová. Zato hráčky 2003 to byl "brebtákov" (Tomanová, Pitulová, Okalová, Říhánková), a když už 
jsme chytily míč, tak zas jsme nedokázaly dát branku (Pitulová, Okalová, Říhánková) a hlavně na místo, 
které nám trenérky řekly. Ještě, že máme v brance dobře chytající Malinu (Míšu Malou) a chytrou Rittišku 
(Naty Rittichovou). I přes tyto nedostatky ve zpracování míče děvčata zvládla získat ze dvou zápasů proti 
Chebu téměř všechny body (až na jednu remízu) - hodnotí se zvlášť utkání v osobní obraně, shot-out, 
utkání ve hře a aktivita hráček. 

S plzeňskou Slávií jsme zaváhaly v shot-outech, ale jinak v osobní obraně a v utkání naše hráčky jasně 
dominovaly. Za tento zápas zaslouží pochvalu Tomy (Natálka Tomanová), která vstřelila rozhodující 
branky, a Štěpka Okalová, která výborně zvládla roli "hasiče". Za tento turnaj ještě jednou pochvala všem 
hráčkám za velký bodový zisk! 

Hráčky z týmu B čekal na tomto turnaji jen dva zápasy. Nejprve s hráčkami z plzeňské Slávie. Toto utkání 
bylo pro naše hráčky velmi těžké. Nutno však podotknou, že holky bojovaly a místy byla naše hra 
opravdu velmi pěkná. K druhému zápasu nastoupila naše děvčata proti domácímu Tachovu. Za tento 
zápas si zaslouží pochvalu všechny hráčky, jak za dobrou obranu tak i za střelbu z dálky, která se nám 
první polovině hry dařila proměňovat, ale ke konci docházely síly. Aktivně hrála Toušová a několik velmi 
pěkných akcí předvedla Blažková. Důležité branky z dálky přidala Krausová. Největší bojovnicí na hřišti 
byla Verunka Pechová. 

Pochvalu zaslouží samozřejmě všechny hráčky! 

  



Starší žačky zlaté v Praze - Hájích (14. - 15. 11. 2015) 

Ve dnech 14. - 15. 11. 2015 se starší žačky zúčastnily turnaje v Praze Hájích.  

Po loňském stříbru v kategorii starších žaček a zlatu v kategorii mladších žaček jsme se i v letošním roce 
na tomto skvěle zorganizovaném turnaji chtěli prezentovat pěkným výkonem.  

První zápas tomu ovšem vůbec nenasvědčoval. Nastoupila proti nám Žirovnice. Soupeř, kterého jsme 
sice při našem posledním měření sil porazili, ale který nás přesto "připravil o medaili". Měli jsme jim tedy 
co vracet :-) Bohužel naše chuť hrát a předvádění herní výkon tomu vůbec neodpovídaly. V prvním 
poločase jsme prakticky po celou dobu dotahovaly náskok soupeřek a v druhém jsme se "přemlouvaly" k 
lepším výkonům. Nakonec z toho bylo nepřesvědčivé vítězství 12 : 10. 

Druh utkání proti HC Chelk už bylo z naší strany povedenější a od začátku až do konce v naší režii. 
Vyhráli jsme zaslouženě 20 : 10. Vypadalo to, že jsme se konečně odrazili k lepším výkonům. V těch 
jsme pokračovali i v dalších zápasech proti Kobylisům (18 : 11) a proti domácím Hájům (18 : 10). 

V neděli ráno nás čekala dosud neporažená Slavia Praha. Do utkání jsme vstoupily dobře a zejména díky 
aktivní Kutákové jsme zvládli lépe první čtvrtinu. Pak převzala taktovku Kepková. O poločase jsme vedli 5 
: 3. I ve druhé půli pokračovala přetahovaná o každý míč, hra plná pohledných akcí i výborných zákroků 
obou brankářek (naší Verči Netrvalové a pozdější nejlepší brankářky turnaje Karin Řezáčové). Slavia po 
sérii našich neproměných šancí dotáhla pět minut před koncem na remizu 7 : 7. Závěr ale patřil nám. 
Nejprve Kutáková brankou z křídla znovu přetáhla vedení na naší stranu 8 : 7. Pak jsme ale dostali 
branku ze sedmičky a Slávie opět dorovnala. Z dalšího útoku ale odpovědla Kliková - 9 : 8 pro DHC 
Plzeň. Dvacet vteřin před koncem jsme drželi míč a byli v útoku. Po pěkném uvolnění od Drozdové se 
dostala ke střelbě z levého křídla Kantnerová a drzou střelou pod nohy definitivně rozhodla o našem 
vítězství 10 : 8. 

Závěrečné utkání s Mostem jsme pak zvládli ve velké pohodě a na brankovém přídělu se podílely 
všechny hráčky (vyhráli jsme 23 : 4). 

Nejlepší hráčkou našeho družstva byla Pavlína Lásková - byla nejen ohromnou oporou v obraně, ale 
dokázala i v důležitých chvílích dát branky. 

Nejlepší hráčkou celého turnaje byla zaslouženě zvolená Pája Kepková.  

Poslední prověrku před Žákovskou ligou jsme tedy celkově zvládli na jedničku. Přesto jasně vyplavala na 
povrch slabší místa, na která se musíme v tréninku více zaměřit. Pozitivem je chuť hráček na sobě 
pracovat i velká šířka kádru (některé kvalitní hráčky se na turnaj do Prahy vůbec nevešly do nominace, 
nebo nemohly odcestovat kvůli zdravotním problémům...). 

Branky: 

Černěhová 1, Drozdová 10, Kantnerová 22, Kepková 24, Klementová 4, Kliková 5, Kutáková 15, Lásková 
7, Nosková 4, Turková 1, Vaňková 2, Walterová 5, Šimáčková 1  

Konečné pořadí turnaje:  

1. DHC Plzeň 

2. DHC Slavia Praha 

3. DHK Slavoj Žirovnice 

4. ...  



Přípravka - Čtvrtý soutěžní turnaj 14. 11. 2015 - DHC Plzeň 
(hráčky ročník 2007) 

Po týdenní přestávce čekal hráčky ročníku 2007 další turnaj v kategorii přípravky, který jsme pořádali 
tentokrát my v hale 31.ZŠ. Oproti poslednímu turnaji v Chebu se do turnaje přihlásilo 17 družstev, které 
byly navíc doplněny ještě hosty ze Strakonic. Vzhledem k počtu týmů proto bylo nutno vytvořit poprvé 4 
výkonnostní skupiny a z časových důvodů zvolit model, kdy se 2 skupiny hrály dopoledne a 2 skupiny 
odpoledne. 

Naše účast byla opět trochu poznamenána několika nemocemi a prodlouženým víkendem, protože 
některé školy mají v pondělí volno. I přesto jsme však již tradičně postavili 3 družstva po 6 hráčkách, z 
nichž jedno družstvo hrálo v nejsilnější skupině a dvě družstva ve skupině druhé. Kvalita turnaje byla 
oproti předchozímu turnaji výrazně vyšší, k čemuž přispěla také účast výborného družstva Strakonic. 
Právě vzájemná utkání Strakonic, Talentu a DHC v nejsilnější skupině byla bezpochyby ozdobou turnaje. 
Škoda tak byla pouze to, že se do této skupiny nepřidal jiný tradiční účastník - áčko Šťáhlav, které údajně 
z časových důvodů hrálo nepochopitelně raději dopoledne proti hráčkám ročníku 2008 a mladším. 

Hráčky v první skupině si vcelku s přehledem poradily s družstvy Chebu a béčkem Talentu, které 
nahradilo Šťáhlavy. Rozhodně nejlepší výkon pak předvedly se Strakonicemi, ze kterých měly před 
zápasem velký respekt, jelikož se jednalo o družstvo, se kterým jsme se opakovaně utkávali v minulé 
sezoně a které nás většinou poráželo. Záhy se však ukázalo, že zlepšení na naší straně je oproti loňské 
sezoně opravdu velké a že ani takového soupeře se není třeba bát. Především díky nacvičené spolupráci 
s vybíhající brankářkou si děvčata dokázala vytvořit velké množství střeleckých příležitostí a nakonec 
pouze výborný výkon strakonické brankářky zapříčinil, že utkání skončilo nerozhodně, ač počet 
vyložených šancí na obou stranách tomu vůbec neodpovídal. Náročný zápas a pouze jedna hráčka na 
střídání si však následně vybraly svou daň v posledním zápase s áčkem Talentu, kdy na hráčkách bylo 
vidět, že se v předchozích zápasech vydaly skutečně ze všech sil a soupeř nás především díky lepšímu 
pohybu dokázal převýšit. 

Velkou pochvalu zaslouží rovněž hráčky ve druhé skupině, mezi které se opět povedlo začlenit i několik 
úplných nováčků. Byť se děvčatům v této skupině ještě ne vždy úplně daří úspěšně realizovat nacvičené 
věci z tréninků, tak i jejich zápasy měly svou nespornou kvalitu a obě družstva dokázala své soupeře v 
této skupině vesměs přehrávat. Je tak pouze na hráčkách, aby na sobě dále pracovaly v trénincích a 
příště se prosadily i do silnější skupiny. 

Celkově lze turnaj hodnotit po všech stránkách jako mimořádně povedený, včetně kvality rozhodčích, 
která byla v porovnání s mimoplzeňskými turnaji výrazně vyšší. Další turnaj nás čeká opět za týden, kdy 
budou mít hráčky ročníku 2006 a některé hráčky ročníku 2007 opět příležitost vyzkoušet házenou 6+1 na 
turnaji v Tachově. 

  



Mini 6+1 - Třetí soutěžní turnaj 21.11. 2015 - Tachov 
(hráčky ročník 2006-2007) 

 

Třetí soutěžní turnaj v šestkové házené hostil Tachov a naše družstvo složené z hráček ročníků 2006 a 
2007 na něm odehrálo další 3 zápasy. V této sezoně je naším cílem si velkou házenou spíše osahat, 
proto byly z širového kádru na turnaj nominovány i některé nové hráčky, které na předchozích turnajích 
nebyly. A byť se pro ně jednalo o první ostrý test, nejde říci, že by někdo z nich zklamal. 

Postupně jsme se v turnaji utkali s družstvy Tachova, Chebu a Kynžvartu a vyjma zápasu s Chebem, kde 
byla výšková i váhová převaha soupeřek očividná, byly zbývající 2 zápasy zcela vyrovnané. Pochvalu 
děvčata zaslouží zejména za osobní obranu, při které je třeba ocenit dobrý pohyb i řadu pěkných 
individuálních akcí se zakončením. Trochu menší spokojenost panovala s klasickým utkáním, kdy se 
stále potýkáme se správným načasováním náběhů a přihrávek. I přesto byla k vidění řada pěkných střel z 
dálky, kterých však mohlo být i více. 

Samostatnou kapitolou byly shot-outy, ve kterých jsme na posledním turnaji slavili první dílčí minivítězství 
v této kategorii a za které tentokrát děvčata zaslouží úplné absolutorium. Pouze 8 technických chyb z 
celkem 42 pokusů ve třech zápasech (všechny ostatní pokusy se podařilo zakončit střelou) nám ostatní 
soupeři mohli jen a jen závidět a střelecký koncert tentokrát znamenal vítězství ne v jednom, ale zcela 
zaslouženě dokonce ve všech třech minizápasech! 

Celkově turnaj na jedné straně splnil očekávání, protože příležitost seznámit se se šestkovou házenou 
dostaly i další hráčky, na druhé straně však ukázal nedostatky, na kterých bude potřeba dále pracovat, a 
to nejen u nováčků, ale i u hráček, které již turnajů odehrály více. Nyní děvčata čeká netradiční 
dvoutýdenní volno, jelikož další soutěžní turnaj nás čeká až 12.12. v Rokycanech v kategorii Mini 4+1. 

  



Mladší dorostenky - 9. kolo - DHC Plzeň - Sokol Vršovice 
(22. 11. 2015) 

Před DHC se musely sklonit i vítězky pražského sokolského derby. 

Po volnu o minulém víkendu přivítalo DHC na svém hřišti Sokol Vršovice. Ty si po čtyřech vítězstvích v 
řadě na lídra tabulky věřily a přivezly si množství diváků a široký realizační tým. Na DHC však ani 
náhodou nestačily. DHC Plzeň je dnes značka vysoké kvality, a to jak v žákovských tak i v dorostenecké 
kategorii. Může se dnes směle rovnat s tradičními mládežnickými líhněmi Slavií Praha a Zlínem nejen 
výsledky, ale i hráčskou základnou. 

Dnes to na vlastní kůži pocítily sebevědomé Vršovice. Domácí zvládli dobře první desetiminutovku, a 
přestože několikrát neproměnili, vedli v desáté minutě 5:1. Další minuty nebyli ze strany DHC 
nejpovedenější. Sokolky snížily až na rozdíl dvou branek. V posledních třech minutách prvního poločasu 
vstřelili lepšící se domácí čtyři branky, a tak šli do šaten s pohodlným šestibrankovým náskokem 14:8. 

Po přestávce DHC nenápadně navyšovalo náskok až na 25:14 ve dvacáté minutě. V té chvíli bylo po 
zápase. DHC výrazně ubralo na tempu, na hřiště se v té chvíli dostaly všechny hráčky z lavičky. Hostům 
se podařilo snížit na přijatelnější rozdíl, 
konečných 26:19 pro první tým tabulky - DHC Plzeň. 

Pochvalu zaslouží celý tým za kolektivní výkon, dostatečně důraznou obranu a chuť zvítězit. Plzeňanky 
mají velkou jistotu v obraně v podobě J. Frankové a T. Bušauerové. Tentokrát se k nim přidala i S. 
Paulusová. Střelecká slina od minule naštěstí nevyschla V.Oravcové. D. Franzová od minule zlepšila 
pohyb v útoku, ještě musí přidat na produktivitě. Házenkářská srdce musí potěšit hra mladé Páji 
Kepkové. 

Za čtrnáct dní jedeme do asi nejvzdálenější destinace v lize západ, do Žirovnice. 

Vzhledem k dopolednímu času nedělního zápasu vyražíme do Žirovnice už v sobotu. 

Branky DHC: 

Oravcová 6, Bušauerová 5, Franzová 4, Franková a Kepková po 3, Sedláková 2, Eksteinová, Šmrhová a 
Tomíšková po 1 

 



Mladší žačky na Mikulášském turnaji v Mostě  
(4. - 6. 12. 2015) 

Ve dnech 4.12. - 6.12.2015 jsme se účastnily tradičního Mikulášského turnaje v Mostu, který se konal pod 
záštitou předsedy OHK Most. Turnaj byl s mezinárodní účasti, kterou reprezentovala dvě družstva z 
východoslovenských Michalovců. Celkem se turnaje účastnilo 14 týmů, které byly rozděleny do 2 skupin 
po 7 účastnicích. 

V pátek nás čekaly celkem 3 zápasy. 
Vstup do turnaje se nám vydařil, holky zahrály s "papírově" slabším soupeřem z Michalovců celkem dobrý 
zápas. Přes několik technických a zbytečných chyb jsme zápas dovedly do vítězného konce v poměru 
14:3. 

Ke druhému zápasu jsme nastoupily proti Slávii Praha B. Děvčata v tomto zápase velmi bojovala a byla 
na nich vidět chuť vyhrát. Bohužel pověstné štěstíčko se nás nedrželo a my jsme utrpěly prohru o jediný 
gól 6:7. 

Poslední zápas v pátek nás čekal domácí tým DHK Baník Most A. Ze začátku jsme se soupeřem držely 
krok, ale potom nás děvčata z Mostu především svými zkušenostmi přehrála a zápas jsme bohužel 
prohrály celkem velkým rozdílem 5:12. 

V sobotu nás tedy čekaly opět 3 zápasy.  
K prvnímu zápasu sobotního dne jsme nastoupily proti nám známému Chelku A. V zápase nás bohužel 
dokázaly přehrát pouze 2 hráčky soupeře a my jsme zbytečnými chybami a neproměněním jasných 
gólových šancí opět prohrály o gól 10:11. 

Druhý zápas jsme odehrály opět se soupeřem z naší Západočeské ligy, a to s týmem Tachova. Zápas 
jsme sice vyhrály, ale naše dívky se přizpůsobily hře soupeře a dělaly mnoho chyb jak v obraně tak i v 
útoku. Naše holky tak zvítězily 10:7. 

V posledním zápase sobotního dne nás čekalo družstvo Sokola Vršovic. Situace se pro nás bohužel opět 
opakovala a zápas jsme nedokázaly i přes bojovný výkon dotáhnout do vítězného konce a padly jsme 
zase pro nás již známým jednogólovým rozdílem, a to tentorkát 8:9. 
Po sobotě tedy bylo jasné, že nás v neděli bude čekat boj o 9. - 10. místo s týmem Pardubic. 
K zápasu jsme přistoupily s touhou vyhrát, a to se nám nakonec také povedlo v poměru 8:1. 

Tím jsme zakončily Mikulášský turnaj vítězně a obsadily jsme 9. místo. 

Branky: 

Zuzka Říhánková 22, Julča Dubská 17, Vali Toušová 11, Majda Komárková 4, Nelča Egermajerová 3, 
Lucka Benešová 3, Kiki Nová 1 

  

  



Žákovská liga 1. kolo (DHC Plzeň, 5. 12. 2015) 

O MIkulášském víkednu odstartovala Žákovská liga. Hráčky DHC Plzeň vstoupily do soutěže turnajem v 
domácím prostředí a za mohutné podpory fanoušků (moc děkujeme!). Pomyslně otevřely první čtyři 
okýnka z "adventního" kalendáře, který obsahuje 24 okýnek. 

Prvním soupeřem byla DHK Slavoj Žirovnice. Naše děvčata nastoupila proti držitelkám dvou bronzových 
medailí z posledních turnajů (Žirovnice, Praha Háje i Velká nad Veličkou) bez respektu a s chutí zvítězit. 
Po z naší strany zbytečně nervózní první desetiminutovce, jsme se rozehrály v té druhé a odskočily na 
poločasových 14 : 6. I v druhém poločase jsme zejména zásluhou Kepkové a Kantnerové navyšovaly 
svůj náskok až na konečných 25 : 13. 

V druhém utkání proti Mostu jsme naopak dlouho nedokázaly Černým Anděům více uletět a předvedená 
hra příliš nepotěšila oči několika desítek diváků. Přesto jsme zvítězily 23 : 15. 

Naopak třetí utkání bylo divácky velmi atraktivní. Vršovice, které už letos porazily i pražskou Slávii, 
rozhodně budou patřit k černým koňům soutěže. Do utkání vstoupily důrazně a s chutí a domácí stále jen 
dotahovaly (z 2 : 6, 7: 9 až na poločasových 9 : 9). Ve druhém poločase pokračovala přetahovaná o 
každý míč. V 10. minutě svítilo na ukazateli 15:15. Drama vrcholilo v posledních deseti minutách. V té 12. 
vedly Vršovice 17 : 16, ale pak už se do toho naplno opřely Kepková s Kutákovou. Šňůrou čtyř branek 
přehouply vedení v náš prospěch 20 : 17. Důležité zákroky přidala v brance Míša Malina. Vršovice ještě 
snížily na 20 : 18, a o minutu později na 21:19, ale závěr opět patřil duu K+K. Vršovice, které po většinu 
zápasu vedly, nekonec prohrály až příliš krutým rozdílem 24 : 19. 

Ve čtvrtém utkání následovalo klasicky uspokojení z předchozího dobrého výkonu a s tím související 
mizerná hra. Protrápily jsme se zápasem s Litovlí od začátku až do konce. V utkáním plném nepřesností 
jsme nakonec zvítězily 22 : 8. Vynikající výkon předvedla v brance Kučerová - z 18ti střel pustila za svá 
záda jen 4 a chytila i tři sedmimetrové hody.  

Branky: 

Drozdová 3, Haluzincová 4, Kajerová 3, Kantnerová 14, Kepková 25, Klementová 4, Kliková 2, Kutáková 
13, Lásková 9, Rittichová 2, Turková 1, Vaňková 3, Walterová 9, Šimáčková 2.  

  



Mladší dorostenky 10. kolo - Žirovnice - DHC Plzeň 
(6.12.2015) 

 
Nenašly přemožitele ani na Vysočině 

V desátém kole se mladší dorostenky vydaly do Žirovnice ve snaze udržet letošní ligovou 
neporazitelnost. 

Díky nečekanému sponzorovi mohly vyrazit již v sobotu a v klidu se vyspat před zápasem v krásném 
čtyřhvězdičkovém hotelu. Hráčky si užily i Mikulášskou nadílku na bowlingu. Je s podivem, že si čert 
žádnou neodnesl. Je třeba poděkovat i Žirovnickým za pomoc při zajištění luxusních čertů.  

Samotný zápas probíhal dle očekávání. Domácí urputně bránili i útočili a hosté se snažili ze všech sil 
dobře postavenou a kompaktní obranu překonat. V desáté minutě vedlo DHC uspokojivých 1:5. Další dvě 
desetiminutovky probíhaly naprosto stejně. Domácí vždy dvěma brankami v řadě snížili, aby pak čtyři v 
řadě obdrželi, a tak vznikl poločasový výsledek 5:13. V prvním poločase domácí nevstřelili branku ze hry, 
proměnili jen pět sedmimetrových hodů ze sedmi nařízených. Nutno dodat, že všechny byly nařízeny 
spravedlivě. 

Začátek druhého poločasu hostům trochu utekl a Žirovnice snížila na rozdíl čtyř branek. Pak ale 
Západočešky přidaly a zápas dotáhly do úspěšného konce 16:24. Dva důležité body jsou doma, i když 
DHC vstřelilo nejméně branek v jednom zápase v této ligové sezoně. Kdo ale zná hru žirovnických 
děvčat, ví, že jejich hra je založena na tom, že málo dávají, ale i málo dostávají. Většinou je to škoda 
hlavně pro diváky. Zápasy nebývají příliš pohledné. 

Příliš individuálních pochval si hráčky za tento zápas nezaslouží. Snad jen J. Franková za bezchybný 
výkon v obraně a A. Toušová, která vstřelila svůj první ligový gól. Hráčky si vše asi schovaly na příští 
zápas, kdy je čeká "zápas sezony" na domácí palubovce s Mostem. Již počtvrté v této sezoně v této 
sezoně na téma „první s druhým". 

Branky DHC: 

Bušauerová 6, Franzová 5, Eksteinová a Oravcová po 3, Paulusová 2, Franková, Sedláková, Šmrhová, 
Toušová a Tomíšková po 1 

  



Plzeňská Liga starších žaček v Tachově 12.12.2015 

V sobotu proběhlo poslední kolo Plzeňské ligy starších žaček v tomto roce. Vzhledem k velké marodce se 
tentokrát omluvilo družstvo HK Slavia VŠ Plzeň (zápasy budou dohrány v roce 2016). 

DHC Plzeň A  

A úkol pro DHC Plzeň A byl jasný: neztratit body se žádným soupeřem. To se povedlo. Jen start do 
každého zápasu byl hrozivý. 

První zápas byl již tradičním "sestrovražedným" soubojem. DHC Plzeň B drželo krok do 15. min prvního 
poločasu a stavu 10:8. Pak holky z Béčka udělaly pár technických chyb a Áčku se povedlo odskočit na 
poločasových 15:9. Druhý poločas byl o chlup lepší jen ne jednoznačný a skončil 12:8 - celkově se Áčko 
radovalo z výhry 27 : 15. 

S týmem HC Plzeň to bylo podobné. Prvních 10 minut zápasu držely naše hráčky stav 2:1,  poté jsme 
odskočily během dvou minut o 4 branky a konečně se holky nastartovaly a dotáhly zápas k vítězství 27:4. 

V posledním zápase s Tachovem to byla tahanice až do 13. minuty -  7:7, poté vzalo za otěže DHC a 
odskočilo na poločasový výsledek 11:9. Ve druhém poločase si náskok Plzeňačky hlídaly, a pokud 
soupeř vstřelil jednu branku, tak DHC vstřelilo dvě. Konečný výsledek 21:19 pro DHC Plzeň. Pochvalu za 
výbornou obranu zaslouží Bára Nosková. 

Branky: 

Drozdová 9, Hoťková 1, Kantnerová 18, Kepková 14, Kliková 9, Nosková 2, Oxová 1, 
Vaňková 11, Walterová 11. 

Brankářky: Netrvalová 50%, Kučerová 52% 

DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B dostalo dva úkoly: bodovat s Tachovem a vyhrát s HC Plzeň. Celý turnaj předvádělo Béčko 
velmi pěkné akce a všechny hráčky vyvíjely aktivitu. V zápase s Tachovem se jim jen nedařilo 
poslechnout ohledně umístění střel, a tak vázlo proměńování šancí. Jinak si myslím, že po celou dobu 
zápasu měly naše hráčky na to vyhrát nebo remízovat.  Konečný výsledek 16 : 12 pro Tachov. 

S HC Plzeň jsme si alespoň spravily chuť a vyhrály jednoznačně 17:6. V tomto zápase se dařilo 
Klementové 5 branek. 

Hrály: 

Klementová, Pitulová, Haluzincová, Šimáčková , Kabátníková , Tuková, Rittichová , Tomanová, Okalová 

Brankařka: Malá 

Všem hráčkám, fanouškům, rodičům, organizátorům děkujeme a přejeme krásné Vánoce a 
šťastný nový rok 2016. 

  



Mini 4+1 - Třetí soutěžní turnaj 12. 12. 2015 - Rokycany 
(hráčky ročník 2006-2007) 

Třetí soutěžní turnaj kategorie mini 4+1 se konal v Rokycanech a zúčastnilo se jej nakonec celkem 14 
družstev rozdělených do 2 skupin. Nakonec z toho důvodu, protože původně jsme do turnaje přihlásili 4 
družstva, ale poté nám bylo pořadatelem sděleno (2 dny před turnajem), že z kapacitních důvodů je 
možno postavit pouze 2 skupiny po 6 družstvech, a proto je možná účast pouze 3 našich družstev. Po 
sdělení našeho nesouhlasu a následném maratonu e-mailů a telefonů se nakonec podařilo dojednat, že 
budou 2 skupiny po 7 družstvech, ale pouze pod podmínkou, že místo 4 družstev jich postavíme 5, aby 
se celkový počet dorovnal. Varianta 5 družstev pro nás rozhodně nebyla optimální, ale stále to bylo lepší 
řešení, než 3 družstva, jelikož v takovém případě by se turnaje nemohly zúčastnit všechny hráčky. 

Turnaje se z naší strany zúčastnilo, vinou několika náhlých nemocí a bohužel opětovně i pozdě 
nahlášených absencí, celkem 26 hráček (z celkového počtu 37), které byly rozděleny do 5 družstev, z 
nichž dvě družstva startovala v první a tři ve druhé skupině. S ohledem na počet hráček si tak pouze 
jedno družstvo mohlo dovolit "luxus" v podobě možnosti střídat alespoň jednu hráčku, zbývající družstva 
musela absolvovat celý turnaj bez střídání. Přičteme-li k tomu to, že každé družstvo odehrálo celkem 6 
zápasů, tak vytížení bylo skutečně velké. 

Ač se děvčata utkávala vesměs se staršími soupeři, jelikož zejména v silnější skupině startují především 
hráči ročníku 2005, tak poměr sil na hřišti tomu vůbec neodpovídal. Prakticky se všemi soupeři jsme 
dokázali sehrát vyrovnané zápasy a posun oproti poslednímu turnaji v této kategorii, který se konal před 2 
měsíci, byl skutečně velký. To bylo znatelné zejména při hře proti zatažené obraně, kterou v této kategorii 
praktikuje již většina družstev (vyjma nás a Talentu), proti které se děvčata dokázala prosazovat jak 
střelbou z dálky, tak i pěknými uvolněními ze spojek i z křídel. 

Celkově lze turnaj hodnotit jako vydařený a přestože únava hráček na konci byla poměrně velká, tak 
nečekaně velký časový prostor na hřišti to určitě vyvážil. Všechny hráčky rozhodně mohou být se svými 
výkony spokojeny a zaslouží si velkou pochvalu. Poslední turnaj v tomto kalendářním roce čeká hráčky 
ročníku 2007 za týden v Tachově v kategorii přípravky. 

  



Mladší dorostenky - 11. kolo - DHC Plzeň - DHK Baník 
Most (13.12.2015) 

DHC Plzeň bezchybnými vládci podzimu 

Poslední podzimní kolo svedlo dohromady první dva týmy ligy ml. dorostenek západ DHC Plzeň a DHK 
Baník Most. 

DHC sice dalo první branku, ale pak sebevědomí hosté několika brankami naklonili výsledek na svoji 
stranu a v sedmé minutě vedli 3:5. Pak však domácí brankářka A. Jiskrová zamkla na dlouhých 15 minut 
branku, během nichž kromě jiného zneškodnila tři sedmimetrové hody a hodně znejistěla hostující 
střelkyně, zatímco domácí přidávali trpělivě branku za brankou (10:5). V závěru poločasu přidaly oba 
týmy po čtyřech brankách a tak mělo DHC v poločase slušný pětibrankový náskok 14:9. 

V druhém poločase DHC velmi zkušeně hájilo náskok, vedlo celý poločas minimálně o čtyři branky a v 
obraně nedávalo mosteckým reprezentantkám Šípové, Stříškové a Dvořákové příliš prostoru k vyniknutí. 
V závěru se na hřiště na straně domácích dostaly i tři hráčky, které do zápasu do té doby nezasáhly. 
DHC dotáhlo zápas do vítězného konce v poměru 25:19. Je třeba sportovně přiznat, že Most byl 
nejnebezpečnějším soupeřem v celé podzimní části. Hrál rychle a důrazně. 
V závěru utkání doplatil stejně jako většina ostatních družstev v soutěži na malou vyrovnanost hráček. 

V tomto utkání všechny hráčky na hřišti převyšovaly na straně domácích s klidem a přehledem chytající 
A.Jiskrová, bojovnice J.Franková, která nevypustí jediný souboj v obraně ani útoku a v první řadě 
kapitánka T.Bušauerová. Její přehled a nasazení je vzorem pro ostatní. Co se týká spojek tak slušný 
zápas odehrála i V.Oravcová, kterou brzdí zdravotní problémy a způsob obrany Mostu jí vyloženě 
nevyhovoval i D. Franzová, která ovšem umí hrát určitě lépe. Po nemoci hrály i obě pivotmanky, kde se 
více dařilo T. Poslední, když na S. Paulusové bylo hodně znát týdenní tréninková absence. Z křídel byla 
jednoznačně nejlepší ta nejmladší - P. Kepková. Její házenkářsky téměř dokonalý pohyb potěšil 
nejednoho milovníka házené. Ostatní křídla hrála jen průměrný zápas. 

Branky DHC: 

Bušauerová 9, Franková 4, Franzová, Oravcová, Šmrhová, Tomíšková ,Kepková, Poslední po 2. 

Hráčky čekají do Vánoc tři zábavné odpočinkové tréninky, když si pět reprezentantek odskočí ještě splnit 
povinnosti do Polska. Pak hráčky čeká vánoční turnaj v zemi házené zaslíbené - Dánsku. V lednu začne 
příprava na druhou polovinu sezony včetně turnajů v Plzni a Velké nad Veličkou. 

Přikládáme konečnou tabulku po podzimu, která jasně ukazuje dominanci DHC Plzeň v této soutěži. 

Bez ztráty bodu. Nejvíce vstřelených branek a nejméně obdržených. 

(Zápasy vyhrané - remizované - prohrané - celkové skóre)  

1. DHC Plzeň -  10 - 0  - 0  - 287 : 192  - 20 bodů 
2. DHK Baník Most - 7 - 0  - 3 - 286 : 226 - 14 bodů 
3. Slavia Prah - 7 - 0 - 3  - 234 : 198 - 14 bodů 
4. Sokol Vršovice - 7  - 0 - 3  - 242 : 215  - 14 bodů 
5. Háje - 6 - 0  - 4 - 249 : 218 - 12 bodů 
6. J. Hradec - 6 - 0 - 4 - 253 : 261  - 12 bodů 
7. HK Spartak Ústí n.L. - 5 - 0 - 5  - 275 : 264 - 10 bodů 
8. Slavoj Žirovnice - 3  - 0 - 7  - 213 : 220 - 6 bodů 
9. Kobylisy - 2 - 0 - 8 - 238 : 285 - 4 body 
10. Písek - 2 - 0 - 8 - 240 : 326 - 4 body 
11. Loko Cheb - 0  - 0  - 0 - 0 0 : 0  - 0 bodů 
12. HC Plzeň - 0 -  0 - 0 - 10 163 : 275 - 0 bodů  



Pozvánka na Vánoční Míčkohraní (16. 12. 2015) 

Srdečně zveme všechny děti z kroužku Míček i jejich kamarády a kamarádky na vánoční cvičení! 
Zacvičíme si společně s mistryněmi České republiky v házené, hráčkami  
DHC Plzeň. 

Kdy a kde? Ve středu 16. prosince 2015 od 16:30 h u nás v hale 31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10. 

Info pro rodiče:  

Děti přiveďte rovnou do velké haly, převlečou se v šatnách přímo v hale. 

  

Info pro fanoušky: 

Přijďte povzbudit malé i velké! 

 

 

  



Přípravka - Pátý soutěžní turnaj 20. 12. 2015 - Tachov 
(hráčky ročník 2007) + hodnocení podzimní sezóny 
(2006+2007) 

K poslednímu soutěžnímu turnaji v tomto kalendářním roce (20. 12. 2015) se vydaly hráčky ročníku 2007 
do Tachova posílené o 4 začínající hráčky ročníku 2006, kterým jsme chtěli dát větší prostor na hřišti i v 
této kategorii. Turnaje se zúčastnilo celkem 23 hráček, které jsme rozdělili do 4 družstev. Přičteme-li k 
tomu další dvě družstva z tréninkové skupiny Petry Johannové, tak jsme rovnoměrně obsadili všechny tři 
turnajové skupiny (v každé jsme měli po dvou družstvech). 

Všechna naše družstva sehrála 4 těžké zápasy a ve většině dokázala své soupeře převýšit. Výjimkou 
byly pouze zápasy s Talentem, který nás tentokrát díky mnohem lepšímu pohybu bez míče a 
jednoduchým gólům z rychlých útoků poměrně jasně přehrál. Na hráčkách byla vidět velká chuť útočit, ale 
již o poznání menší chuť po vlastním vstřeleném gólu či ztrátě míče rychle obsazovat soupeře a bránit. 
Zápasy se proto leckdy zvrhly v přestřelku, kdy se v rychlém sledu střídalo zakončení na obou stranách. 
Přesto však lze turnaj hodnotit pozitivně, byť tentokrát zasloužení děvčata rozhodně větší pochvalu za 
výkon v útoku, než obraně. 

Co se týče zhodnocení celé podzimní části, tak jsme absolvovali celkem 11 soutěžních (hráčky ročníku 
2006 startovaly s ohledem na věk na pěti), 1 nesoutěžní a 1 tréninkový turnaj. Ač velké množství turnajů 
a úplné minimum volných víkendů bylo jak pro hráčky, tak i pro rodiče a trénery náročné, tak lze říci, že 
právě vysoký počet odehraných zápasů jednoznačně přispěl k výraznému zlepšení všech hráček. Během 
podzimu se rovněž podařilo začlenit řadu nováčků a celá tréninková skupina se rozrostla až na 
současných 37 hráček. Výsledky se, vyjma kategorie mini 6+1 nepočítají, přesto však lze říci, že v 
kategorii přípravky patří naše družstva mezi nejlepší v soutěži a konkurencí nám jsou pouze kluci z 
Talentu a Šťáhlav. V kategorii minižaček je naše pozice těžší v tom, že hrajeme vesměs proti starším 
soupeřům, jejichž fyzická převaha je někdy zatím příliš velká. Děvčata se s tím však postupem času 
vyrovnávají a i v této kategorii lze vidět mezi prvními a posledními turnaji výrazný posun vpřed. 

Celkově je proto hodnocení podzimní část jednoznačně pozitivní a věříme, že právě souboje se staršími 
soupeři budou pro děvčata motivací k dalšímu se zlepšování i pro jarní část. Všem děvčatům, rodičům i 
dalším příznivcům přejeme krásné Vánoce a v novém roce mnoho sportovních i mimosportovních 
úspěchů. 

  



PF 2016 

Krásné a pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví a radosti z házené. 

 

  



Mladší dorostenky reprezentovaly na turnaji v Dánsku 
(26.-30.12.2015) 

O druhém svátku vánočním se vydaly mladší dorostenky DHC spolu s mladšími žačkami HC Háje na 
dalekou cestu do dánského Ikastu, aby se zúčastnily Midjysk Julecupu 2015. Mládežnický turnaj v deseti 
kategoriích za účasti 164 týmů většinou z Dánska, ale i Norska, Německa, Polska, Holandska a České 
republiky (DHC Plzeň a HC Háje) byl neuvěřitelnou přehlídkou házenkářských talentů. 

DHC Plzeň se účastnilo v kategorii dívky do 16 let, ve které bylo 23 týmů rozděleno do šesti skupin po 
čtyřech (pouze jedna byla po třech a v té bylo DHC). 

Prvním soupeřem DHC byly dívky z nizozemské házenkářské střední školy HSB Brabant. DHC začalo 
velmi nervózně. Neproměnilo spoustu šancí, vytvářelo hrubky v obraně, zbytečně ztrácelo míč. Není tedy 
divu, že čtyři minuty před koncem vedly Holanďanky 10:6. Zápas se zdál ztracený. Ale ne pro DHC. Tlak 
v závěru byl obrovský. Dvacet sekund před koncem DHC snížilo na 10:11, a to ještě v tomto úseku hry 
Oravcová s Franzovou neproměnily stoprocentní příležitosti. Následná osobka byla sehrána velmi 
chaoticky, ale brankářka Jiskrová reflexivně zachránila, rychle rozehrála na Bušauerovou a ta riskantní 
přihrávkou přes celé hřiště vybídla Franzovou k zisku bodu. Ta naštěstí nepohrdla a střelou pod břevno 
vyrovnala. 

Ve druhém utkání s dánským týmem HOJ muselo DHC k postupu z prvního místa zvítězit. Tento zápas 
mělo DHC prakticky po celou dobu pod kontrolou a především v období mezi 10. a 20. minutou zápas 
rozhodlo. V závěru dovedlo zápas k vítězství 14:11. Tento výsledek znamenal pro DHC přímý postup 
mezi nejlepších šest týmů kategorie. 

Večer tým navštívil v hlavní hale pro 2000 diváků, kde hraje ligu mistrů i domácí seniorský tým (DHC tam 
hrálo celý další den), utkání vybraných hráček Dánsko - Evropa. ČR v tomto utkání reprezentovaly A. 
Jiskrová s D. Franzovou. Utkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. 

V úterý ráno DHC narazilo na asi nejlepší tým kategorie norský Staal Jorpeland. V brzkých ranních 
hodinách se Západočeškám naprosto nedařilo. Přelepený míč byl hlavním důvodem jen šesti vstřelených 
branek a velmi nesourodého výkonu. Porážka 6:10 byla spravedlivá. Nezasloužili jsme si vyhrát. 

O postup do semifinále se DHC utkalo s domácím Ikast Handbold. Výborný počáteční výkon a vedení 3:1 
přibrzdili dánští rozhodčí, kteří tragickým a donebevolajícím způsobem dali všem v hale na vědomí, kdo 
má podle nich postoupit do semifinále. Hráčky odehrály výborný zápas, ale proti rozhodčím to nestačilo 
na víc než 10:11 pro domácí, což znamenalo pro Češky „jen" zápas o 5.-6. místo. Jen pro názornost ve 
všech kategoriích s výjimkou chlapců do 16 let byla jen dánská finále a vítězi turnaje se stali jen Dánové. 
Tím ovšem nechci říct, že vždy byli Dánové nejlepší. 

V utkání o páté místo narazilo DHC při zvláštním systému turnaje znovu na dánský HOJ. Po skvělém 
výkonu a vítězství 17:11 obsadilo DHC výborné páté místo ve velmi dobré konkurenci. 

Branky DHC: 

Bušauerová 11, Franková 9, Oravcová 8, Kepková 6, Franzová 5, Sedláková 4, Rybáková a Eksteinová 
po 3, Poslední, Fousková, Šmrhová a Tomíšková po 2, Paulusová 1. 

Specialistou obranářem byla Toušová, která se zlepšovala zápas od zápasu a v posledním zápasu 
naprosto vygumovala dánskou střelkyni. Celý turnaj v brance odchytala Jiskrová. Na lavičce jí kryla záda 
Bufková, která po zranění neměla  
lékařské doporučení nastoupit, ale byli jsme rádi, že byla s námi! 

Turnaj naprosto splnil očekávání. Snad jsme jen mohli sehrát o zápas nebo dva více. Turnaj měl 
vynikající úroveň, většina týmů by v české lize byla v čele tabulky, a to bez jakékoliv urážky k české 
házené. Výborná organizace turnaje. Skvělé haly. 
Po většinu hrací doby jsme podávali velmi dobré výkony a ověřili jsme si, na čem máme dále pracovat. 



Mám z toho i jeden zajímavý postřeh. Každý trenér je rád pokud se někdo z týmu dostane do 
reprezentace. Z DHC bylo na předvánočních reprezentačních turnajích v Polsku pět hráček. Pokud by ale 
nezávislý pozorovatel na tribuně v Dánsku měl tuto pětici určit, jsem si jist, že by to nedokázal. Otázkou 
jen zůstává, jestli je tato skutečnost plusem pro ty ostatní nebo mínusem pro vyvolené. Nicméně 
trenérům rozhodně kromě výsledku a hry udělala radost jedna věc. Působili jsme jako TÝM, hráli jsme 
jako TÝM a chovali jsme se jako TÝM. A to je skvělé!!!! 

Zbývá jen poděkovat rodičům a DHC, že umožňují fungování tohoto TÝMU a pomáhají, jak můžou. Dík i 
Hájským, že nás vzali sebou a byli výbornými průvodci a společníky. 

Mladší dorostenky přejí všem úspěšný rok 2016 nejen ve sportovním, ale i osobním životě.!! 

 

  



Tradiční Mrož zůstal po infarktovém finále doma  
(9.-10.1.2016) 

Pátý ročník plzeňského Mrože je po víkendu 9.- 10. 1. minulostí. Turnaj se poprvé uskutečnil pod 
patronací primátora města Plzně. Tentokrát jen šest družstev (pár dní před zahájením se z důvodu 
vysoké marodky odhlásila družstva Písku a Žirovnice) se utkalo 2 x 20 minut každý s každým, a pak ještě 
o konečné umístění. Turnaje se zúčastnily týmy HK Ivančice, Spartak Ústí nad Labem, HC Háje, Sokol 
Kobylisy II., DHC Plzeň A, DHC Plzeň B (tým složený prakticky jen ze starších žaček). 

DHC A v prvním zápase ještě ve třinácti hráčkách porazilo svoje béčko 25:12, když nadšeně bojující 
„mláďata" přece jen nestačila se silami ani zkušenostmi. Bohužel z utkání odstoupila Bušauerová, která si 
minulý týden zranila středoškolských hrách v Ledči loket. 

V druhém utkání DHC A trochu přibrzdilo kobyliskou euforii (Kobylisy v prvním utkání porazily 
favorizované Ivančice) 19:9. 

Po obědě nedalo DHC šanci zelenobílým děvčatům z Hájů 24:10, ale ztratilo další hráčku - Eksteinovou, 
pohmožděné rameno. 

Večer si DHC poradilo s konkurentem z Ivančic 19:16. Utkání ho stálo nejen hodně sil, ale i specialistku 
obranáře Toušovou - také vazy v rameni. 

Do nedělního rána nastupovalo deset statečných proti sympaticky hrajícímu Ústí. Vítězství DHC v 
poměru 20:17 stálo oba týmy hodně sil. 

Tabulka po základní skupině: 

1. DHC Plzeň A 10 107:64 
2. HK Ivančice 6 107:78 
3. Ústí 6 88:87 
4. HC Háje 4 71:94  
5. Kobylisy 4 83:94 
6. DHC Plzeň 0 68:117 

V utkání o páté místo přehrálo DHC B ve viditelné nepohodě hrající Kobylisy a připsalo si první turnajový 
skalp. 

V utkání o třetí místo nestačilo vyčerpané Ústí na zápas od zápasu se lepšící Háje a odvezlo si jen 
bramborovou medaili. 

Utkání o turnajový titul mezi DHC A a Ivančicemi bylo opravdovým vyvrcholením turnaje. Ivančice si 
vypůjčily z Hájů Anežku Krausovou a i díky ní celý zápas vedly. V poločase o branku, ve třicáté minutě 
dokonce o tři. DHC zabojovalo, přidalo na důrazu v obraně a dvě minuty před koncem srovnalo. Dvacet 
sekund před koncem si Ivančice vymodlily sedmičku, kterou i proměnily. DHC ale po nacvičené 
kombinaci prakticky se závěrečným klaksonem vyrovnalo díky A. Šmrhové.  

A tak podle pravidel turnaje následovala série tří sedmiček. Na straně DHC Oravcová, Franková i 
Franzová proměnily. 

Třetí sedmičku ivančické Vavrouškové zneškodnila domácí gólmanka Jiskrová, a tak se vítězem turnaje 
stalo domácí DHC a prokázalo, že podzimní dobré výsledky mohou pokračovat i na jaře. 

Za přístup i hru zaslouží absolutorium všechny hráčky DHC. Střelecky se prosazovala V. Oravcová, které 
v sobotu svědčilo střídání obrana - útok s A. Toušovou, ale v neděli všem dokázala, že i ona umí bránit. 
Jen o jednu branku méně vstřelil plzeňský rychlík D. Franzová. Hlavu soupeřům (a občas i spoluhráčkám) 
motala M. Sedláková. Obrovskou pochvalu zaslouží často kritizovaná křídla A. Šmrhová a A. Tomíšková. 
Jejich úspěšnost střelby byla velmi vysoká. Pochvala za nasazení a univerzálnost pro T. Poslední a 
úspěšný „boj z blízka" pro S. Paulusovou. Tomuhle koncertu vévodil však jeden velmi důležitý 



házenkářský MOZART - Julie Franková. Bez té by některé falešné tóny byly příliš slyšet. Není možné 
zapomenout ani na obě výborně chytající brankářky A. Jiskrovou a M. Šlehoferovou. Sečteno a 
podtrženo: Turnaj byl výbornou a úspěšnou přípravou na jarní polovinu sezóny. Škoda jen těch zranění !! 

Branky DHC: 

Oravcová 26, Franzová 24, Sedláková a Franková po 15, Tomíšková 14, Šmrhová 13, Poslední 8, 
Paulusová 6, Eksteinová 3, Toušová a Bušauerová po 1. 

V brance se střídaly Jiskrová a Šlehoferová. 

Nejlepší hráčkou DHC byla vyhlášena Věra Oravcová. 

Nejlepší hráčkou turnaje Eliška Konáriková z Ústí, střelkyní Bára Olšová z Ivančic a brankářkou Anna 
Jiskrová z DHC A. 
All stars turnaje: Brankářka - Markéta Šlejtrová (Ústí), pivot - Bára Vavroušková , levá spojka Simona 
Krejčíková, pravé křídlo Hana Patočková (všechny Ivančice), levé křídlo - Adéla Tomíšková, pravá spojka 
Denisa Franzová, střed Julie Franková (všechny DHC A) 

Dík patří všem rodičům - organizátorům za bezvadný servis i městu Plzeň za pomoc při financování 
pěkného turnaje. 

Fotky si můžete prohlédnout tradičně na rajčeti :-)  

Konečné pořadí turnaje:  

1. DHC Plzeň A 
2. HK Ivančice 
3. Háje Praha 
4. Spartak Ústí nad Labem 
5. DHC Plzeň B 
6. Sokol Kobylisy II 

 

 

  

http://dhcplzen.rajce.idnes.cz/MROZ_CUP_2016/


Starší žačky na Mrož Cupu - první ochutnávka 
dorosteneckých zápasů 

O víkendu 9.1. -10.1.2016 se starší žačky zúčastnily Mrož Cupu v kategorii mladší dorostenky. 

Cílem tohoto turnaje bylo nabít zkušenosti se silnějšími protivníky. 

První zápas nás čekalo domácí derby, a jak již to tradičně bývá, byly jsme pro naše starší kolegyně 
výborné kuželky. Nikdo nic nechtěl udělat a v obraně jsme se bály na někoho sáhnout. Toto tréninkové 
utkání skončilo prohrou 12:25. 

Druhé utkání proti Ústí nad Labem bylo o poznání lepší. S tímto soupeřem se nám dařilo držet krok do 
poloviny druhého poločasu, pak už nám nestačily síly a začaly jsme kupit chybu za chybou, a tak soupeř 
odskočil na konečných 15:21. 

Třetí utkání s Kobylisami jsme byly jednoznačně při chuti. Hned v úvodních minutách jsme se ujaly 
vedení a v 6. minutě vedly 5:2. Toto utkáni mělo náboj chuti všech hráče dát branku. Jen v obraně jsme 
nechaly vyniknout nejlepší střelkyni Kobylis Vilímovou, kterou se nám nepodařilo ubránit. A tak zápas 
skončil pro nás prohrou 22:26. 

Čtvrtý a poslední sobotní zápas nás čekaly pražské Háje. Zde už nám chyběla dobře hrající Kikina 
Křišťanová, která si v předchozím zápase obnovila zranění kolene. Opět se nám dařilo se soupeřem držet 
krok, ale bohužel jen první poločas. Zápas tak skončil 14:21. 

V neděli nás čekalo družstvo Ivančic. Toto utkání bylo jak přes kopírák proti domácímu derby. Konec 
utkání 15:24. 

Poslední utkání o 5. - 6. místo byl opět souboj proti Kobylisům. V očích diváků a trenéra nutno podotknou 
moc pěkné utkání. Bylo vidět, že se družstvo zápas od zápasu zlepšovalo, a v tomto zápase jako by 
prodalo vše, co se doposud naučilo a přidalo to, co v předchozích zápasech chybělo. Velmi dobrá obrana 
vedená Bárou Noskovou a dobře střílejícími hráčkami Fouskovou, Kantnerovou a Kutákovou dovedla 
nejmladší účastnice k vítězství 20:18. 

Turnaj byl pro hráčky velmi vydařený. Celé družstvo se podílelo nejen na vstřelených brankách, ale 
zároveň i na chybách (celkem za turnaj 61 :-( 

Branky: 

Bláhová 1, Drozdová 14, Fousková 13, Kantnerová 12, Kepková 17, Kliková 3, Kutáková 12, Křišťanová 
7, Nosková 6, Walterová 7, Černěhová 1 
Brankařky: Netrvalová 30% úspěšnost, Kučerová 24% úspěšnost 

  

  

  



Další dorostenecký kemp RHC s P.Vítkovou a R.Řezáčem 
(16.1.2016) 

O sobotním dopoledni byl na programu další z řady kempů RHC, které pořádá DHC Plzeň. 

Po velkém úspěchu podzimního kempu jsme byli rádi, že pozvání přijali trenéři pražské Slavie Petra 
Vítková a Richard Řezáč. Tématem tentokrát bylo „Uvolňování hráče bez míče a s míčem". Kempu se 
tentokrát účastnilo 16 talentovaných házenkářek. Jedna z Tachova, pět ze Slavie SVŠ Plzeň a deset 
mladších dorostenek DHC Plzeň. Ani na třetí pokus bohužel nedorazil nikdo z HC Plzeň.  

Po zajímavém rozcvičení si děvčata vyzkoušela některá cvičení ze zásobníku Petry Vítkové a brankářky 
se pod vedením Richarda Řezáče věnovaly speciálním brankářským cvikům. Vše probíhalo pod 
dohledem a s asistencí čtyř velmi stabilních plastových panáků, které si hosté přivezli, coby obránce. Celý 
dvouhodinový trénink proběhl v neuvěřitelně svižném tempu, 
prakticky bez jakýchkoliv prodlev. Třetí hodinu účastnice kempu vyzkoušely vše, co se za dvě hodiny, 
naučily v tréninkovém miniutkání. V závěru hosté poděkovali mladým hráčkám za přístup a vyjádřili 
přesvědčení, že se ještě setkají na nějaké další pěkné házenkářské akci. 

 

   



Mini 6+1 - Čtvrtý soutěžní turnaj 16.1. 2016 - Cheb  
(hráčky ročník 2006-2007) 

K prvnímu soutěžnímu turnaji v novém roce jsme cestovali do Chebu pouze s 10 hráčkami, jelikož se 
souběžně ve stejný den konal i turnaj přípravky, na kterém startovaly ostatní hráčky z tréninkové skupiny. 
Na turnaji tentokrát dostalo netradičně příležitost více hráček ročníku 2007 (celkem 7), které jinak věkem 
spadají ještě do kategorie přípravky, avšak dlouhodobě ukazují, že se ani ve vyšší kategorii neztratí. 

Celkem děvčata odehrála 3 zápasy, a to postupně proti Chebu, se kterým jsme původně hrát neměli, ale 
tento zápas nahradil zápas se Slavii, která na turnaj nepřijela, a dále pak proti Hájům a Štáhlavům.Turnaj 
měl tradiční průběh a jednotlivé zápasy se vždy skládaly z osobní obrany, shot-outů a hry. Vyjma zápasu 
s kluky ze Šťáhlav, kde byla fyzická převaha soupeře příliš velká, byly ostatní zápasy poměrně 
vyrovnané, včetně například zápasu s Chebem, se kterým jsme ještě na posledním turnaji poměrně 
výrazně prohráli. Nejlepší výkon děvčata předvedla při osobní obraně proti Hájům, proti kterým po většinu 
času vedla, a soupeři se povedlo vyrovnat až v závěru. Poslední branka soupeře pak padla až po čase, a 
proto zápas skončil zaslouženou remízou. Vedle hry je potřeba vyzdvihnout opět i úspěšnost střelby v 
shot-outech, ve kterých se nám daří pravidelně. Obvyklé nadpoloviční úspěšnosti se však tentokrát zcela 
vymykal zápas s Hájemi, ve kterém se dokázalo trefit 9 z 10 hráček! 

Celkově musíme turnaj hodnotit pozitivně, byť ne všechno z tréninků se daří do zápasů úspěšně 
zařazovat. Zónová obrana s předáváním pivota bude ještě během na dlouhou trať a rovněž pohyb bez 
míče proti zatažené obraně by mohl být určitě lepší. Avšak vzhledem k tomu, že většina hráček bude v 
této kategorii moci startovat ještě další 2 roky, tak je času na odstranění nedostatků poměrně dost. Další 
turnaj nás čeká hned za týden ve Šťáhlavech, a to opět v kategorii minižaček, avšak tentokrát v házené 
4+1. 

  



Přípravka - Pátý soutěžní turnaj 16.1.2016 - Šťáhlavy 
(hráčky ročník 2007) 

K prvnímu soutěžnímu turnaji v tomto kalendářním roce se vydaly hráčky ročníku 2007 do Šťáhlav, 
posílené o 6 začínajících hráček ročníku 2006, kterým jsme chtěli dát větší prostor na hřišti i v této 
kategorii. Turnaje se zúčastnilo celkem 20 hráček, které jsme rozdělily do 3 družstev, a to za DHC „A" 
hrály hráčky ročníku 2006, za DHC „B" hrály zkušenější hráčky ročníku 2007 a za DHC „C" hrály 
začínající hráčky ročníku 2007. Nejzkušenější hráčky ročníku 2007 hrály v Chebu soutěžní turnaj Mini 6 + 
1. 

Všechna naše družstva sehrála 4 zápasy. Na hráčkách byla vidět velká chuť si zahrát a ukázat, co se na 
trénikách naučily, některé úkoly trenérů hráčky splnily hned při utkání, ale největší problém u hráček je se 
rozběhnout a zpracovat přihrávku od hráčky v běhu. U většiny hráček je špatná orientace po ztrátě míče 
nebo po vlastním vstřeleném gólu, rychle obsazování soupeře a bránění. Ukázalo se, že na tomto turnaji 
se musely hráčky spolehnout samy na sebe, protože zkušené hráčky, které vezmou zodpovědnost za 
utkání na sebe, hrály na jiném soutěžním turnaji. Turnaj hodnotím pozitivně a hráčkám děkuji za 
předvedené výkony 

Další soutěžní turnaj hrajeme v neděli 24.1.2016 ve Šťáhlavech (Mini 4+1). 

  



Žákovská liga 2. kolo (Paskov 17. 1. 2015) 

Víkendová výprava za dobrodružstvím začala již v sobotu, kdy jsme vyrazili i s našimi fanoušky na 
Moravu a první zastávkou byl Zlín. Zde jsme úspěšně zafandili reprezentaci mužů ČR, a pak jsme se 
vypravili na nocleh do Frýdku Místku. 

Ráno jsme se přesunuli do Paskova, kde se turnaj odehrával v chladné nafukovací hale s velmi 
nestandardním povrchem. 

Našimi prvními soupeřkami byly Hanačky z DHK Zora Olomouc B. Po rychlém nástupu a jednoznačném 
prvním poločase (15 : 3) jsme samozřejmě trochu polevili v tom druhém, ale nakonec z toho bylo vítězství 
33 : 8. 

Druhým soupeřem byl nebezpečný pořádající tým TJ Sokol Ostrava Zábřeh, jehož výsledky zejména z 
krajské soutěže budily velký respekt. Vstup do utkání se nám vůbec nevydařil a celý první poločas jsme 
prakticky jen dotahovali náskok soupeřek. V druhém jsme dobře začali (osmá minuta 13 : 11 pro nás), 
aby nás soupeřky v 11. minutě znovu dotáhly na 13 : 13. My jsme znovu odkskočili na 16: 13 a i nadále 
jsme byli herně lepší. Ne však gólově. Nedařilo se nám proměňovat jasné šance a i když jsme měli stále 
mírnou převahu, soupeřky dotahovaly (19. minuta 16 : 16). Závěr jsme však zvládly excelentně. V útoku 
Kepková vybojovala sedmimetrový hod, který Drozdová proměnila (17 : 16 pro nás). Podařilo se nám 
ubránit i následující nápor domácích a 20 vteřin před koncem jsme šly do útoku. Soupeřky vysunuly 
obranu, ale my jsme po tajmu vybojovaly další sedmimetrový hod, který jsme už po čase a ve vítězné 
euforii neproměnili. Výborný výkon v zápase podala v brance Netrvalová, tahounem v poli byla 
Drozdová.  

Další utkání s Mělníkem bylo běhací a střílecí. Bohužel soupeřky, které na turnaji předváděly velmi dobré 
výkony a trápily Zlín B i Olomouc, proti nám nastoupily poněkud pasivně, a po poločase 19 : 1 jsme 
celkově zvítězily 33 : 8. 

Poslední utkání proti Zlínu B bylo znovu napínavé až do samého závěru. Soupeřky ze Zlína byly rychlejší 
a po celý zápas měly více ze hry. Nás znovu trápila velmi špatná obrana a nízká úspěšnost střelby v 
útoku. Zlínské hráčky zaslouženě vyhrály 1. poločas a i ten druhý měly z počátku více ze hry. Posledních 
pět minut druhého poločasu ale patřilo nám. Nejprve jsme šňůrou tří branek otočili z 15:16 na 18:16 pro 
nás. Zlínské hráčky vzápětí dotáhly na 18:17 a v 19. minutě snížily na 19:18. Nám se ale podařilo ubránit 
a i díky vynikajícím zákroků Míši Maliny jsme se dostali ještě do jednoho útoku, ze kterého Klementová 
pečetila na konečných 20 : 18. Pochvalu zaslouží všichni za zápasový obrat, zmínit je třeba Kutinu, která 
s jistotou proměnila pět sedmimetrových hodů. 

Celkově: stále nás trápí proměňování šancí (zejména z křídel) a hlavně nedůsledná obrana - je jisté, že 
takovýhle výkon by při měření s těmi úplně nejlepšími nestačil.Na druhé straně je ale velmi pozitivní, že 
družstvo zvládlo ve dvou velmi těžkých zápasech dramatické koncovky.  

Pochvalu znovu zaslouží všichni! 

  



Kemp házenkářských nadějí dívek ročník 2001 v 
Nymburce (21. - 24. 1. 2016) 

Početné zastoupení měla výprava Plzeňského kraje na Kempu házenkářských nadějí v Nymburce. Mezi 
60 nejlepších hráček z České republiky bylo vybráno hned 7 hráček z Plzeňského kraje a jedna z Kraje 
Karlovarského. Pět hráček bylo z DHC Plzeň - Anna Kutáková, Pavlína Kepková, Veronika Netrvalová, 
Natálie Walterová a Denisa Černěhová. Jedna hráčka byla z HK Slavia VŠ Plzeň - Adéla Bernhardová - a 
jedna hráčka z Tachova - Lucie Kovářová. Z Karlovarského kraje byla vybrána Nina Jadlovská. 

Všechna děvčata se prezentovala velmi pěknými výkony a dokázala, že házená v Plzeňském kraji je na 
vysoké úrovni. 
Program Kempu se příliš nelišil od předchozích let. Ve čtvrtek absolvovaly hráčky průpravnou tréninkovou 
jednotku, v pátek dopoledne turnaj smíšených družstev a odpoledne neoblíbené testování. V něm 
zazářila Pavlína Kepková - ze čtyř disciplín získala plný počet 40 bodů - to se dosud nikdy ve dvanáctileté 
historii kempu nikomu nepodařilo! (Oprava 18.2.2016: Děkujeme za upozornění ivančickému bystrozorovi 
Pavlu Vavrouškovi a zároveň se omlouváme zlínské Káje Ševčíkové, která v roce 2015 dosáhla stejného 
výkonu!). Na celkovém čtvrtém místě se ziskem 36 bodů se umístila Lucie Kovářová. 
V sobotu program pokračoval herní tréninkovou jednotkou a v odpoledních hodinách vrcholil turnaj. 
Tradičně byla zápasová klání doplněna dovednostními soutěžemi . V nich opět vynikla naše děvčata. V 
překážkové dráze s míčem byl klíč následující - z pěti družstev postupoval vždy vítěz. Čtyřikrát to byla 
naše hráčka! - Kepková, Kutáková, Bernhardová a Walterová. Dále postupovaly tři nejlepší časem. 
Nedělní finále zvládla nejlépe Adéla Bernhardová a zaslouženě si odvezla cenu z této dovednostní 
soutěže.  
Další soutěží byla střelba sedmimetrových hodů - a opět jsme měli početné zastoupení. Kvalifikovala se 
Kovářová, Kutáková a Kepková. V dramatickém nedělním finále to byla Pavlína Kepková, která se 
dokázala nejlépe vyrovnat s finálovou atmosférou a v závěrečném rozstřelu zvítězila. 
Neděle patřila tradičně utkáním družstev Super a Elite. V týmu Elite 1 se potkaly Walterová a Kepková a 
poměřily síly s Elite 2 (Kutáková, Kovářová). V týmu Super 1 nastoupila Netrvalová společně s 
Černěhovou a Jadlovskou proti Super 2 (Bernhardová). Všechny hráčky předvedly velmi pěkné výkony a 
nedělení zápasy byly důstojným vyvrcholením akce. 
Celý kemp probíhal v pohodové atmosféře. Pro hráčky představoval nejen cennou konfrontaci s 
ostatními, ale zároveň i motivaci do dalšího tréninku. 

 



„CÍL SPLNĚN" (mladší žačky soutěž v Chebu 24.1.2016) 

24.1.2016 odjely mladší žačky do Chebu bojovat o postup do kvalifikace Házenkářského desetiboje. 

DHC A čekalo utkání s HC Plzeň, s DHC Plzeň B a s VŠ Plzeň. Ve všech třech zápasech byla děvčata 
výsledkově bezchybná. A vybojovala si tak vytoužený postup na kvalifikaci, ve které budou bojovat o 
účast ve finále Házenkářského desetiboje. 
Pochvalu zaslouží všechny hráčky a jsme rádi, že se začínají sehrávat a jsou dobrými protivníky pro 
soupeře. 

DHC B odehrálo na tomto turnaji jen dva zápasym a to s DHC A a s Chebem. Hráčky z týmu B je nutno 
také pochválit za velkou snahu a bojovnost v každém zápase. Každá z hráček udělala od počátku sezóny 
velký kus práce. Největší posun v tomto družstvu udělaly hráčky Blažková Tereza, Vali Toušová a 
Šindelářová Aja. 

Všechny hráčky z obou družstev zaslouží pochvalu za zlepšený přístup a nasazení v trénincích, výsledky 
už jsou vidět i na hřišti. Máme radost a doufáme, že v tom budou i nadále pokračovat!  

 

 



Mini 4+1 - Čtvrtý soutěžní turnaj 24. 1. 2016 - Šťáhlavy 
(hráčky ročník 2006-2007) 

Soutěž v kategorii mini 4+1 byla v novém kalendářním roce zahájena turnajem ve Šťáhlavech. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 12 družstev, z nichž již tradičně nejpočetnější část tvořilo 24 hráček DHC Plzeň. 
Družstva byla rozdělena do dvou skupin a my jsme nasadili po dvou družstvech do každé z nich. Každé 
družstvo tak sehrálo celkem 5 zápasů. 

Zápasy družstev zejména v silnější skupině měly vysokou úroveň a je znát, že zde startují hráči, kteří již 
pravidelně hrají šestkovou házenou. Naše výkony lze hodnotit vesměs pozitivně a především zápasy 
proti Rokycanům i Slavii byly zcela vyrovnané. Nepovedl se pouze úplně poslední zápas s Talentem, ve 
kterém se kvůli ztrátě koncentrace nedařilo vůbec nic. V útoku je třeba vyzdvihnout dobrou střelbu z dálky 
i snahu o uvolnění s míčem. Obrana byla pro děvčata vzhledem k fyzické převaze soupeřů o trochu 
složitější a byly vidět rezervy v obsazování hráčů bez míče, jelikož ubránit hráče po převzetí míče už pak 
bylo téměř nemožné. 

Celkově však musíme turnaj hodnotit pozitivně, protože právě zápasy se silnějšími soupeři jsou klíčem k 
dalšímu zlepšování se. Další turnaj, opět v kategorii mini 4+1, nás čeká až po jarních prázdninách v 
domácím prostředí. 

  



Mladší dorostenky - turnaj Velká nad Veličkou  
(29.-31.1.2016) 

Na poslední herní test se vydaly dorostenky DHC přes celou republiku na velmi pěkně uspořádaný 
třídenní turnaj do Velké nad Veličkou. 

Ještě v pátek večer se utkaly s tradičním českým rivalem HC Háje. Háje přijely přímo z týdenního 
soustředění a na jejich výkonu byla únava znát nejen v tomto utkání, ale i v celém turnaji. Utkání skončilo 
jednoznačným vítězstvím DHC 25:11 a Plzeňanky si mohly jít užít komfortu klidného penzionu v Lipově. 

V sobotu ráno narazily na nejlepšího soupeře, vedoucí tým slovenské dorostenecké soutěže - Duslo 
Šala. Velmi dobré Slovenky s několika dobrými spojkami byly jediným týmem na turnaji, který dokázal 
hrát s DHC vyrovnanou partii po celý zápas, i když přeci jen tahal vždy za kratší konec. Nakonec rozhodla 
větší kvalita českého družstva na křídlech i v brance a zrodilo se vítězství 22:18. 

Po necelé hodince odpočinku čekal na DHC soupeř z Otrokovic. Soupeř, který stejně jako Velké Meziříčí 
a Hodonín hraje moravskou skupinu ligy starších dorostenek, stačil vzdorovat jen pár minut, aby nakonec 
odešel poražen 24:10. Dva odpolední zápasy se vyvíjely stejně jako zápas s Otrokovicemi. V desáté 
minutě se začal lámat chleba a v poločase bylo jasno. Sokol Karviná odešel poražen 26:10 a Velké 
Meziříčí 28:14. 
V neděli byl prvním soupeřem plzeňských děvčat sebevědomý celek HK Hodonín, který měl ve svých 
řadách nejlepší střelkyni turnaje Valerii Smetkovou - 62 branek za 7 zápasů. Obrana a brankářky DHC jí 
z tohoto počtu dovolily vstřelit jen jeden, a to ještě ze sedmičky. DHC strojově přesnou a rychlou hrou 
vzalo soupeři, který do té chvíle prohrál jen se Šalou, a tak měl ještě šanci na první místo, jakoukoli 
naději velmi rychle. Nepomohl ani zoufalý timeout Hodonína již v páté minutě. Stejně bylo o poločase na 
tabuli 14:3. Konečný výsledek 26:9. 

V posledním, už trochu unaveném zápase přehrálo DHC domácí družstvo 19:8 a odneslo si pohár i zlaté 
medaile. Navíc byla nejlepší brankářkou turnaje vyhlášena A.Jiskrová z DHC. 

Turnaj byl výbornou přípravou a víc než první místo, potěšila předvedená hra. Vynikající obrana i obě 
brankářky, které v brance strávily naprosto stejný počet minut, rychlý přechod do útoku, velká kreativita 
při hře na postavenou obranu, přesná a tvrdá střelba všech pěti spojek, velmi dobrá hra v minulosti hodně 
kritizovaných křídel i snaha o častou spolupráci s pivotem (tam přeci jen rezervy ještě jsou). Ve hře DHC 
bylo prostě vše, co zdobí moderní házenou. Hráčky si vyzkoušely hru na dva pivoty i přesilovkovou hru 
bez brankáře. Upřímně řečeno, tentokrát lze 
jen těžko někomu něco výraznějšího vytknout. 

Příští týden si hráčky užijí jarní prázdniny, a pak již na ně čeká ostrý start dorostenecké ligy. Je dobré, že 
se nikdo vážněji nezranil. Vypadá to, že po prázdninách již začnou trénovat i dvě zraněné z Mrože T. 
Eksteinová a A.Toušová, které, ačkoliv ještě hrát nemohly, cestovaly s týmem jako diváci. Nejlepší 
hráčkou družstva byla „pitbul „ Julča Franková. 

Poděkování patří řídícím otcům P.Bušauerovi a L.Eksteinovi. Zvláštní poděkování i atletickému trenérovi 
Lukášovi a kondiční trenérce Lence. Oba mají lví podíl na dobré fyzické připravenosti družstva. 

Branky na turnaji: 

V.Oravcová 27, D. Franzová 22, A. Šmrhová 20, J. Franková 18, M. Sedláková 17,T.  Bušauerová 14 
(vzhledem k viróze odehrála jen polovinu minut, co ostatní), A. Tomíšková 13, T. Poslední 11, T. 
Krauskopfová a S. Paulusová po 10, K. Soukupová 8. 
V brance se střídaly A.Jiskrová a M.Šlehoferová, která podávala životní výkon. 

  



Pořadí turnaje:  

1. DHC Plzeň 14 b. 
2. Duslo Šala 12 b. 
3. Hodonín HK 10 b. 
4. V.Meziříčí 6 b. 
5. Otrokovice 6 b. 
6. HC Háje 5b. 
7. Velká nad V. 3 b. 
8. Karviná 0 b. 
 

 

 



Liga mladších dorostenek - Házená Jindřichův Hradec 
(Plzeň 18.1.2016) 

Po dvouměsíční přestávce vyplněné třemi turnaji začala opět dorostenecká liga. Po skvělém výkonu na 
turnaji ve Velké nad Veličkou čekala naplněná hala pěknou házenkářskou podívanou. Bohužel se, slovy 
Járy Cimrmana ze hry Ztráta třídní knihy, stala „takový nehezký nepěkná věc". 

DHC sice dalo první dvě branky, ale hosté pak srovnali hru i skóre a celý první poločas se drželi v 
dostřelu o 1- 3 branky. DHC hrálo v útoku bezzubě a nepřesně, v obraně se nedokázalo vyrovnat s 
pohybem a nutno říci i vychytralostí hostující Plucarové, která se často bez snahy vystřelit věšela na 
domácí obranu jako unavený boxer v pátém kole. Bohužel za to domácí chodili na dvě minuty nebo se 
pískal sedmimetrový hod. Nakonec musela být hostující hráčka vyřazena ze hry osobní obranou. 

Pryč byla lehkost a preciznost z turnajových zápasů. Jedinou hráčkou v poli, která v prvním polovině 
snesla přísnější měřítko byla V. Oravcová. Bohužel její zranění z konce prvního poločasu ji vyřadí 
minimálně z dalších dvou zápasů. Poločasové vítězství DHC 11:8 slibovalo napínavý druhý poločas. 

Ani první polovina druhé části nepřinesla ze strany DHC výrazné zlepšení. Ve hře bylo opět velké 
množství nechycených míčů, nepřesných přihrávek a nedotažených kombinací. O neproměněných 
vyložených šancích a sedmimetrových hodech ani nemluvě. Ani domácí trenér nedokázal na lavičce přes 
všechna svá předsevzetí zachovat klid a chladnou hlavu, čímž družstvu rozhodně nepomohl. Od 18. do 
25. minuty se domácím podařilo smotat pětibrankovou šňůru a dotáhnout zápas k relativně vysokému 
vítězství 24:15. Nejlepší hráčkou v druhém poločase byla D. Franzová. 

Co napsat závěrem? Bídná hra, vysoké vítězství, dobré body. Je pravdou, že některé hráčky nastupovaly 
k utkání lehce nemocné nebo s drobnými bolístkami. Ani utkání ve všední den není ideálem. Černou 
tečkou je zranění Věrky. 

Už v neděli si DHC musí jet pro povinné body na hřiště Sokola Písek. Hodně štěstí. 

Branky domácích: 

V. Oravcová a D. Franzová po 5 , P. Kepková 3, A. Šmrhová, S. Paulusová, K. Soukupová a T. 
Krauskopfová  po 2, M. Sedláková, J. Franková a T.Bušauerová po 1 
V brance se střídaly A. Jiskrová a M. Šlehoferová. 

  



Žákovská liga 3. kolo (Františkovy Lázně 13. 2. 2016) 

Třetí kolo Žákovské ligy znamenalo pro hráčky DHC Plzeň výlet do nedalekých Františkových lázní, kde v 
hale místní školy odehrály svá utkání. Jen pro zajímavost, v této hale se připravuje reprezentační 
družstvo žen České republiky v době jejich tradičního turnaje O štít města Chebu. 

Bohužel na poslední chvíli se z turnaje kvůli nemoci odhlásilo družstvo Olomouce. 

Prvním soupeřem DHC Plzeň byly pražské Háje. Do hry se aktivně zapojily všechny hráčky, ale ne všem 
se dařilo - smolařem zápasu byla Kepková, která proměnila jen jednu z osmi jasných příležitostí. DHC 
Plzeň si vypracovalo až sedmibrankové vedení. Nakonec utkání skončilo 19 : 14.  

Druhé utkání nás čekaly nevyzpytatelné soupeřky z Velké nad Veličkou, se kterými jsme při posledním 
měření sil prohrály. Velička ale nebyla v tom stejném složení - několik hráček bylo nemocných i 
zraněných, a tak se utkání ukázalo jako jednoznačnou záležitostí Plzeňaček - zvítězily jsme 30 : 12. 

Poslední utkání slibovalo západočeské derby mezi Chebem a Plzní. Domácí hráčky notně povzbuzované 
početnými fanoušky dokázaly s Plzeňačkami držet krok do do 9. minuty prvního poločasu, pak už 
Plzeňačky postupně zlepšovaly koncovku a navyšovaly rozdíl ve skóre. Utkání skončilo vítězstvím Plzně 
22 : 11. 

Pochvalu zaslouží především brankářky - všechny s nadpoloviční úspěšností - Kučerová 53 %, Malá 57 
%, Netrvalová 66 %. 

V poli se příliš nedařilo Kepkové ani Walterové, naopak výborně zahrála Klementová. 

O góly se, již téměř tradičně, podělily skoro všechny hráčky: 

Černěhová 2, Drozdová 6, Haluzincová 3, Kajerová 4, Kantnerová 7, Kepková 8, Klementová 6, Kliková 
8, Kutáková 15, Lásková 9, Turková, Vaňková 3, Walterová. 

Děkujeme všem báječným fanouškům, kteří s námi cestovali a holky podporovali. 

Zároveň zveme nejen je, ale i ostatní na další kolo Žákovské ligy, které proběhne v sobotu 12. března u 
nás v hale (pořádat bude Sokol Kobylisy II).  

  



Mini 4+1 - Pátý soutěžní turnaj 14. 2. 2016 - Plzeň  
(hráčky ročník 2006-2007) 

Pátý turnaj v kategorii mini 4+1 jsme sehráli v domácím prostředí. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů, 
které byly rozděleny do 4 skupin. 

Mezi nimi startovalo i 5 našich družstev, které jsme po jednom rozdělili do jednotlivých skupin, pouze ve 
čtvrté skupině startovala družstva dvě. Všechna družstva tak sehrála po třech zápasech, což však bylo 
kompenzováno 20minutovou hrací dobou. V kombinaci s tím, že každé družstvo hrálo vždy ob jeden 
zápas, tak fyzicky byl turnaj velmi náročný a rozhodně náročnější, než turnaje se sice větším počtem 
zápasů, avšak s kratší hrací dobou a delšími pauzami mezi zápasy. 
 
Za přístup k turnaji si tentokrát všechna děvčata zaslouží velkou pochvalu. Snaha předvést se domácímu 
publiku a obrovské nasazení v soubojích bylo příkladné a přineslo ovoce i v zápasech se soupeři, kteří 
nás na posledním turnaji převyšovali. 

Obzvláště zápasy v prvních dvou skupinách snesly skutečně přísné měřítko a výkony v zápasech s 
Talentem a Slavií (v první skupině) a Rokycanami a Tachovem (v druhé skupině) byly výborné. 
Vezmeme-li v úvahu, že v prvních dvou družstvech tentokrát vinou nemocí startovaly až na výjimky pouze 
hráčky ročníku 2007 (doplněné o jednu, resp. dvě hráčky ročníku 2006) a že proti nim stáli soupeři i o 2 
roky starší, tak příslib do budoucna je to opravdu velký. 

Celkový dojem z turnaje je proto jednoznačně pozitivní a za předvedené výkony na hranici možností i 
fyzických sil sklidila děvčata zasloužený potlesk rodičů. K dalšímu turnaji, opět v této kategorii, pojedeme 
za tři týdny do Tachova. 

  



Turnaj mladších žaček v Žirovnici (19. - 21. 2. 2016) 

O víkendu jsme zamířili s mladšími žačkami na první společný turnaj hráček ročníků 2003, 2004 a 
2005. Hned v pátek nás čekalo utkání s pražskými Vršovicemi. Pokyny na tento turnaj byly jasné. Sehrát 
se, mít dobrou obranu a každá hráčka musí být aktivní. To vše jsme v prvním zápase splnily a byly tak 
obdařeny výhrou 11 : 6. Za tento zápas je třeba pochválit všechny hráčky. 

V sobotu ráno nás čekal jeden z favoritů turnaje - HC Háje. Znovu jsme si připomněly cíl turnaje a šly na 
to. V úvadu nás soupeř zaskočil svou rychlostí a aktivitou a než jsme se vzpamatovaly, tak jsme 
prohrávaly 0 : 3. Jako první se, zaplať pán bůh, probudila Naty Tomanová a svými dvěma brankami 
stáhla na 4 : 2. Přidaly se i Rittichová a Buřičová a poločas skončil příjemnou remízou 4 : 4. Do osmé 
minuty druhého poločase se utkání přelévalo z jedné strany na druhou a stále drželo remízový stav. Pak 
Háje vstřelily branku a my vlastní chybičkou ztratily míč a Háje zakončily na konečných 9 : 7. 

K druhému sobotnímu zápasu jsme nastoupily proti Slavii Praha B. V tomto zápase dostaly více prostoru 
hráčky, které si v prvním zápase tolik nezahrály. Aktivita byla u všech, jen chybělo štěstíčko při 
proměňování. Střel na branku 16, gólů ale jen 5. I tak zasloužená výhra 5 : 2. Za tento zápas zaslouží 
pochvalu Míša Malá 100 % v brance a jedna branka v útoku. 

Po krátké procházce a velmi dobrém obědě jsme ke třetímu utkání nastoupily proti domácímu týmu 
Žirovnice. Již od začátku zápasu bylo jasné, že nám to nepůjde. Ještě jsme nenastoupily a děvčata měla 
svěšené hlavy a plné žaludky jim zabránily podat bojovný výon v zápase. A tak jsme zaslouženě padly 4 : 
11. 

Byl čas jít ještě jednou vyvětrat hlavičky. Po návratu z procházky jsme s chutí a nasazením rozehrály 
utkání se Strakonicemi. Bojovnost a chuť v tomto zápase nechyběly. Celé utkání ale držel otěže soupeř a 
jelikož se nám nepovedlo v poslední minutě proměnit sedmimetrový hod, skončilo to naší prohrou o 
jediný gól 5 : 6. 

Sobotní páté utkání jsme nastoupily proti Třeboni. Tabulkově slabší soupeř nám dovolil postavit od 
začátku hráčky ročníku 2004 s podporou vždy jedné hráčky ročník 2003. Jsem ráda, že zodpovědnost na 
ně kladenou unesly se ctí a celé utkání se vedlo ve vítězném duchu až do konečného stavu 7 : 4. 

Konečně nastalo poslední sobotní utkání se Slavii Praha A. Soupeř jednoznačně vyrovnaný. Nasazení 
hráček bojovné a aktivní, a proto zasloužené vedení od začátku až do konce zápasu (vyhrály jsme 5 : 4). 
Pochvala za tento zápas patří všem. Vyzdvihnout je třeba Rittichovou a v brance Míšu Malou.  

V neděli nás čekala dvě utkání. První soupeř - Zlín 2004. Utkání mělo velmi vyrovnaný průběh. První 
branku vstřelila Adéla Pitulová a uklidnila tak herní napětí hráček. Zápas se ale přeléval z jedné strany na 
druhou, DHC ale mělo vždy o jednu branku více, a tak utkání skončilo naší výhrou 7 : 6. 

Poslední turnajový zápas jsme nastoupily proti neporaženým Bohunicím. Na celý zápas byla do branky 
nominována Ája Šindelářová, a tak Míša Malá dostala příležitost si zahrát a s ní i hráčky, které do celého 
turnaje zasahovaly méně. Do páté minuty jsme držely krok a remízový stav 3 : 3 (všechny tři branky dala 
Malina). Poté soupeř odskočil na poločasový výsledek 6 : 3. Na začátku druhého poločasu Moravanky 
navýšily na rozdíl pěti branek a nám už se nepodařilo s výsledkem nic udělat, i když celá poslední 
pětiminutovka patřila našim střelkyním, které stáhly konečný výsledek na lichotivých 8 : 10. 

Na tomto turnaji jsme skončily na velmi pěkném pátém místě. Celkově hodnotím turnaj jako vydařený a 
přínosný, jak pro hráčky, tak i pro trenéry. Více zápasů jsme vyhrály a důležité soupeře jsme potrápily. 

Branky: 

Rittichová 21, Tomanová 10, Pitulová 3, Říhánková S., Malá 5, Okalová 2, Buřičová 5, Komárková 1, 
Toušová 3, Dubská 5, Blažková 3, Benešová 1, Egermajerová 

Brankářky: Malá 60 %, Šindelářová 47 %  



Liga mladších dorostenek - Sokol Písek (Písek 21.2.2016) 

Dorostenky DHC doslova „utrpěly" další vítězství 

Tři dny po čtvrteční dohrávce nastoupilo DHC proti předposlednímu Písku. Mělo to být relativně lehké 
utkání, ale opak byl pravdou. Utkání mělo náhodou posunutý začátek na 11 hodin, stejně jako bylo 
náhodou přeloženo utkání starších dorostenek 
Slavie Praha v blízkém Jindřichově Hradci a opět náhodou ve Slavii hostují čtyři hráčky plzeňského DHC, 
které tím pádem nemohly Slavii pomoci v honbě za důležitým vítězstvím. No co, náhody se přeci v životě 
stávají! Ale zpět k utkání v Písku. 

Písek, poprvé v sezoně v kompletní sestavě, (zatímco DHC chyběly především Oravcová a Eksteinová) 
překvapil od začátku velmi aktivní hrou. Ujal se vedení 2:0 a až do 19. minuty držel vyrovnané skóre 
(8:8). Problémy plzeňské obraně dělala především dvojice Hachová (5 branek) a Kuntová (8 branek). 
Jejich spolupráci bylo nutné rozbít změnou obranného systému, což vedlo k poločasovému stavu 10:13 
pro DHC. 

Po přestávce se přeci jen zdálo, že poločasová porada měla smysl a DHC pomalu navyšovalo náskok až 
na 15:21 v polovině poločasu. Poté přišla série nepovedených střídání, neuvěřitelných výroků 
neuvěřitelně nepřesných rozhodčích a domácí byli zpět v zápase 21:22. V závěru si však DHC zkušeně 
pohlídalo vítězství a hlavně díky přesným střelám Kepkové a Šmrhové a dobré obraně Frankové a 
Franzové, si z Písku odváží hubené vítězství 24:27 a hlavně dva body. 

Další nepříliš dobře odehraný zápas v jednom týdnu, lze snad přičíst lehké ztrátě formy po jarních 
prázdninách, účasti několika hráček na lyžařském kurzu a hlavně rozhozenému tréninkovému rytmu v 
tomto týdnu. Věříme, že se dokážeme 
dobře připravit na sobotní zápas s Ústím a uhájíme letošní neporazitelnost. 

Branky DHC: 

Kepková a Bušauerová po 5, Soukupová a Franková po 4, Franzová 3, Krauskopfová a Šmrhová po 2, 
Sedláková a Poslední po 1. 

  



Liga mladších dorostenek - HK Spartak Ústí n.Labem 
(Plzeň 27.2.2016) 

Návrat k podzimním výkonům vedl k udržení ligové neporazitelnosti 

Poslední únorový víkend se ve třetím jarním kole střetly domácí DHC Plzeň a HK Spartak Ústí nad 
Labem. 
Obě družstva na jaře ještě neprohrála, a tak se dal čekat vyrovnaný souboj. Tuto hypotézu odmítly 
domácí dorostenky již v prvních minutách. Po raketovém nástupu vedly v šesté minutě 6:0 a zápas byl 
prakticky rozhodnut. Za pomoci důsledné 
obrany, dobrého výkonu brankářky a jednoduché, ale účinné hry v útoku dalo DHC zapomenout na 
matné výkony z prvních dvou kol a v poločase vedlo velmi příjemně 16:6. 

V druhém poločase DHC trochu experimentovalo v sestavě i způsobu hry, což chvílemi působilo trochu 
chaoticky. Přesto si zahrály všechny hráčky a všechny vstřelily minimálně jednu branku. I druhý poločas 
vyzněl lépe pro domácí, a tak 
DHC zvítězilo vysoko 34:19. V brance po poločase odchytaly Jiskrová a Šlehoferová. 

Plzeňanky se o další krok přiblížily svému cíli, postupu do finále o mistra ČR. K tomu jim v této chvíli 
chybí ještě čtyři vítězství ze zbývajících sedmi zápasů. O další body se poperou už příští neděli na 
Hájích, které také ještě na jaře neprohrály. 

Branky DHC: 

Bušauerová 5, Kepková, Tomíšková a Franková po 4, Franzová, Šmrhová, Krauskopfová a Soukupová 
po 3, Sedláková 2, Paulusová,Toušová a Poslední po 1. 

  



Plzeňská liga mladších žaček (27. 2. 2016) 

V sobotu 27. 2. 2016 odstartovala jarní část Plzeňské ligy. Ta bude rozložena celkem do čtyř turnajů. 
První pořádal DHC Plzeň. 

DHC Plzeň A  

Sedm statečných. Tak by se dalo nazvat sobotní vystoupení hráček DHC Plzeň A. Některé další hráčky 
byly zraněné, jiné nemocné, ale nejvíc mrzí neúčast děvčat, které byly na víkendových lyžařských 
školách. 

Našich sedm statečných bylo tvořeno šesti hráčkami ročník 2003 a Julčou Dubskou (ročník 2004). 

Děvčata si postupně jednoznačně a s přehledem poradila s DHC Plzeň B i dvakrát s HC Plzeň. (Vždy se 
hrálo 10 minut osobní obrany, pak se střílely shot- outy a nakonec se hrálo 20 minut "klasické" házené. 

Jediné zaváhání přišlo při osobní obraně proti družstvu Chebu, kdy naše děvčata pozdě přerušovala a v 
útoku příliš nechtěla hrát. Ve druhé části "osobkové" desetiminutovky vedl Cheb už o dvě branky, v 
závěru jsme ale dotáhly a šanci na konečnou výhru neproměnily. Remíza je však víc než spravedlivá. 
Shot-outy i klasickou hru už jsme zvládly. 

Jednoznačně nejlepší hráčkou byla Julča Dubská, která svým pohybem a rychlostí dělala problémy všem 
soupeřkám. Pochvalu zaslouží také Malina, velká opora v brance. Ohromným překvapením byl výkon 
Lucky Klasnové, která se rychle zlepšuje a dohání ostatní (v turnaji vstřelila i několik gólů). Spolehlivě 
zahrála i Pipi. Štěpka Okalová velmi dobře bránila, ale v útoku stále zápasí se zpracováním míče. Větší 
aktivitu i pečlivější obranu jsme očekávaly od Tomy i od Rittišky. Budeme doufat, že si vše schovávají na 
příští týden, kdy nás čeká rozhodující turnaj jara - Regionální kvalifikace Házenkářského desetiboje. 
Budeme hrát o postup na Mistrovství republiky České republiky. Turnaj se uskuteční ve Strakonicích, v 
sobotu 5.3.2016. 

DHC Plzeň B  

V sobotu 27. února jsme se zúčastnily dalšího pokračování Plzeňské ligy, a to u nás na 31. ZŠ, kde jsme 
sehrály celkem 4 zápasy. Bohužel jsme byly limitovány "Lyžaři", takže nastoupila i děvčata, pro která to 
byl první turnaj a měly jsme pouze 2 hráčky na střídání. K prvnímu zápasu jsme nastoupily proti DHC 
Plzeň A a o výsledku už bylo rozhodnuto od začátku, když jsme se nedokázaly prosadit přes dobrou 
obranu a zbytečnými chybami ztrácely míče. 

Druhý zápas jsme sehrály s týmem z Chebu, kdy děvčata předvedla proti lepšímu soupeři velmi hezký a 
bojovný výkon. Největší pochvalu si zaslouží za osobní obranu, když dokázaly remizovat 6:6. 

Třetí zápas jsme sehrály s námi rovnocenným soupeřem z HC Plzeň. Díky lepší koncentraci a bojovnosti 
jsme nakonec vyhrály a mohly jsme se radovat z prvního vítězství na turnaji. V tomto zápase si vstřelily 
některá děvčata svojí první branku v lize. 

K poslednímu zápasu jsme nastoupily, bohužel bez přestávky, ihned po zápase s HC Plzeň, opět proti 
týmu z Chebu a kvůli velké únavě jsme dělaly zbytečné chyby a zápas tak skončil naší porážkou. 

V závěru bych chtěla všechny hráčky pochválit za bojovnost. Celý turnaj stál hlavně na třech hráčkách 
(Toušová Vali, Blažková Terka, Říhánková Sára), ale jsme moc rády, že se k nim přidaly všechny hráčky, 
u kterých jsou vidět velké pokroky trénink od tréninku. 

  

  



Mladší žačky slaví postup na Mistrovství republiky - 
Házenkářský desetiboj 

V sobotu 5. března 2016 jsme se zúčastnily Regionální kvalifikace Házenkářského desetiboje ve 
Strakonicích. 

O vítězi a postupujícím na Mistrovství České republiky se muselo rozhodnout mezi těmito týmy: HBC 
STRAKONICE, DHC PLZEŇ, HÁZENÁ MĚLNÍK. Průběh desetiboje byl rozdělen do několika disciplín, ve 
kterých se daly získat body do celkového hodnocení. Jednalo se například o překážkovou dráhu, běh 
2x15m, pětiskok, hod do dálky, osobní obrana, shotouty. 

První disciplínou byla pro všechna družstva běh 2x15 metrů. Zde všechna děvčata zabojovala a 
předvedla neuvěřitelné výkony nad hranicí jejich možností. 

Poté jsme nastoupily k prvnímu zápasu proti domácímu týmu Strakonic. Při osobní obraně se možná 
děvčata viděla ještě v posteli a také se určitě projevila nervozita z prvního zápasu proti těžkému soupeři. 
Dělala zbytečné chyby a chyběl pohyb na bránu, a tak jsme prohrály 1:5. Za shotouty si zaslouží všechny 
pochvalu. Při normální hře se holky konečně probudily a byla na nich vidět bojovnost a hlavně chuť 
vyhrát.Nakonec utkání skončilo remízou - pár vteřin před koncem vyrovnala skóre z postavené devítky 
Malina. 

Jako další disciplína následovala přesná střelba. Poslední dobou jsme každý trénink házely na "plachtu", 
a to se také ukázalo při měření sil s ostatními týmy. Přesnou střelbu jsme jasně vyhrály a za to si holky 
určitě zaslouží velkou pochvalu! 

Následoval hod do dálky, ve kterém jsme ukázaly v čem je naše síla. Děvčata se do toho opřela a Malině 
se skoro podařilo přehodit hřiště. 

V druhém zápase jsme změřily síly s týmem z Mělníka. Do tohoto zápasu jsme nastoupily velmi dobře, 
ale kvůli pár chybám a zbrklostem jsme si ho velmi zkomplikovaly. Po timeoutu se holky kously a projevily 
týmového ducha a dotáhly jak osobní obranu, tak normální hru do vítězného konce. Shotouty byly plně v 
naší režii. 

Přišel na řadu pětiskok, se kterým jsme se na trénincích velice trápily. Všechny holky zabojovaly a daly 
do toho úplně všechno a předvedly neuvěřitelné výkony. Všechny trenérky před nimi smekáme. 

Před závěrečnou překážkovou dráhou bylo mezi námi a domácími Strakonicemi skóre vyrovnané a bylo 
jasné, že právě překážková dráha rozhodne o vítězi kvalifikace. Děvčata jsme vyhecovaly proslovem a 
pokřikem. Bylo to velmi vyrovnané a hodně zapracovaly nervy, ale všechny se tak nabudily a chtěly tak 
moc vyhrát a postoupit na Mistrovství České republiky, že zaběhly zatím nejlepší překážkovou dráhu od 
té doby, co jí trénujeme. Všechny do toho daly úplně všechno, poslední zbytky sil, a to bylo tím 
posledním HŘEBÍKEM k vítězství. 

Všechna děvčata zaslouží za celou kvalifikaci velikánskou pochvalu za bojovnost a snahu předvést co 
nejlepší výkony, každá splnila ten svůj úkol, kvůli kterému byla vybrána mezi 14 nejlepších hráček, a za 
to jim my trenérky DĚKUJEME. 

Dík zaslouží i Nelča Egermajerová a Kiki Nová, obě s námi strávily celý den a holkám fandilly a 
pomáhaly. 

Samozřejmě také velký dík patří početné skupině fanoušků, kteří s námi cestovali a děvčata po celou 
dobu povzbuzovali! 

  



DHC Plzeň vzorně reprezentovaly a ohromnou pochvalu zaslouží:  

• Lucka Klasnová - výborný běh, plachta i překážková dráha 

• Štěpka Okalová - několik sebepřekonání při dovednostních disciplínách a bojovnost v zápase 

• Majda Komárková - výborné výkony ve všech disciplínách a parárdní plachta 

• Valča Toušová - opravdový žolík, dokázala dát góly v důležitých chvílích  

• Zuzka Říhánková -výborné výkony v pětiskoku, hodu a nejrychlejší překážková dráha! 

• Barča Buřičová - přes bolestivé zranění kolene několikrát překonala sama sebe, dávala branky v shot-
outech a moc pomohla v hodu i plachtě 

• Julča Dubská - výborné výkony v disciplínách i cenné branky při hře 

• Sára Říhánková - aktivní při hře, platná v disciplínách 

• Terka Blažková - úžasný pětiskok i plachta, odvážná při hře 

• Naty Tomanová - velká snaha a velmi dobré disciplína 

• Adéla Pitulová - jasný tahoun družstva ve všech disciplínách, zejména v běhu a pětiskoku (kdo by to 
byl před dvěma lety řekl) 

• Ája Šindelářová - parádní výkony v disciplínách, když dostala prostor v brance, dobře zachytala 

• Natálie Rittichová - naplno prokázala své kvality v "házecích" disciplínách a vzorně házela shot-outy 

• Míša Malá - největší opora družstva - nejen v brance, ale i svými góly a s výjimkou překážkové dráhy 
naprosto nejlepšími disciplínami ze všech! 

 



Liga ml.dorostenek - HC Háje Praha (Praha 6.3.2016) 

Obrovská dřina, veliké nervy, ale opět dva body. 

Zápas na Hájích měl zvláštní nádech. Tito rivalové se od minižákovských let setkávají v bojích o příčky 
nejvyšší v turnajích i mistrovstvích republiky. Tento zápas byl pro hráčky ročníku 1999 poslední. 
Vzhledem k tomu, že Háje nebudou mít starší dorostenky, žádný další zápas DHC - Háje si již nezahrají. 
Přestože boje byly vždy tvrdé, vztahy byly perfektní. Poslední zápas mohl být ozdobou osmileté 
zápasové série. To by ho ovšem nesměli zkazit jak oba extrémně nepřesní rozhodčí (u rozhodčího Svítka 
je to možná větší tradicí než utkání DHC a Hájů) a několik hulvátů z řad hájských rodičů, kteří během 
utkání slovně a sprostě napadali hráčky i trenéry DHC. 

Ale k zápasu samotnému. DHC vedlo až do 20. minuty, kdy se nadšeně a jednoduše hrající Háje ujaly 
vedení 10:9. DHC bojovalo, ale kupilo chybu za chybou, a to především v obraně, která bývá spíše 
chloubou plzeňského týmu. Přesto se jim podařilo stav do poločasu zvrátit na 14:15. Po poločase DHC 
trochu překvapilo Háje osobkou na střelkyni Krausovou (8 br.). Pak přišlo vyloučení hostujících hráček a 
Háje se dostaly do dvoubrankového vedení, které držely až do 48. minuty. 

V té chvíli hosté konečně přidali trochu na důrazu v obraně a rychlosti v útoku, za 4 minuty vstřelili 5 
branek a ujali se vedení, které si už zkušeně v posledních minutách zápasu pohlídali a zvítězili 28:30. 

Hodnocení zápasu je velmi těžké. DHC cestovalo k zápasu jen se třemi spojkami - Franková, Bušauerová 
a Franzová, když obě posledně jmenované chodily pravidelně na lavičku, nechat si ošetřit drobné šrámy. 
Na jejich místě musely tak zaskakovat křídla Eksteinová a Kepková, které ale silou ani váhou nestačily na 
hájské spojky. Na Hájích se navíc poprvé objevily tři hráčky, které ještě letos nemají žádné herní 
zkušenosti, hlavně z důvodu zranění. I proto docházelo v obraně velmi často k triviálním nedorozuměním. 
Jedinou hráčkou, která zaslouží 100%ní pochvalu v obraně byla Julča Franková. 

Z často kritizovaných křídel je nutné tentokrát pochválit A.Tomíškovou a A.Šmrhovou. Příliš se tentokrát 
neprosadili oba pivoti. Celý tým si zaslouží pochvalu za bojovnost a vytrvalost. Klobouk je třeba smeknout 
i před výkonem domácích Hájů. 
Nejdůležitější jsou ovšem dva body pro DHC. 

Příští týden čeká DHC velmi náročný víkend. V sobotu předehrávka s Žirovnicí (v řádném termínu se 
DHC účastní turnaje v Aue) a v neděli další kolo, ve kterém přivítá DHC pražské Kobylisy. Pokud by se 
podařilo uspět v obou domácích zápasech, byl by postup do finále velmi blízko. 

Branky DHC: 

Tomíšková a Franková po 6, Franzová 5, Šmrhová a Bušauerová po 4, Eksteinová 3, Poslední a 
Fousková po 1. 

Chytaly Jiskrová a Bufková. 

  



RHC DHC Plzeň - Jarní minikempy žákyň odstartovaly 

V neděli 6. 3. 2016 proběhl v hale 31. ZŠ první jarní minikemp, který pro žákyně z Plzeňského kraje 
připravilo Regionální házenkářské centrum DHC Plzeň. 

K dopolednímu minikempu mladších žákyň se sjelo 30 děvčat ze Slavoje Tachov, HK Slavia VŠ Plzeň a 
domácího DHC Plzeň. Po zajímavém a zábavném rozcvičení pod vedením Tomáše Křížka se děvčata 
rozdělila do tří skupin a absolovovala tradiční tréninkové kolečko na stanovištích. V malé tělocvičně (kde 
jsou na zemi žíněnky) na děvčata čekala gymnastka Mgr. Šárka Pečenková. Společně si vyzkoušely 
různé obratností cviky, které jsou důležitou součástí pádové průpravy. Další dvě stanoviště byla v hale. 
Zde se hráčky pod vedením Věry Jordanovové věnovaly náběhům a pohybu bez míče. V závěru si 
vyzkoušely hru v přečíslení. Na druhém brankovišti, pod vedením Tomáše Křížka a Vlaďky Janků, 
probíhala střelecká cvičení. Svoje stanoviště měly tradičně brankářky - tentokrát si vyzkoušely řadu 
cvičení na bosu i velkých míčích pod vedením Jarky Šmrhové. Program dopoledního minikempu 
vyvrcholil tréninkovými utkáními - děvčata byla rozdělena do družstev bez ohledu na klubovou 
příslušnost. Na závěr byly vyhodnoceny hvězdy minikempu - Eliška Trochtová z Tachova, Anna 
Bernhardová z HK Slavia VŠ Plzeň a Valentýna Toušová z DHC Plzeň. 

Po obědě vystřídaly mladší žákyně jejich starší kolegyně. Přišlo jich celkem 24 - ze všech plzeňských 
klubů (HK Slavia VŠ Plzeň, HC Plzeň a DHC Plzeň) a nechyběla ani zástupkyně z Tachova. Příjemným 
překvapením pro ně byla účast odpoledních hostů , kromě gymnastky Šárky Pečenkové se děvčatům 
přišly věnovat i extraligové hráčky a odchovankyně DHC Plzeň Dominika Zachová a Petra Drozdová. Obě 
pro děvčata připravily rozcvičení, a potom se jim věnovaly na stanovištích. Petra Drozdová společně s 
Věrou Jordanovovou zaměřily svoje stanoviště na obranu. V útočných činnostech - zejména v technice 
střelby a uvolnění 1 : 1 - se děvčata zdokonalovala pod vedením Dominiky Zachové a Jarky Šmrhové. 
Tradičnímu brankářskému stanovišti veleli Tomáš Křížek a Vlaďka Janků. Po závěrečné tréninkové hře 
měli trenéři velmi těžké rozhodování, koho ocenit jako hvězdy kempu. Nakonec byly vybrány tyto hráčky: 
Lucie Kovářová (Tachov), Denisa Černěhová, Barbora Nosková a Veronika Netrvalová (všechny DHC 
Plzeň). Hvězdy kempu si, stejně jako jejich mladší kolegyně, odnesly krásné míče Select, které věnoval 
Český svaz házené. 
Poděkování patří nejen hráčkám za výborné výkony, ale i trenérům za elán a nadšení, s jakým ke kempu 
přistoupili. V neposlední řadě se sluší poděkovat Plzeňskému krajskému svazu házené, který financuje 
pronájem tréninkových prostor, a Českému svazu házené, který finančně podporuje projekty regionálních 
center. 

 

  

  

  



Mini 4+1 - Šestý soutěžní turnaj 6. 3. 2016 - Tachov 
(hráčky ročník 2006-2007) 

K šestému soutěžnímu turnaji jsme i přes několik nemocí odcestovali do Tachova nakonec s 32 
hráčkami, mezi kterými bylo opět i 5 hráček z tréninkové skupiny Petry Johannové. 

Několik tradičních soupeřů tentokrát na turnaji chybělo, a proto bylo celkem 14 družstev rozděleno pouze 
do 3 skupin. My jsme nasadili jedno družstvo do nejsilnější skupiny a po 2 družstvech do skupin 
zbývajících. Vyjma třetí skupiny tak sehrála všechna družstva 4 zápasy, ve třetí skupině se sice hrálo o 
zápas méně, ale bylo to kompenzováno delší hrací dobou. 

Před turnajem jsme se zaměřili na nácvik správného obsazování hráčů při osobní obraně a přineslo to 
své ovoce. Děvčata si konečně uvědomila, že soupeř bez míče, byť je o hlavu vyšší, jim gól nikdy nedá a 
zejména kluci z Rokycan by mohli vyprávět o tom, že držet míč déle než vteřinu se rozhodně nevyplácí a 
že házená pak může pěkně bolet. Nutno navíc podotknout, že většina faulů byla správně vedena zepředu 
na střeleckou ruku a tahání zezadu se děvčata téměř vyvarovala. Zlepšené obraně pak odpovídaly i 
výsledky, kdy všechny týmy až na výjimky dokázaly své soupeře převýšit. V první skupině podala děvčata 
nejlepší výkon právě v zápase proti silným Rokycanům, ale rozhodně nezaostala ani v zápasech s 
Chebem a Tachovem. Pouze v zápase proti klukům z Talentu je třeba sportovně přiznat, že tento soupeř 
je zatím nad naše síly, a to zejména díky gólům z rychlých útoků. Velmi dobré výkony pak předvedla i 
družstva v ostatních skupinách a rozhodně se neztratily ani mladší posily od Petry. 

Celkově se turnaj velmi vydařil a děvčata zaslouží velkou pochvalu, tentokrát zejména za agresivní 
obranu a rychlé přistupování k hráčům s míčem, v čemž byl rozhodně největší posun oproti předchozím 
turnajům. Nejbližší turnaj nás čeká za 4 týdny, kdy vyplníme dlouhou pauzu mezi soutěžními turnaji 
nesoutěžním turnajem 2. 4. v domácí hale. 

  

  



Žákovská liga 4. kolo (Plzeň 12. 3. 2016) 

Sokol Kobylisy byl pořadatelem dalšího kola skupiny Žákovské ligy, ve které účinkovalo i DHC Plzeň. 
Turnaj se uskutečnil v hale 31. ZŠ Plzeň. 

V prvním utkání nastoupilo proti DHC Plzeň družstvo Jiskry Havlíčkův Brod. Soupeř, který hraje pro nás 
velmi nepříjemnou házenou udělal od podzimu velký pokrok a bylo to znát zejména na skóre. Plzeňačky 
měly sice herní převahu, ale branky dávaly dívky z Vysočiny. I poločas skončil poměrně vyrovnaně - o gól 
pro Plzeňačky. Ve druhém DHC Plzeň zlepšilo obranu, v brance se dařilo Malé a v útoku úřadovaly 
zejména Kepková s Kantnerovou. DHC zvítězilo 17 : 23. 

Ve druhém utkání nastoupila naše děvčata proti soupeřkám, které přijely z největší dálky - SK Žeravice. 
Velmi disciplinovanou obranou (zejména nejlepší hráčky Žeravic) si naše děvčata postupně dokázala 
vypracovat náskok, který si po celý zápas pohlídala (25 : 15 pro DHC Plzeň). 

Třetí utkání dvou "domácích" družstev nakonec skončilo jasným brankovým vítězstvím Plzeňaček - 35 : 
11. 

Poslední, velmi emotivní utkání, s nevyzpytatelným Ústím nad Labem zvládly Plzeňačky na jedničku. 
Dokázaly nejen udržet emoce na uzdě, ale i postupně budovat brankový náskok. Ukazatel se zastavil na 
skóre 30 : 14 pro Plzeň, přičemž za zmínku jistě stojí celkový součet 10ti vyloučených hráček. 

Pochvalu zaslouží všechny hráčky - skoro již tradičně se všechny gólově prosadily. Pokud bych měla 
vyzdvihnout jednu, byla by to Bára Nosková, která udělala ohromný pokrok. 

Branky: 

Černěhová 4, Drozdová 7, Kantnerová 19, Kepková 25, Klementová 5, Kliková 3, Lásková 4, Malá 2, 
Nosková 16, Turková 2, Vaňková 8, Walterová 13, Šimáčková 5 

Se střídavými úspěchy chytaly Kučerová, Malá, Netrvalová.  

  



Liga ml.dorostenek - DHC Plzeň - Slavoj Žirovnice  
(12.3.2016) 

Chybí navléct poslední dva korálky! 

Předehrávané utkání 21. kola přineslo velmi nudnou házenou s množstvím chyb a nepřesností. Hosté hrají 
dlouhodobě rozvláčnou, pomalejší házenou. Vzhledem k tomu, že k zápasům jezdí v osmi až devíti hráčkách, 
tak jim ani nic jiného nezbývá. Lze ovšem dost těžko porozumět tomu, proč se tomuto způsobu hry přizpůsobí 
první tým ligové tabulky, který dokáže předvádět úplně jinou hru. 

DHC i přes množství chyb celý zápas bezpečně vedlo a zvítězilo 27:17. Tento výkon by však nemusel v 
dalších zápasech na úspěch stačit. Nejlepší hráčkou DHC byla opět J. Franková. Jednoznačná opora zadních 
řad, kde jí tentokrát velmi dobře sekundovala  
K. Soukupová, která byla vždy tam, kde bylo třeba. V útoku podala statečný výkon T. Bušauerová, která i se 
zraněným palcem u ruky byla velmi aktivní a spolu s D. Franzovou byla na straně DHC nejlepší střelkyní. 

Již zítra pokračuje liga řádným kolem, ve kterém DHC přivítá opět na svém hřišti Sokol Kobylisy. 

Branky DHC: 

Franzová a Bušauerová po 5, Poslední, Franková a Sedláková po 3, Šmrhová a Krauskopfová po 
2, Eksteinová, Tomíšková, Paulusová a Soukupová po 1. 

Chytaly Jiskrová a Bufková. 

  



Liga ml.dorostenek - DHC Plzeň - Sokol Kobylisy  
(Plzeň 13.3.2002) 

......je to blízko....... Opravdu blízko je postup do finálového dvojutkání o titul Mistra ČR s vítězem východní 

poloviny dorostenecké ligy. 

Stačí k tomu zdánlivě maličkost. Vítězství DHC, které vede bez ztráty bodu, nad beznadějně posledním 
městským rivalem - HC Plzeň. Porazit soupeře, se kterým DHC ve srovnání těchto ročníků nikdy v historii 
neprohrálo. Dalo by se říci, že spíše zítra ministr školství vyhlásí předčasný konec školního roku než, že 
DHC prohraje na vlastním hřišti. Ale nic se nesmí podcenit. Poslední krůček je vždy nejtěžší. Zvláště po 
podzimním vzájemném zápase, kdy se díky podcenění ze zápasu stala jedna velká „holomajzna". 

Této úvaze ovšem předcházel krok předposlední - dnešní domácí zápas se Sokolem Kobylisy. Domácí 
trochu poučeni ze včerejšího zápasu se Žirovnicí začali svižněji a mnohem lépe. Přestože Kobylisy byly 
mnohem lepší soupeř než Žirovnice, vybudovalo si DHC do poločasu pěkný náskok 15:9. 

Ve druhém poločase náskok pomalu navyšovalo až do 46. minuty na stav 25:16. Pak nastal 14. minutový 
útlum, kdy DHC nehrálo vyloženě bídně, ale nedokázalo proměnit sebelepší šanci a na druhé straně 
hostům se odrážel míč do rukou i při velmi riskantních akcích. Tuto část domácí prohráli 1:8 a byli rádi, že 
dva body za vítězství 26:24 zůstaly doma. Domácím příznivcům poskytli drama, které letos ještě nezažili. 
Že by trénink na finálový zápas? 

Kromě již včera pochválených předvedla velmi slušný výkon M. Sedláková. Na druhou stranu velmi bídný 
byl výkon všech čtyř křídel. Z šestnácti ran z velmi dobrých úhlů jen čtyři branky a velmi málo 
zodpovědnosti v obraně není vůbec dobrou vizitkou. Obrana příliš nepomáhala oběma dobře chytajícím 
brankářkám, které ovšem zastínila hostující gólmanka N. Kokyová, která by v NHL byla určitě vyhlášena 
první hvězdou zápasu. 

Liga pokračuje až v dubnu. Příští víkend je reprezentační přestávka a Velikonoční svátky vyplní již 
tradičně oblíbený Prague handbal cup. 

Branky DHC: 

Franzová , Franková a Sedláková po 5,Bušauerová,Soukupová a Eksteinová po 2, 
Šmrhová, Fousková, Tomíšková, Paulusová a Toušová po 1. 

Chytaly Jiskrová a Šlehoferová. 

  



Mladší žačky DHC Plzeň mezi oceněnými kolektivy 

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 proběhlo na plzeňské radnici vyhlášení tradiční ankety Sportovec města. Mezi 
oceněnými kolektivy byly i mladší žákyně DHC Plzeň. 

Akci pod záštitou primátora města připravila Nadace sportující mládeže, slavnostní vyhlášení se 
uskutečnilo v obřadní síni plzeňské radnice. Ceny sportovním nadějím předávali primátor Martin 
Zrzavecký, radní pro oblast podpory podnikání a sportu Michal Dvořák a další hosté. 

Více o celé akci můžete najít na stránkách Sportovec Plzně.  

Mezi nominovanými sportovními kolektivy byly dva házenkářské kolektivy DHC Plzeň: starší žákyně, 
které získaly bronzové medaile v Žákovské lize, a mladší žákyně, které se v loňské sezóně staly 
mistryněmi republiky v házené (v Házenkářském desetiboji). Družstvo mladších žákyň bylo oceněno v 
kategorii nejlepší kolektiv. 

Mladší žákyně dosáhly těchto úspěchů:  

• 1. místo mistrovství ČR - Házenkářský desetiboj 

• 1. místo zimní neoficiální MČR Praha Praha Háje 

• 1. místo Krajská soutěž - Plzeňská liga 

• 1. místo Mikulášský turnaj Most 

• 1. místo Memoriál Karla Šulce 

• 3. místo Prague Handball Cup 

• 1. místo Nickelhütte turnier Aue (Německo) 

• 3. místo Schmelz Cup Vídeň (Rakousko) 
 

 
  

  

http://www.sportovecplzne.cz/


Plzeňská liga mladších žaček (19. 3. 2016) 

V sobotu 19. 3. jsme odehrály další pokračování naší Plzeňské ligy. Turnaj se konal na hale 31.ZŠ. 

DHC Plzeň A 

Mladší žačky DHC Plzeň A odehrály v sobotním turnaji tři utkání. Jeden proti domácímu DHC Plzeň B. V 
tomto zápase, kde se opět hraje osobní obrana, shot out a hra zvítězily ve všech třech disciplínách. K 
druhému utkání nastoupily proti Chelku, v těchto třech utkáních se nepodařilo zvítězit ani jednou. Úspěch 
ani nemohl přijít neboť v tomto utkání chyběla chuť, nasazení a bojovnost od všech hráček. Výjimkou byla 
jen hra Zuzky Říhánkové, která jako jediná vyvíjela snahu, ale sama na to nestačila. Po přísném 
hodnocení předchozího zápasu děvčata nastoupila ke třetímu utkání proti Plzeňské Slávii VŠ. Zde byl 
výkon všech hráček úplně odlišný než v předchozím utkání - děvčata bojovala a chtěla vyhrát - díky tomu 
jsme braly vítězství ve všech třech částech.  

DHC Plzeň B 

Děvčata měla na programu pouze 2 utkání a to s DHC A a se Slávii VŠ Plzeň. 

K prvnímu utkání jsme nastoupily proti našemu „áčku". Zápas se odvíjel ve stejném duchu jako předchozí 
naše střetnutí. Holky nestačily fyzicky na zdatnější a herně vyspělejší soupeřky. Utkání tedy pro nás 
skončilo prohrou. 

S plzeňskou Slávií jsme odehrály prvních 5 minut osobní obrany a 10 minut normální hry celkem 
vyrovnanou partii. Pak jsme opět bohužel odpadly fyzicky a děvčata začala dělat spousty zbytečných 
chyb a zápas skončil další naší prohrou. V tomto utkání předvedla děvčata týmový výkon a zaslouží si za 
něj všechny pochválit. 
Za celý turnaj bych nejvíce vyzdvihla Vali Toušovou, která i přes svojí nižší váhu předvedla velmi bojovný 
výkon v obou zápasech. Nebála se střílet a byla opravdu tahounem družstva. 
Liduška Hýblová nám po oba zápasy ukázala opět zlepšení ve hře i v obraně. Pochvalu zaslouží i 
nováčci Natálka Hofírková a Verča Chocová, které se nebály zapojit do hry a předvedly na svém dalším 
turnaji pěkný výkon. 

  



Turnaj házenkářských nadějí (Žirovnice 20. 3. 2016) 

V neděli 20. 3. 2016 pořádalo RHC Vysočina turnaj házenkářských nadějí, kterého se zúčastnily i dva 
výběry dívek Plzeňského kraje. 

Výběr Plzeňského kraje I  

V neděli 20. 3. se družstvo krajského výběru ročníku 2001 doplněné o hráčky ročníku 2002 zúčastnilo 
turnaje v Žirovnici. Postupně se děvčata potkala s výběry RHC Plzeň II, RHC Jindřichův Hradec, RHC 
Vysočina I, RHC Vysočina II a RHC Most.  
Po celou dobu turnaje družstvo nedokázalo najít optimální formu a na hřišti se doslova trápilo. 

Adéla Bernhardová - Po dobu turnaje se nejčastěji vyskytovala na postu střední spojky. Ovšem po jejích 
problémech v obraně, kdy nedokázala dodržet přesně dané pokyny, padaly občas zbytečné branky. 
Branky: 9 
Lucie Drozdová - Spolehlivý člen týmu, který v těžkých chvílích dokázala vzít odpovědnost na sebe, ale 
sama na to nestačila. Branky: 11 
Sára Kantnerová - Nedá se jí upřít snaha, ale na celém turnaji bojovala s přesností střelby. Branky 7 
Karolína Kliková - Na turnaji skoro neviditelná. V útoku malá aktivita. (Pouhých 6 střel za turnaj). Branky 3 
Lucie Kovářová - Jedna z mála, která nezklamala a odvedla na turnaji své maximum. Je potřeba ovšem 
zapracovat na střelecké ruce. Branky 12 
Anna Kutáková - Velmi zaostávala po dobu turnaje za svými standardními výkony. Chyby v obraně, 
nepřesné proměňování vytvořených střeleckých situací. Branky 8 
Barbora Nosková - Bojovnice na pivotu, která když se dostane do střelecké pozice tak promění. Ovšem 
chyběla větší práce pro spojky. Branky 6 
Markéta Panušková - Malá zkušenost se odrážela na jejích výkonech. Občasné chyby v obraně a malá 
aktivita v útoku. Branky 3 
Natálie Walterová - Rychlé křídlo, které proměnilo mnoho rychlých útoků, ovšem při střelbě z křídla jsme 
bojovali se střelbou od pasu. Branky 13 
Denisa Černěhová - Křídlo s větším potenciálem, než který předvedla. Malá aktivita a snaha se prosadit a 
na hřišti se porvat o lepší výsledek. Branky 4 
Veronika Netrvalová - Střídala světlé chvilky s těmi tmavými. Nutno podotknout, že obrana jí často moc 
nepomáhala. Úspěšnost 27% 
Tereza Paterová - Výkony, které předvedla, nebyly z těch, které by chtěla, aby jí byl někdy připomínány. 
Spousta zbytečných branek z křídla i spojek. Úspěšnost 14% 

Výsledky: 
RHC Plzeň I - RHC Plzeň II 24:16 
RHC Plzeň I - RHC Jindřichův Hradec 15:20 
RHC Plzeň I - RHC Vysočina I 14:16 
RHC Plzeň I - RHC Vysočina II 14:14  
RHC Plzeň I - RHC Most 10:18 

Výběr Plzeňského kraje II 

RHC výběr starších žaček (2002-2003) Plzeňského kraje si v neděli 20.3.2016 vyjel na jednodenní turnaj 
do Žirovnice. Turnaj byl velmi dobře obsazen - čekalo nás pět velmi kvalitných zápasů se silnými soupeři: 
Vysočina I, Jindřichův Hradec, Most, Výběr Plzně (2001-2002), Vysočina II a my. V tomto pořadí skončil i 
celý turnaj. 

Družstvo odjelo ve složení 9 hráček a 2 brankařky - výkon všech hráček hodnotím na jedničku s 
hvězdičkou. Jeden zápas děvčata remizovala Vysočina II, ve dvou zápasech děvčatům unikl bodový zisk 
jen o jedinou branku (Vysočina I a Most), a zbylé dva zápasy se ctí prohrály. Děvčata ve všech zápasech 
předvedla nasazení, bojovnost a úžasnou chuť hrát. Soupeřkám jsme zatápěly až do posledních minut 
zápasu, byť sil zápas od zápasu ubývalo. Největším tahounem byly Pavlína Lásková a Barbora Vaňková. 

  



Děvčata v týmu a branky: 

Hončarová 5, Kajerová 10, Kheilová 6, Klementová 8, Lásková 25, Turková 2, Vaňková 3, Šimáčková 5, 
Vodáková 

Brankařky: Kučerová 43%, Reidlová 30% 

Děvčatům děkujeme za jejich výkony a doufáme, že si odnesly cenné zkušenosti. 

  



Žákyně 31. ZŠ ve finále Sportovní ligy ZŠ 

V úterý 22.3.2016 proběhla v hale Lokomotivy Plzeň regionální kvalifikace o postup na republikové finále 
Sportovní ligy ZŠ v házené. 

Vynikající výkony předvedly žákyně 31. ZŠ (a zároveň hráčky DHC Plzeň). V prvním zápase jasně 
přehrály Středočeského vítěze ZŠ Řevnice 22 : 4. Vynikala zejména Bára Vaňková. 
V druhém utkání už se rozhodovalo o přímém postupu do finále. Naše hráčky nastoupily proti svým 
loňským přemožitelkám ZŠ Tylova Písek a od začátku jednoznačně kráčely za svým cílem. Výborný 
zápas odehrála Drozdová, dařilo se i Klikové. Naše hráčky předváděly velmi pěknou kolektivní házenou a 
chtěly zvítězit. To se nakonec podařilo (výhra 27 : 18). 

Republikové finále Sporotvní ligy ZŠ se bude konat v Plzni v hale Lokomotivy ve dnech 7. - 8. 4. 2016. 

Hrály a branky střílely: 

Drozdová 9, Franková 6, Kabátníková 1, Kliková 8, Nosková 8, Rybáková 6, Vaňková 7, Šimáčková 4 

  

  



Prague handball cup - mladší dorky (Praha 25.-28.3.2016) 

ONE TEAM - ONE DREAM 
..toto je mottem vyraženým na medailích z letošního Prague cupu. Jako by se autor medailí inspiroval 
mladšími dorostenkami DHC. Ty po čtyři dlouhé dny kráčely za svým snem o medaili, aby se jim to před 
pondělním polednem vyplnilo. 

Celá cesta začala na pražské Julisce v tréninkové hale Dukly již v pátek. V prvním utkání se švédským 
LUGI HF se Plzeňanky chvilku rozkoukávaly, jako by hledaly skulinky ve vytažené švédské obraně. Když 
je po pár minutách objevily 
nedaly Seveřankám šanci - 21:12. 

V pátek večer nastoupily proti dalšímu severskému soupeři - finskému Grl FK a jakoby někdo nastavil 
zrcadlo rannímu zápasu. Chvilka váhání, pak zrychlení a vítězství 18:9. 

V sobotu se DHC přesunulo do areálu výstaviště v pražských Letňanech, kde organizátoři velmi 
důmyslně vytvořili ve výstavních halách čtyři hřiště. Prvním soupeřem bylo italské A.S.D. Pallamano 
Palazzolo. Itálie je rozhodně proslulá spíše  
jinými sporty než je házená a podle toho vypadal výkon naivně hrajících Italek i celý výsledek - 25:4. 

Druhé sobotní utkání s loňským vítězem Ajax Copenhagen se zdálo podle papírových předpokladů 
klíčové pro první místo ve skupině. Nervózní utkání se soupeřem i velmi nepřesnými maďarskými 
píšťalkami skončilo vítězstvím Dánek 10:8. 

V posledním utkání skupiny nastoupilo DHC proti tradičnímu soupeři HC Háje. Svým disciplinovaným 
výkonem dalo zapomenout na nehezký ligový zápas na Hájích a soupeře s přehledem odsunulo na třetí, i 
když postupové místo ve skupině 
výsledkem 16:7. 

Z druhého místa ve skupině 1 (skupin bylo celkem 10 s 62 družstvy) v základní části postoupilo DHC do 
tříčlenné skupiny v části hlavní. Z té už jen vítěz postupoval do playoff. 

V neděli se ve vršovické hale v Heroldových sadech utkaly v prvním utkání skupiny WB20 DHC s 
dánským EH Aalborg, který vyhrál svoji základní skupinu. DHC vlétlo na výborného soupeře. I když se 
Dánkám po poločase podařilo na chvilku vyrovnat, Západočešky dokázaly svojí bojovností zvrátit 
výsledek na svoji stranu 15:12. 

Druhé nedělní utkání o přímý postup do čtvrtfinále s německým JSG Neckar/Kocher bylo trochu lehčí. 
Němky měly jen jednu opravdu nebezpečnou hráčku, a to je na vyrovnaný tým DHC málo. Vítězství 15:9 
znamenalo postup do večerního 
čtvrtfinále, tedy playoff. 
Ve čtvrtfinále byl soupeřem DHC třetí tým moravské dorostenecké ligy - východ HK Veselí nad Moravou 
posílený o hráčky Svobodovou (Ivančice) a Melichárkovou (Velká nad Veličkou). V tvrdém utkání již 
unavených týmů byly ozdobou obou týmů obě brankářky. Žáková na straně Veselí a Jiskrová na straně 
DHC. Ta si bohužel zranila v závěru utkání koleno a bude DHC několik týdnů chybět. Dalšími zraněnými 
byly Bušauerová z DHC a Svobodová z Veselí. Důležité pro další vývoj turnaje byl výsledek 11:9 pro 
DHC, který lídra I. Dorostenecké ligy - Západ katapultoval do pondělního semifinále. 

To se hrálo zpět v Letňanech. Po velmi statečném výkonu bez odpočívající kapitánky prohrálo DHC v 
poměru 9:12 s dánským Skanderborg Handbold Elite Academy (pozdější vítězky) a mělo dvě hodiny 
odpočinku před zápasem o třetí místo. 

Soupeřkami o bronz byly hráčky chorvatského ŽRK Ivanič, které nepřešly v druhém semifinále přes další 
Dánky. DHC výborně začalo a brzy získalo vedení o 3-4 branky. Náskok se pomalu zmenšoval, přesto 
ještě minutu před koncem svítil  
na světelné tabuli výsledek 11:9. Pak o něj bohužel Češky několika zbytečnými chybami přišly. 
Následovala specialita turnaje - rozstřel v podobě trháků. Nervydrásající drama, ve kterém rozhodla až 



sedmá série, vyznělo 5:4 pro DHC, když posledním, kdo se dotkl míče byla Míša Šlehoferová, která stála 
v cestě chorvatské radosti a způsobila ji na straně české. 
Tato skupina hráček tak získala pro DHC již druhou medaili z tohoto turnaje. Pokud trochu zabrousíme do 
historie, tak při šesti účastích této partičky na Prague cupu, byl s výjimkou prvního startu vždy výsledkem 
postup do playoff, z toho třikrát boj o bronz, dvakrát úspěšný. Kdo zná úroveň tohoto turnaje, musí uznat, 
že je to obdivuhodná bilance. 

Za trenéry bych chtěl poděkovat hráčkám za skvělý a bojovný výkon, plný pestrých akcí. Je nám ctí být 
trenéry takového týmu. Zároveň je to před pravděpodobným finále o mistra ČR zavazující. Je třeba stále 
pracovat, abychom úspěšně dosáhli ještě většího cíle. Chtěl bych poděkovat i rodičům hráček, kteří 
obětovali většinu Velikonočních svátků a denně cestovali povzbuzovat své ratolesti. 

Tentokrát nemohu a ani nechci vyzdvihovat některou z hráček jmenovitě. Každá z nich odvedla na hřišti 
svůj díl práce a tím přispěla k úspěchu Týmu s opravdu velkým T. 

Branky DHC: 

Franková 30, Franzová 25, Šmrhová 22, Bušauerová 21, Sedláková 15, Eksteinová 9, Tomíšková 8, 
Fousková 7, Paulusová a Poslední po 4,Toušová 2 

Chytaly Jiskrová, Bufková a Šlehoferová. 

 

 

  



Prague handball cup - starší žačky (Praha 25.-28.3.2016) 

Velikonoční nadílku nebývalého rozsahu přivezly do Plzně hráčky DHC Plzeň. Tři semifinálové účasti, 
dvě medaile (stříbro starších žaček a bronz mladších dorostenek) a jedno nádherné čtvrté místo. DHC 
Plzeň je rozhodně nejúspěšnějším českým klubem na velkém mezinárodním turnaji Prague Handball 
Cup. Přečtěte si více o cestě staších žaček za stříbrnou medailí. 

Starší žačky v oslabené sestavě, s jedinou brankářkou, s nemocnou spojkou a s řadou drobných zranění 
dokráčely díky své bojovnosti a vůli po vítězství v silné konkurenci 70ti družstev z celého světa až do 
českého finále. 

Cesta za cenným kovem začala již v pátek v hale v Kunraticích, kde jsme se nejprve popasovali s naším 
již tradičním velikonočním soupeřem Tik Tastrup II a jasně jsme zvítězily 17 : 2. 

V druhém utkání jsme nastoupily proti výborně hrajícím Kobylisům a i tento zápas jsme zvládly (24 : 12). 

V sobotu pokračovala spanilá jízda - nejprve s rakouským ZV McDonalds Wiener Neustadt (25 : 11), a 
pak s francouzským Hilsenheimem (17 : 4). 

Zakončily jsme nejméně povedeným vystoupením v naší základní skupině, utkáním proti dobře hrající Šg 
Dac Dunajská Streda. Zde jsme se vyloženě střelecky trápily a ztratily nebývale mnoho míčů. Nakonec z 
toho bylo nepříliš přesvědčivé vítězství 13 : 8. 

V neděli nás čekala tříčlenná nadstavbová skupina, z níž dále postupoval jen vítěz. Prvními našimi 
soupeřkami byly Švédky Lugi HF. Do utkání jsme nevstoupily vůbec dobře a prakticky po celou dobu 
jsme dotahovaly. Trochu pomohla osobní obrana na nejlepší hráčku Švédek a hlavně pět minut před 
koncem se blýskla sérií parádních zákroků Verča Netrvalová. Začalo se nám více dařit v obraně. Zhruba 
půl minuty před koncem za nerozhodného stavu vybojovala Kepková sedmimetrový hod, který Drozdová 
proměnila. Poslední horkou čtvrtminutu už jsme zvládly a pohlídaly si tak vítězství 14 : 13. 

Druhé utkání nadstavbové skupiny nám přineslo další švédské soupeřky - tentokrát Vabergs HK. Utkání 
mělo na rozdíl od předchozího jednoznačný průběh, naše poločasové vedení o sedm jsme navýšily na 
konečných 19 : 10. Tím jsme se kvalifikovaly do čtvrtfinále. 

Našimi dalšími soupeřkami byl silný litevský tým Sm Tauras. Do utkání jsme vstoupily výborně a brzy 
vedly 3 : 0. Pak jsme ale po sérii nepřesností v obraně daly Litevkám šanci a ty snížily na 4 : 2. Na to v 
rychlém sledu před koncem poločasu došlo k vyloučení tří našich hráček a my jsme hrály pouze ve třech. 
Tenhle úsek jsme ale zvládly na výbornou a dokonce dokázaly vstřelit jednu branku, jako odpověď na 
litevské dvě. Utkání ve velkém tempu se přelévalo z jedné strany na druhou, vedly jsem 5 : 4, 6 : 5, aby 
Litevky následně otočily na 7 : 6 v jejich prospěch. Pak ale znovu zaúřadovala v brance netrvalová. 
Nejprve chytla z devítky, následně hodila trhák a ve stejné minutě ještě chytla křídlo. Za stavu 9 : 9 jsme 
šly do útoku a zhruba 20 vteřin před koncem Walterová z levého křídla střelou pod nohy rozhodla v náš 
prospěch - 10 : 9. Se závěrečnou devítkou po čase si Netrvalová i s pomocí dobře fungujícího bloku 
poradila. Ocitly jsme se mezi čtyřmi nejlepšími družstvy turnaje! 

V semifinále jsme narazily na další dánský tým Dhg Odense. Po dobrém začátku a vedení 2 : 1 jsme 
soupeřky znovu pustily do zápasu a nechaly je otočit na 3 : 6 v jejich prospěch. Do poločasu jsme ale 
znovu přidaly na důrazu a dotáhly na 7 : 7. Ve druhé půli jsme pokračovaly v dobrém výkonu v obraně, 
záda nám výborně kryla Míša Malá. V útoku jsme začaly více střílet z dálky - Kepková ze dvou 
postavených devítek otočila vedení na 10 : 8 v náš prospěch. Potom znovu čarovala v brance Malina - tři 
zákroky z devítky a chycený sedmimetrový hod (jak ten přehoz vyškrábla, to opravdu nikdo neví). V útoku 
se přidala aktivní hrou Kliková - dva góly z dálky a vybojovaný sedmimetrový hod nás dostaly již do 
čtyřbrankového vedení 14 : 10. Soupeřky ještě z dálky snížily na konečných 14 : 11. Postoupily jsme do 
finále!!! 



V pondělním finále v hale na Podvinném mlýně už jsme se bohužel nedokázaly vůbec zkoncentrovat a 
nenavázaly jsme na dobré výkony z neděle. Proti výborně hrajícím Zlíňačkám jsme zaostávaly ve všech 
činnostech. Konečné skóre 4 : 17 bohužel odpovídá předvedené hře.  

Celkově jsme odehrály velmi dobrý turnaj - na dobré výkony v základní skupině jsme navázaly výbornými 
výkony v nedělní nadstavbě. Krásná stříbrná medaile je nejvyšším oceněním, na jaké kdy družstvo DHC 
Plzeň na tomto turnaji dosáhlo. A letošní ročník Prague Handball cupu je v klubové historii ten 
nejúspěšnější! 

Individuálně je třeba vyzdvihnout Páju Kepkovou, která byla ohromným tahounem družstva. Druhou 
velkou osobností byla v brance (čím zraněnější, tím lépe chytající :-) Verča Netrvalová.  

Branky: 

Černěhová 2, Drozdová 13, Kajerová 10, Kepková 45, Klementová 9, Kliková 5, Kutáková 19, Lásková 
15, Nosková 7, Vaňková 7, Walterová 16, Šimáčková 8.  

 

 

  



Bramborová medaile z Prague Handball Cupu - mladší 
žačky (25.-28.3.2016) 

Ve dnech 25.3.- 28.3. jsme se s děvčaty zúčastnily mezinárodního turnaje v Praze. 

V pátek jsme odehrály 2 zápasy v hale Vidoule. K prvnímu zápasu jsme nastoupily proti týmu TJ Sokol 
Kobylisy. Děvčata nic nepodcenila a zápas měla od začátku pod svojí kontrolou. Kobylisy na nás zvolily 
vysunutou obranu a my jsme se snadno dostávaly přes hráčky a střílely ze šestky. Zápas pro nás skončil 
jasnou výhrou 19:7. V tomto utkání dostala šanci všechna děvčata. 

Ve druhém zápase pátečního dne nás čekal tým ze Švédska IK Sävehof III. Přes velmi bojovný výkon 
jsme v tomto zápase bohužel prohrály. Na vině prohry byly především naše technické chyby. Prohra byla 
nejtěsnějším rozdíl jedné branky, kterou jsme dostaly v úplném závěru zápasu 8:9. 

V sobotu nás čekaly celkem 3 zápasy. Tentokrát jsme hrály až v hale v Čakovicích. Nejdříve jsme 
odehrály zápas s našimi sousedy ze Slovenska Mhák Martin. V tomto utkání jsme od začátku tahaly za 
kratší konec, holky však bojovaly a měly chuť se ještě o výsledek poprat. Bohužel se potom stalo, co 
nikdo nečekal, velmi vážně se nám zranila Majda Komárková a my po domluvě jsme zápas již 
nedohrávaly a prohrály 9:12. 

Poté nás čekal nejslabší soupeř naší skupiny. Děvčata se semkla a začala hrát pro Majdu :-) Soupeřem 
nám byl TJ Nový Jičín a holky vyhrály jednoznačně 10:0. I když výsledek vypadá, že to pro nás byla 
„pohoda", tak to tak vůbec nebylo. Druhý poločas jsme se trápily a vyhrály ho pouze 1:0. V tomto zápase 
dostaly šanci především hráčky, které si ve vyrovnaných zápasech moc nezahrály. Za tento zápas si 
zaslouží všechny pochvalu, jak se dokázaly dát do kupy a bojovaly o výhru. Dobrý výkon předvedla v 
brance Ája Šindelářová. 

Poslední zápas sobotního dne byl pro nás velmi důležitý. Šlo v něm o to, zda budeme hrát v lepší 
skupině o skvělé umístění nebo naopak ve spodní části pavouka. Za soupeře jsme měly tým z Dánska 
HVI Himmelev. Holky zamakaly a byla na nich vidět chuť zvítězit. Což se nám nakonec i povedlo a my tak 
slavily postup mezi nejlepší za výhru v poměru 10:9. 

Neděle byla pro nás nejvíce náročná, jelikož jsme nakonec odehrály 4 zápasy znovu v hale v Čakovicích. 
Po sobotní výhře v posledním zápase jsme postoupily do skupiny se Sokolem Písek a Jindřichovým 
Hradcem. Nejdříve nás čekal doposud neporažený Sokol Písek. V tomto utkání jsme zatáhly obranu, a to 
se ukázalo jako klíčové. Holky výborně bránily a zápas dotáhly do vítězného konce a uštědřily Písku první 
porážku v poměru 11:9. Což znamenalo, že pokud porazíme v dalším zápase Jindřichův Hradec, budeme 
hrát čtvrtfinále. Za obranu si v tomto zápase zaslouží velkou pochvalu Kačka Krausová, Áďa Pitulová a 
Zuzka Říhánková. 

V dalším, rozhodujícím zápase, děvčata nedala v zápase Jindřichovu Hradci žádnou šanci a velmi jasně 
si šla za výhrou. Nakonec jsme zvítězily 15:4 a mohly jsme slavit postup do čtvrtfinále, kde již na nás 
čekal velmi známý soupeř ze západu Čech HC Chelk. S Chelkem to byl souboj nervů. Celý zápas jsme 
prohrávaly a až ve druhém poločase v čase 13:17 střelou z pravého křídla vyrovnala Kiki Nová na 9:9. 
Byly to nervy až do úplného konce zápasu, kdy v posledních sekundách vybojovala sedmimetrový hod 
Zuzka Říhánková a v čase 14:58 ho proměnila Míša Malá a vyrovnala na konečných 11:11. O vítězi 
zápasu tak musely rozhodnout, pro nás známé, shout-outy. V nich byla vidět nervozita na obou stranách, 
po prvních 5ti střelkyních byl zápas pořád nerozhodně, a tak se pokračovalo systémem náhlá smrt. Ve 
třetí sérii nejdříve dala Naty Tomanová gól a poté Malina vychytala hráčku Chelku a my jsme začaly 
slavit. 

K poslednímu zápasu velmi dlouhého nedělního dne jsme nastoupily proti týmu z Maďarska 
Szombathelyi KKA. Zde již bylo vidět, že toho naše holky mají plné zuby a navíc soupeř byl herně a 
fyzicky o kategorii výše. Děvčata bojovala, ale síly nebyly a zápas pro nás skončil třetí porážkou na 
turnaji 5:15. 



Bylo tedy jasné, že v pondělí se popereme v boji o 3. - 4. místo. Zápas jsme hrály ve velmi bouřlivé 
atmosféře v hale na Letňanech opět proti Maďarkám, tentokrát to bylo družstvo Bajnok DSE. Zde opět 
bylo vidět, že maďarská házená je někde jinde než naše. Holky se snažily, ale bohužel na soupeřky 
neměly, a tak na nás zbyla nepopulární bramborová medaile po prohře 5:21. 

Za celý turnaj však od nás dívky mají velkou pochvalu. Hrály na hranici, někdy dokonce i za hranicí, 
svých možností. Dostaly příležitost všechny hráčky a nebály se jí využít. Dokázaly se skvěle semknout po 
nepříjemných událostech, které se nám během turnaje staly. Opravdu jim nelze nic vyčítat a 4. místo z 54 
týmů je pro nás i pro holky neskutečným výsledkem. 
Od nás trenérek jim zato patří velké díky a klobouk dolů! 

Poděkování samozřejmě patří také našim skvělým rodičům a fanouškům, kteří tam s námi po celou dobu 
byli a vytvářeli nám skvělou atmosféru. Děkujeme! 

Závěrem samozřejmě přejeme naší Majdě brzké uzdravení a všechny na ní myslíme :-) 

Branky: 

Tomanová Naty 27, Říhánková Zuzka 24, Dubská Julča 17, Komárková Majda 7, Malá Michaela a 
Pitulová Áďa obě po 6, Blažková Terka a Krausová Kačka 3, Okalová Šťěpka a Nová Kiki 2, Toušová Vali 
a Egermajerová Nelča 1. 

 

  



Mini 4+1 - Jarní turnaj 2. 4. 2016  
(hráčky ročník 2006-2007) 

Dlouhou pauzu mezi soutěžními turnaji jsme vyplnili nesoutěžním turnajem v domácí hale. K němu jsme 
si vedle tradičního soupeře (Talent Plzeň) pozvali i 2 soupeře, se kterými nemáme tolik možností poměřit 
síly (Strakonice a Písek). 

Ve skupině určené pro hráčky ročníků 2006 a 2007 (v druhé skupině hrály paralelně hráčky ročníku 2008 
a mladší), tak spolu s našimi 4 družstvy, startovala i 3 výše uvedená družstva. Turnaj byl odehrán 
systémem „každý s každým" a všechna družstva tak mohla sehrát 6 zápasů. 

Turnaj opět ukázal další zlepšení u všech hráček, čehož dokladem je to, že téměř všechny se dokázaly v 
jeho průběhu střelecky prosadit. Vyjma zápasů Talentu, jehož družstvo v turnaji dominovalo a zaslouženě 
slavilo celkové vítězství, byly ostatní zápasy vyrovnané a k vidění byla velmi pěkná miniházená. 
Obzvláště zápasy se silným družstvem Strakonic byly jednoznačně ozdobou turnaje a vyjma dvou 
těsných porážek s tímto družstvem nás může těšit i jedna remíza, kdy se soupeři podařilo vyrovnat až 
těsně před koncem a poslední útok se nám již nepodařilo úspěšně zakončit. To však tolik nemuselo 
mrzet v celkovém pořadí, o kterém rozhodovalo skóre, které mělo naše družstvo lepší a mohlo se tak 
radovat z celkového druhého místa. 

Celkově se turnaj povedl, jelikož jsme si mohli zahrát se i se soupeři, se kterými se nesetkáváme tak 
často. Děvčata zaslouží velkou pochvalu za přístup i nasazení. Velký posun je vidět zejména v obranné 
hře a agresívním, ale zároveň férovém přistupování k hráčům s míčem. Další turnaj nás čeká 16. 4. 2016 
opět v domácí hale, a to v kategorii přípravky. 

Konečné pořadí turnaje: 

1. Talent Plzeň 
2. DHC Plzeň A 
3. HBC Strakonice 
4. DHC Plzeň B 
5. DHC Plzeň C 
6. Sokol Písek 
7. DHC Plzeň D 

  



Liga ml.dorostenek DHC Plzeň - HC Plzeň (Plzeň 3.4.2016) 

Jsme ve FINÁÁÁLEEEE !!!!!!! 

Plzeňské derby prvního DHC s posledním HC je minulostí. Již v prvním poločase byl znát velký rozdíl 
mezi oběma družstvy. DHC vedlo v 15. minutě 9:2. V poločase 17:9. Zatímco DHC předvedlo několik 
pěkných naučených kombinací, u hostů branky padaly spíše po individuálních pokusech. 

Ve druhém poločase bylo již těžké hráčky motivovat k pořádné hře. Zatímco soupeř hrál rozvláčně, 
pomalu a bez nápadu, domácí se snažili o rychlý přechod a rychlé zakončení. Jak už to bývá se 
střídavým úspěchem. Diváky tak mohla pobavit P. Kepková svými slalomy nebo A. Šmrhová chytrým 
zakončením z prostoru pravého křídla. Konečný výsledek 27:13 byl tak spravedlivý. Zápas si nezaslouží 
podrobnějšího rozboru. Důležité jsou dva body. 

Ty totiž hráčky DHC katapultovaly k několika jistotám. Zajistily jim účast ve finálovém souboji o mistra ČR 
s vítězem ligy východ (soupeřem jim pravděpodobně bude lepší z dalšího kola ligy ze zápasu Zlín - 
Ivančice), dále jistotu minimálně stříbrných medailí a v neposlední řadě jim vynesly i účast v Česko-
slovenském poháru. Tam se v prvním červnovém víkendu utkají nejlepší dva týmy z Čech a dva ze 
Slovenska, tentokrát se hraje na území Slovenska. Že si hráčky tohle vše zaslouží, dokumentuje pohled 
na tabulku. Pět kol před koncem soutěže má DHC plný počet bodů ze 17 zápasů, skore 482:332 a již 
nikdo je nemůže do konce soutěže z prvního místa sesadit. 

Úterním tréninkem počínaje začíná týmu příprava na finálový dvojzápas i turnaj na Slovensku. Do té doby 
čekají na hráčky ještě poslední tři ligové zápasy, soustředění v Nýrsku a turnaj v Aue. Samozřejmě i 
pravidelné tréninky. Důležité pro konečný úspěch bude i návrat obou zraněných opor V. Oravcové a A. 
Jiskrové. 

Branky DHC: 

Kepková 5, Šmrhová, Franzová a Bušauerová po 4, Eksteinová 3, Franková a Soukupová po 2, Poslední, 
Krauskopfová a Rybáková po 1. 

Chytaly Bufková a Šlehoferová. 

  



RHC DHC Plzeň - Druhý jarní minikemp žákyň (3. 4. 2016) 

V neděli 3. 4. 2016 proběhl v hale 31. ZŠ druhý jarní minikemp, který pro žákyně z Plzeňského kraje 
připravilo Regionální házenkářské centrum DHC Plzeň. 

V dopoledním bloku si zatrénovaly mladší žákyně. Přišel jich tentokrát rekordní počet - 41 - ze všech 
klubů Plzeňského kraje (DHC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň, HC Plzeň i Slavoj Tachov). 
Po rozběhání a rozcvičení čekala na házenkářky tři stanoviště. Na jednom brankovišti se hráčky věnovaly 
společně s Tomášem Křížkem a Vlaďkou Janků uvolnění. Na druhém brankovišti s Věrou Jordanovou a 
Evou Volákovou pracovaly na obraně. V tělocvičně pak byly připraveny průpravné hry, které vedla 
Markéta Fronková a Jarka Šmrhová. Poté se děvčata znovu sešla v hale a zahrála si utkání s osobní 
obranou a později i se zónovou obranou. 
Poslední hodinu zavítal na minikemp milý host - cvičitelka aerobicu Helena Svobodová. Pod jejím 
vedením si dívky vyzkoušely nejen kroky z tohoto koordinačně náročného sportu, ale i několik tanečních 
kroků a na závěr se všechny společně protáhly. 
Odpoledního minkempu starších žákyň se zúčastnilo 30 hráček, znovu ze všech klubů Plzeňského kraje. 
Po krátkém rozcvičení byla znovu připraveny stanoviště. Tentokrát byla tématem hra 3 : 2 (ve spolupráci 
dvou spojek a pivota), dále náběhy a v malé tělocvičně balanční cvičení. Potom znovu následovala 
tréninková hra. 
Na poslední hodinu opět přišla Helena Svobodová. Také starší žačky si vyzoušely nejen aerobic a 
taneční kroky jako jejich mladší spoluhráčky, ale i posilování pomocí gumiček. 
Příští minikempy budou v sobotu 30. 4. 2016 a hostem by měl být Karel Nocar. 

 

  



Žákyně 31. ZŠ získaly bronz na mistrovství republiky škol 

Sportovní liga ZŠ - O pohár ministryně školství - tak se oficiálně jmenuje soutěž škol v házené chlapců i 
dívek kategorie IV., tj. 8. až 9. tříd.  

31. ZŠ Plzeň v loňském roce bohužel do finále nepostoupila, podlehla ZŠ Tylova Písek. V letošním roce 
si dívky všechno vynahradily. S přehledem zvládly nejen okresní i krajské kolo, ale i regionální kvalifikaci, 
ve kterém porazily právě své loňské přemožitelky. 

V republikovém finále, které v letošním roce pořádala Bolevecká ZŠ, se utkalo pět vítězů kvalifikací a 
pořádající Bolevecká ZŠ. 

Naše hráčky nejprve ve skupině narazily na 7. ZŠ J. Arbesa Most. Po vlažnějším začátku na konec 
otočily naše hráčky vývoj zápasu a i díky vynikajícím výkonům Kačky Černíkové v brance zvítězily 16 : 
12. 

Ve druhém utkání nastoupila naše děvčata proti Gymnáziu Turnov. Bohužel z obou stran nepříliš 
pohledná házená nebyla jistě atraktivní ani pro diváky. V gólové přetlačované měla nakonec více štěstí 
naše děvčta a zvítězila 22 : 19. 

Vzhledem k tomu, že ve druhé základní skupině favorizovaná ZŠ Křiby Zlín podlehla v základní skupině 
ZŠ a MŠ Wolkera Havlíčkův Bord, čekal nás v pátečním semifinále tento nepříjemný soupeř. Naše 
děvčata začala výborně a brzy vedla 3 : 0. Pak ale díky několika nepozornostem v obraně pustila Zlín 
znovu do hry. Zlíňačky otočily, a pak už si průběh zápasu pohlídaly. Nám se nedařilo v obraně a střelecky 
ani v útoku. Prohrály jsme 22 : 25. 

V utkání o bronz jsme narazily opět na 7. ZŠ J. Arbesa z Mostu. Naše děvčata chtěla medaili a šla 
odhodlaně za svým cílem. Vynikající zápas odehrála Bára Vaňková, která sedmi přehozy z levého křídla 
prakticky rozhodla o osudu utkání. Naše děvčata zvítězila zaslouženě 25 : 22 a vybojovala tak bronzovou 
medaili! 

Zaslouženého individuálního ocenění dosáhla Julča Franková, která byla nejen členkou all-star, ale 
zároveň i nejlepší hráčkou turnaje (k trofeji pro nejlepší střelkyni jí scházely tři branky). 

Všechna děvčata zaslouží velkou pochvalu! 

Branky: 

Drozdová 13, Franková 27, Hoťková 3, Kabátníková, Kliková 7, Křišťanová 2, Nosková 16, Rybáková 3, 
Vaňková 12, Šimáčková 2  

Konečné pořadí turnaje:  
1. ZŠ Křiby Zlín 
2. ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod 
3. 31. ZŠ Plzeň 
4. 7. ZŠ J. Arbesa Most 
5. Gymnázium Turnov 
6. Bolevecká ZŠ Plzeň 

  

  

  



Plzeňská liga starších žaček (9. 4. 2016) 

V sobotu 9. 4. 2016 pokračovala v hale 31. ZŠ Plzeň dalším kolem Plzeňská liga starších žaček. 

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC Plzeň A nastouily nejprve proti družstvu Slavoje Tachov. Sympatický výkon mladších 
tachovských nadějí vedených talentovanou Luckou Kovářovou nestačil na kolektivní výkon domácích, u 
kterých se střelecky prosadily všechny hráčky. DHC zvítězilo 30 : 17. 

Druhé utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň slibovalo napínavější podívanou.Slávistky se rychle ujaly vedení, 
které si dokázaly udržovat prvních devět minut. Pak už domácí hráčky zpřesnily zakončení a ve druhém 
poločase už na hřišti dominovaly. Zvítězily 25 : 14. 

Třetí utkání proti DHC Plzeň B pak přineslo Áčku první prohru v této soutěži. Hráčky z Áčka sice 
předváděly velmi pěknou házenou, ale velmi nepřesně zakončovaly. Zejména ve střelbě z devítky 
tentokrát zcela vyhořely (22 pokusů, pouze 4 branky). Ani brankářkám Malé a Netrvalové se příliš 
nedařilo. Béčko vyhrálo zaslouženě 20 : 19. 

Poslendí utkání proti HC Plzeň pak měla naše děvčata zcela pod kontrolou a pravidelně navyšovala 
skóre. Konečný stav 23 : 8 proti DHC Plzeň A. 

Hrály: 

Buřičová 1, Kajerová 9, Kantnerová 11, Kepková 12, Kliková 9, Kutáková 16, Lásková 12, Nosková 6, 
Oxová 2, Vaňková 7, Walterová 10. 

Brankářky: Malá 51 %, Netrvalová 52 %,  

DHC Plzeň B  

Béčko nejprve doslova ubojovalo vítězství proti Tachovu. Tachovské mladší žačky však měly zpočátku 
více ze hry (nejen herně, ale i gólově) a ještě ve druhém poločase vedly ve třetí minutě 12 : 9. Pak už se 
ale naše hráčky rozehrály, začaly lépe zakončovat a nakonec zvítězily 18 : 16.  

I druhý zápas proti HC Plzeň měl podobný průběh. Naše hráčky prohrály prvních dset minut, potom 
otočily na 6 : 5, aby nakonec poločasové skóre 7 : 6 vyznělo opět pro HC Plzeň. Druhá půle už byla pod 
taktovkou domácích házenkářek. Hráčky z HC ještě dvakrát dotáhly na dvougólový rozdíl, ale nakonec se 
z vítězství 19 : 10 radovalo DHC Plzeň B. 

Třetí utkání Béčko (proti Áčku) předvedlo svůj nejlepší výkon. Holky nadšeně bojovaly. Přestože nejprve 
prohrávaly 4 : 0, těsně před poločasem dotáhly na 9 : 10 pro Áčko. Ve druhém poločase čtyřgólovou 
šňůrou nejprve otočily na 14: 12, pak se ve 14. minutě nechaly dotáhnout na 17 : 17, aby pak znovu 
třígólovou šňůrou odskočily na 20 : 17. Zkušenější Áčko v mohutném finiši dotahovalo, ale nekonec 
Béčko zblokovanou devítkou po čase uchránilo závěrečné jednogólové vítězství. Velkou pochvalu za 
tento zápas zaslouží Šíma a v brance Kuči. 

Poslední utkání proti VŠ Plzeň bylo naopak naším nejhorším vystoupením na turnaji. Hráčky ukolébané 
zřejmě z dobrého výkonu i výsledku v předchozím zápase zaspaly začátek a po celý zápas jen 
dotahovaly. V 19. minutě druhého poločasu se jim podařilo snížit na 15 : 16 pro Slávii, risk v poslední 
minutě ale nevyšel, a tak nakonec prohrály zaslouženě 17 : 15. 

Celkově bych ráda vyzdvihla dvě hráčky: Aničku Turkovou a Báru Kučerovou. Obě předvedly vynikající 
výkony a byly hybnou silou družstva ve všech zápasech. Chvilkově velmi dobrý výkony předvedly Kačka 
Šimáčková i Denisa Černěhová. Několik pěkných akcí s výbornou střelbou předvedla Terka Hoťková. 
Dobře hrála i Áďa Pitulová, ale ta se musí ještě více sama prosazovat. 



Hrály: 

Hoťková 5, Kabátníková 2, Klementová 12, Okalová 1, Pitulová 9, Rittichová 14, Tomanová, Turková 7, 
Černěhová 8, Šimáčková 14 

Brankářka: Kučerová 61 %.  

  



Liga ml.dorostenek DHC Slavia Praha - DHC Plzeň (Praha 
10.4.2016) 

Žádný strom neroste do nebe 

S jistotou postupu do finále se o druhém dubnovém víkendu střetly dorostenky DHC ve špatně vytopené 
hale v pražském Edenu se Slavií. 

V prvním poločase byla k vidění hezká a rychlá házená, při které „ každý chvilku tahal pilku", dělal 
vynucené i nevynucené chyby. Poločas skončil rozdílem jedné branky 15:14 ve prospěch domácích. 

Po poločase se zdálo, že se DHC trochu zlepšilo, bylo dokonce několik minut o branku vpředu. Takto se 
soupeři přetahovali až do 50. minuty, kdy Západočešky udělaly několik triviálních opakovaných chyb, díky 
nímž prohrály poslední desetiminutovku 7:1, a tím i celý zápas 33:26. 

Co ze zápasu vyplývá? Každý jednou prohraje. Lépe teď než ve finále - pravděpodobně s Ivančicemi, 
které udělaly velký krok k postupu vítězstvím ve Zlíně. Hráčky si musí však uvědomit, že nelze žádný 
zápas podcenit (natož pak s velmi dobře hrající Slavií). V dnešním zápase zklamaly téměř všechny 
hráčky. Levá křídla tradičně velká bída - sedm střel - jedna branka. Brankářky - šest zákroků za zápas, i 
když jim ementálová obrana vůbec nepomohla. Oba v obraně nepříliš použitelní pivoti, M. Sedláková 
utápějicí se ve vlastních kličkách (ale alespoň snaha o aktivitu), naprosto neaktivní D.Franzová, která si 
prožívala svůj „bad day". Její nulová aktivita byla opravdu neuvěřitelná. A tak snad svůj obvyklý, i když 
průměrný výkon 
podala obě pravá křídla a až do svého zranění kapitánka Bušauerová. Doufejme jen, že zranění po faulu, 
za který se v německé bundeslize uděluje i červená karta (zde se oboustranně nepřesní sudí nerozhodli 
ani pro vyloučení), nebude vážnějšího charakteru. Jedinou hráčkou, která zaslouží letos již poněkolikáté 
naprosté absolutorium, byla před zraky reprezentačního trenéra desetibranková střelkyně J. Franková. U 
domácích podala výborný výkon dvojice na levé straně Issová - Novichkvina, která zaznamenala téměř 
polovinu branek soupeře. Možná hráčkám chyběla motivace, možná se bály zranění před koncem 
sezony. Jejich výkon byl prostě příliš vlažný. Teď čeká DHC dvoutýdenní přestávka, ve které je 
naplánováno krátké soustředění v Nýrsku. 

  

Branky DHC: 

Franková 10, Bušauerová 4, Sedláková 3, Eksteinová, Soukupová, Fousková a Šmrhová po 2, Franzová 
1. 

Chytaly Bufková a Šlehoferová. 

  



Přípravka - Šestý soutěžní turnaj 16.4.2016 - DHC Plzeň 
(hráčky ročník 2007) 

Po tříměsíční zimní přestávce se naplno opět naplno rozběhla soutěž v 
kategorii přípravky, a to turnajem v naší domácí hale. 

V turnaji startovalo celkem 16 družstev, z nichž více než třetina byla našich (3 družstva z naší tréninkové 
skupiny a 3 ze skupiny Petry Johannové). Družstva byla rozdělena do 4 skupin po 4 účastnících s tím, že 
2 skupiny hrály dopoledne a 2 odpoledne. Zpestřením turnaje byla opět účast dvou družstev Strakonic a 
byť se jednalo o mladší hráče, než se kterými jsme se doposud setkávali, tak se v turnaji neztratili. Oproti 
předchozím turnajům naopak chyběla družstva Tachova, Kynžvartu a Chebu. 

Výkon všech našich družstev lze hodnotit jako velmi dobrý a i na hráčkách, které zatím nemají tak velké 
herní zkušenosti, je vidět zlepšení. Sice se stále trochu potýkají s technikou, ale nadšení a snaha aktivně 
se zapojovat do hry jim rozhodně nechybí. Rovněž v odpoledních (silnějších) skupinách byla k vidění 
velmi pěkná házená a zápasy s Talentem i Strakonicemi se divákům musely líbit. Bohužel již tradičně se 
tomu vymykaly zápasy se Šťáhlavami, jejichž trenéři (v rozporu s doporučenými pravidly miniházené) 
ortodoxně odmítají osobní obranu a házená proto tak trochu trpí. 

Celkově se však turnaj vydařil a hráčky je potřeba pochválit. Další akce nás čekají hned příští víkend, kdy 
odehrajeme dokonce 2 turnaje, a to v kategorii mini 6+1 (na Slávii) i mini 4+1 (na Talentu). 

  

  



Žákovská liga 5. kolo (Sokol Písek 17. 4. 2016) 

Páté kolo Žákovské ligy odehrálo DHC Plzeň v Písku, bohužel přineslo našim starším žačkám první 
prohru. 

V prvním utkání proti domácímu Písku se nám sice herně dařilo dostávat se do šancí, bohužel efektivita 
střelby byla velmi malá - možná desetkrát nastřelily naše hráčky tyčku. Celkově zvítězily 18 : 11. 

Druhé utkání proti Pardubicím přineslo větší důraz v obraně a lepší proměňování. DHC Plzeň porazilo 
Pardubice jasně 30 : 16. 

Třetí utkání proti Otrokovicím se nám naopak nedařilo vůbec nic. Ve druhé půli jsme sice zlepšily obranu, 
ale bohužel stále nepřidaly na důrazu v útoku a branky jsme dávaly jen velmi těžko. Prohrály jsme 13 : 
18. 

V poslední utkání proti Porubě  jsme rychle vedly, pak jsme se ale nechaly téměř stejně rychle dotáhnout, 
a pak jsme znovu pracně získávaly náskok zpět. Celkově jsme vyhrály 25 : 21. 

Branky: 

Černěhová 6, Drozdová 2, Haluzincová 2, Kantnerová 11, Kepková 21, Klemenotvá 1, Kliková 3, 
Kutáková 4, Lásková 11, Nosková 2, Turková 1, Vaňková 9, Walterová 10, Šimáčková 3 

Brankářky: 

Kučerová 55 %, Malá 36 %, Netrvalová 47 %  

  



Mini 6+1 - Pátý soutěžní turnaj 23.4. 2016 - Slavie VŠ 
Plzeň (hráčky ročník 2006-2007) 

Po delší pauze se část děvčat z tréninkové skupiny (13) zúčastnila dalšího soutěžního turnaje v šestkové 
házené. Formálně pořádala turnaj Slavie, ale vzhledem k chladnému počasí se hrálo v hale na Talentu. 

A stejně proměnlivé jako počasí, byly tak trochu i výkony našich hráček. Celkem jsme sehráli 3 zápasy 
(Slavie, Kynžvart, Háje), složené vždy z osobní obrany, shot-outů a hry. Velkou pochvalu zaslouží 
děvčata zejména za osobní obranu, ve které si připsala vůbec první vítězství v této kategorii, když 
nečekaně dokázala porazit hned 2 soupeře (Slavii i Kynžvart) a zápas s Hájemi skončil remízou. 

V shot-outech se tentokrát střelecky nedařilo až tolik, jako na předchozích turnajích (úspěšnost střelby 
byla 43%), přesto to stačilo na vítězství nad Kynžvartem a remízu s Hájemi (v obou zápasech děvčata 
dokázala vstřelit 7 branek). Střelecky se však nevydařil hned první zápas se Slavii, ve kterém se podařilo 
vstřelit pouze 2 branky. 

V klasické hře se děvčata trochu potýkala s technikou a zbytečně ztrácela míče po špatných přihrávkách. 
To platilo zejména v zápase se Slavií, ve kterém měla děvčata navíc trochu respekt z vyšších hráček 
soupeře a bála se častěji zakončovat. Postupem času šel však výkon nahoru a zápasy s Kynžvartem i 
Hájemi již byly výrazně lepší. Bohužel ani 5 vstřelených branek v zápase s Kynžvartem (což je zatím 
nejvíc, co v této kategorii dokázala nastřílet) na body nestačilo a zápas skončil těsnou porážkou, stejně 
jako zápas s Hájemi. 

Celkově nám turnaj ukázal, že v šestkové házené jsou zatím rezervy poměrně velké. To však vzhledem k 
tomu, že v trénincích stále ještě více preferujeme miniházenou, není až tak překvapivé. Právě návyky z 
miniházené byly jasně patrné při osobní obraně, při které byl výkon děvčat velmi dobrý, ač i zde určité 
nedostatky (zejména v pohybu bez míče na velkém hřišti) vidět byly. Vzhledem k věku děvčat však bude 
prostoru předvést se v kategorii minižaček i v dalších letech ještě dostatek. Další turnaj čeká děvčata 
hned v neděli, a to v kategorii mini 4+1. 

  



Plzeňská liga mladších žaček (24. 4. 2016) 

Dne 24. dubna 2016 jsme se zúčastnily dalšího turnaje Plzeňské ligy na venkovním hřišti Slavie VŠ. 
Počasí bylo opravdu "aprílové", chvíli svítilo sluníčko a chvíli zase sněžilo, ale podmínky byly pro všechny 
stejné, takže se nemůžeme na nic vymlouvat. 

První zápas jsme měly dohrávku 3. kola s týmem z Tachova. Zápas děvčata odehrála velmi dobře, při 
osobní obraně všechny včas přerušovala, a tak to bylo napínavé až do konce. Nakonec osobní obrana 
skončila remízou 3:3. Při shot outech jsme nebyly schopné chytit míč, a tak jsme zaslouženě prohrály 2:5. 
Za hru zaslouží velkou pochvalu Lucka Benešová, která se nebála střílet z dálky. Celý zápas jsme 
bojovaly a zaslouženě vyhrály 3:2. 

Druhý zápas proti HC Plzeň byl jednoznačně v naší režii. Za osobní obranu zaslouží velkou pochvalu 
Viky Perglová a Vali Toušová. Nabíhaly si do volného prostoru a výborně spolupracovaly. Zvítězily jsme 
5:2. Při shot outech jsme se konečně probraly a podařilo a se nám chytit míč (výhra 7:3). Při hře jsme se 
nebály střílet zdálky a vyhrály 7:1. 

Ke třetímu zápasu jsme nastoupily proti domácí Slavii. Hned od začátku jsme proti výborně hrajícímu 
týmu nestíhaly. V obraně se nám nedařilo bránit a v útoku se prosadit proti fyzicky vyspělejším hráčkám, 
a tak jsme prohrály všechny části zápasu. Jediné plus na tomto zápase bylo, že Verča Chocová byla 
úspěšná v shot outu za což si zaslouží velikou pochvalu. 

K poslednímu zápasu jsme nastoupily opět proti družstvu z Tachova (musím podotknout, že jsme neměly 
před zápasem žádnou pauzu). Na děvčatech už byla vidět obrovská únava, ale i přesto bojovala až do 
konce. V osobní obraně jsme mlely z posledního, a tak jsme prohrály 3:8. Shot outy byly v naší režii, kdy 
dokázala skórovat opět Verča Chocová a my jsme vyhrály 5:2. Při hře holky našly poslední zbytky sil a 
dokázaly bojovat až do konce. Smolným gólem jsme remizovaly 6:6. Za tento zápas si všechny zaslouží 
obrovskou pochvalu. I přesto, že jsme hrály dva zápasy hned po sobě a už nám nezbylo moc sil, holky se 
vzepřely a předvedly vynikající výkon. Velkou pochvalu zaslouží i Natálka Hofírková, která vstřelila svojí 
první branku. 

Za celý turnaj si zaslouží velkou pochvalu Lucka Benešová a Viky Perglová. Obě, i přesto že nemají tolik 
zkušeností, se nebály střílet ze spojky z dálky. A dále všechny dívky za bojovný výkon a chuť vyhrát i v 
nepříznivém počasí. 

  



Mini 4+1 - Šestý soutěžní turnaj 24. 4. 2016 - Talent Plzeň 
(hráčky ročník 2006-2007) 

Šestý soutěžní turnaj v kategorii mini 4+1 se uskutečnil v hale na Talentu a zúčastnilo se jej 14 družstev, 
včetně 4 družstev našich. Družstva byla rozdělena do 3 skupin a my jsme nasadili po jednom družstvu do 
prvních dvou skupin a 2 družstva do třetí skupiny. 

V porovnání s předchozími turnaji v této kategorii byl patrný další posun a turnaj lze jednoznačně hodnotit 
za zatím nejlepší, jaký děvčata kdy sehrála. Tentam je respekt ze starších soupeřů, který byl vidět na 
minulých turnajích, a děvčata zjišťují, že se mohou měřit skutečně s každým, nehledě na to, o kolik 
centimetrů je vyšší nebo o kolik kilogramů těžší. 

V prvních dvou skupinách sehrála děvčata 4 zápasy po 20 minutách proti velmi silným soupeřům a 
vzhledem k tomu, že se hrálo prakticky ob zápas, tak to byl zápřah opravdu velký. V první skupině byl 
navíc umocněn tím, že děvčata hrála pouze proti klukům. Oproti předchozím turnajům je tentokrát třeba 
vyzdvihnout velmi dobrou hru proti zatažené obraně, kde se při hře 5vs4 s vysunutou brankářkou podařilo 
úspěšně zakončovat akce z prostoru pivota. I soupeři, kteří osobní obranu neuznávají (zejména Štáhlavy 
a Rokycany), tak viděli, že při dobrém pohybu lze jejich zataženou obranu rozebrat jako nic. Obzvlášť 
zápas proti Rokycanům byl velmi vydařený a kluci, kteří se před zápasem tvářili, že menší děvčata 
snadno porazí, nakonec odešli s pořádným výpraskem. 

Ve třetí skupině děvčata sehrála sice pouze 3 zápasy, ale za to s delší hrací dobou (2x13min). Protože se 
hrálo v menší tělocvičně, tak se zápasy hrály dle domluvy trenérů buď ve formátu 4+1 anebo 3+1. 
Všechna naše utkání byly vyrovnaná a útoku je třeba vyzdvihnout dobré uvolnění jedné hráčky proti 
jedné. V obraně však byly někdy vidět rezervy v obsazování hráček bez míče a také při obsazování 
hráčky po převzetí míče. 

Celkově je potřeba turnaj hodnotit jako mimořádně vydařený a všechny zúčastněné hráčky si zaslouží 
velkou pochvalu. V pořadí dalším turnajem bude za 2 týdny domácí Memoriál Karla Šulce, na kterém 
věříme, že děvčata zúročí nabyté zkušenosti a předvedou domácí publiku, o jak velký kus se za poslední 
rok posunula vpřed. 

  



Ohlédnutí za minikempem 30. 4. 2016 

Poslední dívčí žákovský minikemp se konal v sobotu 30. 4. 2016 v hale 31. ZŠ Plzeň. 

Jako obvykle se děvčata mohla těšit na zajímavé hosty. Dopoledne to byl Robert Miček, který se s 
děvčaty věnoval střelbě. Na dalším stanovišti pak bývalá vynikající brankářka Irena Holoubková vedla 
speciální brankářský trénink. V tělocvičně se děvčata pod vedením trenérek RHC DHC Plzeň Jarky 
Šmrhové a Věry Jordanovové věnovala obranným činnostem. 

Odpoledne si starší žákyně zatrénovaly společně s Karlem Nocarem - na jeho stanovišti se věnovaly 
zejména uvolnění a dalším útočným činnostem jednotlivce. Na dalším stanovišti si vyzkoušely brankářky 
svoje dovednosti zejména při cvičení na balančních pomůckách - opět se jim věnovala Irena Holoubková. 
V tělocvičně znovu bylo připravené stanoviště zaměřené na nepopulární obranu. 

Po obou minikempech následovala tréninková hra. Jako vždy byly vyhlášeny hvězdy minikempu, které i 
tentokrát obdržely míče od Českého svazu házené. 

Minikempy se po celou sezónu těšily velkému zájmu děvčat - každého z nich se zúčatnilo vždy kolem 
třicet mladších žákyň a 25 starších žákyň. Zajímaví hosté poskytli děvčatům mnoho cenných rad a 
inspirace.  

Celý projekt by nebylo možné uskutečnit bez podpory Plzeňského krajského svazu házené a Českého 
svazu házené. 

V příští sezóně budou minikempy znovu pokračovat. RHC DHC Plzeň by rádo znovu uspořádalo tři 
podzimní a tři jarní minikempy a najdou-li se vhodné termíny, tak i dva a dva minikempy pro dorostenky. 

 



Liga ml.dorostenek Sokol Vršovice - DHC Plzeň (1.5.2016) 

Plzeňští „Smradi" pokořili sebevědomé Vršovice 

Zápas, ve kterém vlastně už o nic nešlo, protože DHC je již ve finále a Vršovice budou vzhledem k vítězství 
Hájů v Mostě a dalšímu rozlosování soutěže rádi za páté místo v lize západ, se nesl ve stejném duchu jako 
většina jarních zápasů DHC. Všechna družstva chtějí získat skalp lídra. 

Prvních šest minut se DHC příliš nevydařilo, když je prohrálo 2:0, hlavně zásluhou domácí brankářky 
Cibulkové. Ale stačily jen dvě minuty, aby hosté ukázali svoji kvalitu a otočili na 2:4. Hosté si dokázali vedení 
držet až do 25. minuty, kdy o něj přišli a v poločase byli rádi za nerozhodný stav 14:14. Po poločase se domácí 
ujali opět vedení, které udržovali až do poloviny druhé části. Pravděpodobně rozhodujícím okamžikem byl 
likvidační faul typu „..na vyloučení z ČSTV" jedné z nejlepších hráček domácích Suchomelové na Eksteinovou, 
za který byla udělena naprosto po právu červená karta. 

Obrana Vršovic si prakticky celý zápas pomáhala taháním za dres nebo přistrčením v proskoku. Bohužel 
oboustranně velmi nepřesní rozhodčí to začali trestat až po tomto „červeném" faulu. Poslední čtvrthodinovku 
vyhráli Západočešky v poměru 9:5 ,a tak i celý zápas 28:26. Celý zápas provázela vypjatá a bouřlivá atmosféra 
a tradičně i vulgární chování některých domácích fanoušků, z nichž někteří viděli házenou z rychlíku. 

Z hráček hostí zaslouží pochvalu M. Sedláková za první poločas ( ve druhém již byla neviditelná), tradičně již 
obě bojovnice J. Franková a T. Bušauerová. Slušný výkon podala obě pravá křídla. Prakticky poprvé na jaře 
nastoupila po zranění střelkyně V.Oravcová. Vstřelila jednu hezkou branku, byla aktivní. Potřebuje ještě chvilku 
na rozehrání, na což bude mít ideální příležitost příští týden na třídenním turnaji v německém Aue a pokud 
zamaká i na zbývajících trénincích bude na finálové klání stoprocentně připravena. 

Na závěr bychom chtěli poblahopřát dorosteneckému týmu HC Háje, kterým se podařilo ukořistit pro sebe 
druhé místo v lize západ a prodlouží si sezonu o dva zápasy pravděpodobně se Zlínem, kdy budou bojovat o 
třetí místo v ČR. Hájům jsme to přáli ze všech uchazečů nejvíce. 

Branky DHC: 

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

Chytaly Bufková a Jiskrová. 

  



Mladší žačky A - 5. místo z Memoriálu Karla Šulce 2016 

O víkendu 6. - 8. května. jsme se zúčastnily námi pořádaného již 25.ročníku Memoriálu Karla Šulce. V 
naší kategorii se představilo celkem 23 týmů z celé České republiky. Týmy byly rozděleny do 4 skupin. 
My jsme byly ve skupině s Astrou Praha, DHK Baníkem Most, Sokolem Písek B, HBC Strakonicemi 1921 
a HC Zlínem B. 

V pátek nás čekaly 3 zápasy. K prvnímu jsme nastoupily proti Mostu. Do zápasu jsme vstoupily velmi 
dobře a děvčata disciplinovanou hrou v obraně a pohlednými akcemi v útoku zápas dotáhla do vítězného 
konce 15:6. 

Druhý zápas nás čekal proti našim známým Strakonicím, se kterými jsme bojovaly o postup na MČR v 
desetiboji. Bohužel ani v odvetě za desetiboj se nám Strakonice nepodařilo porazit. Holky se v útoku 
nemohly prosadit přes velmi dobrou obranu hostů. A když jsme se dostaly do šancí, vychytala nás 
hostující brankařka. Zápas pro nás skončil první porážkou na turnaji, a to v poměru 10:16. 

Poslední zápas pátečního dne jsme sehrály s týmem Zlín B. Zde již opět byla vidět zlepšená hra v útoku 
oproti minulému zápasu. Holky se dokázaly po porážce namotivovat a pátek zakončily výhrou 13:7. 

V sobotu jsme dopoledne dohrávaly skupinu a jako první nás čekala pražská Astra. Zde bylo víceméně 
od začátku zápasu jasné, že holky si nenechají vítězství utéct a šly si tvrdě za svým cílem a Astru 
porazily 18:4. 

Poté nás čekal Písek B, v zápase si holky dokázaly poradit s jedinou útočnou akcí, kterou hosté uměly 
sehrát a v obraně odvedly dobrý výkon. V útoku jsme Písek přehrály především rychlými brejky 
zakončovanými zejména Julčou Dubskou. Poslední zápas skupiny jsme tedy vyhrály 13:6. 

Po základní skupině bylo tedy jasné, že se dostaneme do horní části a budeme moci bojovat o medaile. 
Dostaly jsme se do nadstavbové skupiny s týmy Strakonic, Slávie Praha A, Kobylisami A. Ze základní 
skupiny se nám bohužel započítávala prohra se Strakonicemi a bylo tedy jasné, že pokud budeme chtít 
bojovat o medaile, budeme muset zbývající dva zápasy vyhrát. 

To se nám však nepodařilo - již v první zápase proti pražské Slávii bylo jasné, že dívky letos medaili 
nezískají. Před zápasem byly dané jasné instrukce, jak hrát proti soupeři. Bohužel se nám v první 
poločase nedařilo tyto pokyny vůbec plnit a prohrály jsme ho v poměru 8:2. Po přestávce a troše křiku na 
lavičce jakoby nastoupil naprosto jiný tým. Holky se dokázaly prosazovat v útoku a zlepšily obranu. Za ní 
ve druhé půli předvedla výborný výkon i Malina. Bohužel, ale manko z první půle jsme nedokázaly 
smazat a prohrály 9:11. 

S Kobylisami A jsme věděly, že hosté budou hrát vysunutou obranu, a tak se dívky dokázaly prosazovat 
po hezkých akcích a společné spolupráci. Dobře nám také fungovala obrana a my jsme mohly přecházet 
do rychlých brejků, ze kterých jsme dávaly snadné góly. Zápas jsme dotáhly do vítězného konce 17:9. 

Bylo tedy jasné, že si zahrajeme skupinu o 5.-8. místo. A společnost nám budou dělat Kobylisy A, Písek 
A a Žirovnice. Opět se nám započítávala výhra s Kobylisami.  
Sobotní velmi náročný den jsme ukončily zápasem s Pískem A. Na dívkách již byla vidět únava po celém 
dni, ale přesto v sobě dokázaly najít zbytky sil a díky koncentrované hře zvítězily 13:9. 

K úplně poslednímu zápasu turnaje jsme nastoupily v neděli proti družstvu Žirovnice. Zde byl jasný pokyn 
odříznout nejlepší hráčku hostí osobní obranou. Pokyny se nám dařilo plnit a zápas byl celou dobu 
vyrovnaný. Bohužel ke konci zápasu jsme udělaly pár chyb jak v útoku, tak i v obraně a zápas pro nás 
skončil po krásně závěrečné brance Maliny z devítky po čase 8:9 v náš neprospěch. Nebojím se říct, že 
tento zápas byl od nás nejpovedenější na celém turnaji. Výborný výkon předvedla v brance Malina, která 
zneškodnila několik jasných brankových šancí a 3 sedmičky. 

Celkově bych turnaj zhodnotila jako povedený. Ale zároveň nám ukázal, na čem ještě musíme před 
blížícím se MČR v desetiboji zapracovat, a kde jsou naše největší slabiny.  



Za celý turnaj rozhodně zaslouží velkou pochvalu celé družstvo. Ale vyzdvihla bych Míšu Malou, která 
byla vyhlášena jako nejlepší brankařka celého turnaje a Julču Dubskou nejlepší hráčku našeho družstva. 

Sestava a branky: 

Malá Michaela 5, Rittichová Natálie 22, Pitulová Adéla 10, Tomanová Natálie 19, Okalová Štěpánka 1, 
Buřičová Barbora 14, Dubská Julie 24, Toušová Valentýna 8, Říhánková Zuzana 10, Blažková Tereza 1, 
Hofírková Natálie, Hýblová Ludmila, Pechová Veronika 

  

  



Mladší žačky B - 20. místo z Memoriálu Karla Šulce 

O víkendu 6. - 8. května jsme se zúčastnily námi pořádaného již 25. ročníku Memoriálu Karla Šulce. V 
naší kategorii se představilo celkem 23 týmů z celé České republiky. Týmy byly rozděleny do 4 skupin. 
My jsme byly ve skupině s HC Háje Praha, HC Chelk A, DHC Slavie Praha B, Házená Třeboň, DHC 
Slavoj Žirovnice. 

V pátek nás čekaly celkem 4 z 5ti zápasů základní skupiny. Hned k prvnímu jsme nastoupily se Slavií 
Praha B a v zápase jsme od začátku prohrávaly. Dívky ze Slávie dobře bránily a děvčata se nedokázala 
prosazovat a navíc se i bála střílet. Zápas skončil 2:12. 

Jako další nás čekala Žirovnice, tým fyzicky vyspělejší a výkonnostně lepší než my, a to se také ukázalo. 
Dělalo nám velký problém přejít obranu 1:5 a více než polovinu gólů jsme dostaly z rychlých útoků, když 
jsme soupeřkám naházely míče do rukou. Konečná prohra 3:17 mluví za vše. 

Po obědě jsme měly na programu družstvo Hájů. Zde se opět opakoval výkon z předchozích zápasů. 
Strach ze střelby, abych náhodou nebyla já ta, co to pokazí. Což znamenalo další prohru 3:18. 

K poslednímu zápasu pátečního dne jsme nastoupily s námi již velmi známým družstvem Chelku A. V 
zápase jsme již zlepšily střelbu a nebály se jí, ale zbytečnými chybami v obraně, kdy jsme nebyly 
schopné si pomáhat a nechaly v tom naší brankářku „vykoupat", jsme i čtvrtý zápas prohrály v poměru 
1:20. 

V sobotu ráno jsme nastoupily k poslednímu zápasu základní skupiny proti Třeboni. Se soupeřem jsme 
za začátku držely krok především díky zlepšené obraně, za kterou dobře chytala Ája Šindelářová. Tento 
úsek však trval jenom do půlky poločasu a poté jsme opět svojí nedisciplinovaností přestaly bránit a 
prohrály 3:11. To pro nás znamenalo poslední místo ve skupině. 

Nicméně jsme věděly, že nás ještě pár zápasů v sobotu bude čekat. Nakonec to byly další 3 zápasy, a to 
s týmy Chelk B, Kobylisy B a Mostem. 
S týmem Chelk B jsme již konečně dokázaly předvádět hru, na kterou se dalo koukat a hlavně zásluhou 
Lucky Benešové a Sáry Říhánkové jsme dokázaly na turnaji pro nás získat vítězství 7:4. 

V nastoleném tempu jsme pokračovaly i další zápas s pražskými Kobylisami B. Holky hrály pohledné 
akce a výborně nám fungovala i obrana. V tomto zápase se hezkými góly dokázala prosadit Verča 
Chocová a zápas jsme opět vyhrály 8:4. 

Závěrečný zápas dlouhého sobotní dne nám určil posledního soupeře, a to tým z Mostu. Na dívkách byla 
již vidět velká únava. Jediný kdo se nebál střílet, byla opět Lucka Benešová, a to bylo bohužel proti dobře 
hrajícímu Mostu málo. A i proto jsme poslední zápas soboty prohrály 2:10. 

V neděli už nás čekalo pouze jedno utkání, a to s týmem Astry. Zde bylo vidět na holkách chuť bojovat a 
poprat se o výhru. Skóre se neustále přelévalo z jedné strany na druhou a dívky opravdu bojovaly. Z 
našeho pohledu to byl nejpovedenější zápas na celém turnaji. Konečně jsme střílely, dobře bránily a 
nebály se chodit do kliček.Za tento zápas zaslouží obrovskou pochvalu Kačka Krausová, která odehrála 
nejlepší zápas, a to díky tomu, že se přestala bát střílet. Bohužel i přes velkou bojovnost jsme nakonec 
prohrály 7:10 a obsadily tak hezké 20. místo. 

Za celý turnaj zaslouží celé družstvo velkou pochvalu, byla to pro ně velká zkušenost a možnost porovnat 
své síly i s jinými týmy než se potkáváme u nás v lize. Družstvo až na pár holek, které hrají déle, bylo 
složeno s děvčat, co se pořád učí. I přes to si myslím, že 20. místo je pro nás dobrým výsledkem, i když 
jsme v některých zápasech mohly předvést bojovnější výkon. 

Rozhodně byl ale chtěla vyzdvihnout jednu hráčku, která se nebála střílet a byla opravdu oporou týmu, a 
to Lucku Benešovou! 

  



Sestava a branky: 

Šindelářová Adriana, Nová Veronika 1, Nová Kristýna 3, Chocová Veronika 2, Krausová Kateřina 5, 
Cheníčková Helena, Benešová Lucie 15, Říhánková Sára 3, Klasnová Lucie, Egermajerová Nela 3, 
Perglová Viktorie 2, Hrúzová Diana 

 

  



Memoriál Karla Šulce 6. - 8. 5. 2016 - Minižačky 

Rok se sešel s rokem a opět jsme měli příležitost předvést se domácímu publiku na největším turnaji pro 
nejmenší házenkářky. 

Do turnaje jsme postavili 4 družstva v kategorii mini 4+1, avšak s tím, že hráčky prvních dvou družstev 
vytvořili spolu s 6 hráčkami ročníku 2005 zároveň družstvo v kategorii mini 6+1. V kategorii mini 4+1 
sehrála všechna družstva 11 zápasů, vyjma jednoho tvořeného herně nejzkušenějšími hráčkami, které 
sehrálo sice o jeden zápas méně v miniházené, avšak zároveň odehrálo více zápasů v šestkové házené. 
Celkový počet zápasů a vysoké zápasové tempo spolu s teplým slunečným počasím znamenaly děvčata 
velkou zátěž, se kterou se však popasovala se ctí. 

DHC Plzeň „B" 

Nejlépe si vedlo družstvo označené písmenem „B", které bylo složeno z nejzkušenějších hráček a jako 
„B" bylo označeno pouze kvůli rozlosování turnaje, jelikož toto družstvo hrálo o zápas méně v kategorii 
4+1 a mohlo tak odehrát více zápasů v 6+1. Pěti pátečními zápasy v základní skupině družstvo prošlo až 
nečekaně hladce, čímž si zajistilo účast ve skupině o 1.-6. místo, do které postupovaly z každé ze tří 
základních skupin první dvě družstva. Před druhým hracím dnem tak bylo jasné, že o konečném pořadí v 
základní skupině rozhodne až sobotní zápas s dosud rovněž bez ztráty bodu hrající Astrou Praha. V něm 
děvčata ukázala velké odhodlání a ač před koncem zápasu prohrávala o 2 branky, tak se jim podařilo 
vyrovnat a v úplném závěru dokonce sahala po vítězství. V něm však hrála prim pražská brankářka, která 
domácí střelkyně vychytala a zápas tak skončil spravedlivou remízou. I to však stačilo k vítězství v 
základní skupině, a to díky lepšímu skóre. Zápas s Astrou se zároveň započítával do finálové skupiny, do 
které jsme vstoupili zápasem s tradičním soupeřem ze Strakonic, který nás zatím ve většině případů 
dokázal převýšit. Zápas se nesl v obdobném duchu jako předchozí a zdálo se, že i tentokrát budou mít 
mírně navrch hostující hráčky. To však platilo pouze do poločasové přestávky, po které se začalo skóre 
vyrovnávat a zaděláno tak bylo na pořádné drama. Zápas se pak změnil v útočnou přestřelku (celkem 47 
branek za 20 minut hry), při které se nám podařilo skóre otočit úplně. Když pak pár vteřin před koncem 
neproměnila strakonická hráčka sedmičku, mohla děvčata slavit jednobrankové vítězství. 

Ve druhém zápase nás čekaly hráčky Zlína a je třeba říci, že toto družstvo působilo dojmem tak trochu 
jako z jiného světa. Individuální vyspělost hráček, v kombinaci se zónovou obranou a skvělou brankářkou 
zapříčinila, že toto družstvo drtilo soupeře naprosto bezkonkurenčně (ve finálové skupině vyhrálo o 2 x o 
18, 1x o 15 a o 6 branek). Prohru s tímto soupeřem pouze o 10 branek, tak lze považovat za ještě celkem 
přijatelný výsledek. Před posledními dvěma zápasy tak bylo jasno, že pro vysněnou medaili bude potřeba 
porazit v neděli alespoň jednoho ze dvou zbývajících soupeřů. 

Při první příležitosti proti dosud neporaženému Tachovu si však děvčata vybrala jedinou trochu slabší 
chvilku v turnaji a možná vinou únavy, spíše však vinou nervozity z důležitosti zápasu, udělala v tomto 
zápase o něco více technických chyb, než obvykle, a na soupeře i díky tomu bohužel nestačila. 

Podobně se pak vyvíjel i poslední zápas s Mostem, ve kterém se sice již děvčata dokázala lépe 
koncentrovat a vyprodukovala méně technických chyb, ale ani to na body nestačilo (především díky 
kvalitě mostecké brankářky). Je však třeba sportovně přiznat, že mostecké hráčky byly lepší a zvítězily 
zaslouženě. Celkově tak nakonec děvčata obsadila páté místo (vinou horšího skóre s Astrou), které 
děvčata po zápase sice obrečela, ale které lze považovat v silné konkurenci 23 družstev za skvělý 
úspěch. 

Z celkově výborného výkonu všech hráček je třeba vyzdvihnout dvě jména. Jednak Lauru Vopatovou, 
která se 66 vstřelenými brankami patřila mezi nejlepší hráčky na turnaji vůbec a tým po celou dobu 
střelecky táhla, a dále Máju Polankovou, která byla rozhodně největším bojovníkem týmu a nevypustila 
jediný souboj, ač jí často připadla role bránit největší hvězdy soupeře. Všem děvčatům patří velká 
pochvala za přístup k turnaji, enormní nasazení při osobní obraně a snahu neustále něco s míčem i bez 
míče vytvořit. Na jednu ze dvou medailí, o něž se na tomto turnaji reálně hrálo, sice družstvo nedosáhlo, 
ale rozhodně není třeba věšet hlavy. Pokud budou mít děvčata dále takovou chuť se zlepšovat, tak se to 
v budoucnu (v kategoriích, kde již o něco půjde) určitě projeví. 



DHC Plzeň „A" 

Rovněž hráčky označené písmenem „A" si vedle miniházené vyzkoušely i šestkovou házenou, kdy se v 
jednotlivých zápasech střídaly s hráčkami Béčka. V miniházené měly roli ztíženou tím, že v základní 
skupině se utkaly se suverénním Zlínem a se Strakonicemi, které skončily celkově šesté. Dále hrály s 
týmy Mostu, Kuřimi „A", Tachova „A", DHC Plzeň „D" a Kobylisami. V této skupině družstvo skončilo na 
pátém místě s pěti body, když nejlepší utkání sehrálo se Strakonicemi. I když v něm děvčata prohrála, tak 
dobře bránila, přebírala si v obraně hráčky a proměňovala šance, které si vytvořila. 

  

Z této skupiny družstvo postoupilo do skupiny o konečné 13. až 18. místo, kde postupně narazilo na 
družstva Kuřim „B", Zlín „B", Cheb a Bohunice (ze základní skupiny se nám započítávalo vítězné utkání s 
Kuřimí „A"). Děvčata vyhrála 3 utkání a pouze s Chebem těsně prohrála, a to především kvůli špatnému 
druhému poločasu, ve kterém přestala bránit a nevyužila několik slibných šancí na vstřelení branek. 
Celkově tak družstvo skončilo na 13. místě. Ač v možnostech družstva bylo kvalifikovat se i do skupiny o 
konečné 7. až 12. místo, tak přesto si děvčata za přístup i dobré výkony zaslouží pochvalu. 

DHC Plzeň „C"  

Zklamáním rozhodně nebyly ani výkony Céčka. V základní skupině děvčata dokázala uhrát 3 body za 
výhru nad DHC „E" a remízu se silnými Hájemi. Trochu mrzet může těsná porážka s Kuřimí „A", která 
zapříčinila, že družstvo postoupilo do skupiny o 19. až 23. místo, ač v případě lepšího výsledku mohlo 
hrát ve vyšší skupině. 

V nadstavbové skupině pak již družstvo dominovalo a dokázalo porazit všechny zbývající soupeře (Most, 
Slavii Praha i DHC „D"). Výsledkem tak bylo konečné 19. místo, které sice mohlo být o něco lepší, ale 
které asi odpovídalo možnostem družstva a síle soupeřů. 

DHC Plzeň „D"  

Déčko bylo tvořeno hráčkami, které mají nejméně herních zkušeností. Důvodem toho bylo donutit i tyto 
hráčky zapojit se co nejvíce do hry a nespoléhat se pouze na zkušenější spoluhráčky. Se soupeři v 
základní skupině se však toto družstvo zatím logicky měřit nemohlo, ač např. Kuřim „B" dokázalo dost 
potrápit. Ve skupině o 19. až 23. místo již byly zápasy vyrovnanější. I když se děvčatům nakonec 
nepodařilo bodovat, tak je potřeba zdůraznit, že všechna se dokázala střelecky prosadit a do budoucna 
se určitě budou dále zlepšovat. 
Výkon družstva byl trochu poznamenám zraněním Kristýnky Zýmové, které všichni přejeme brzké 
uzdravení a těšíme se, až se bude moci zapojit do hry. 

Mini 6+1  

Zápasů v této kategorii se účastnilo 6 hráček ročníku 2005 (z tréninkové skupiny mladších žaček), které 
byly vždy doplněny buď hráčkami Áčka nebo Béčka (dle toho, které družstvo mělo volno v miniházené). 
Dle plánu o něco více zápasů odehrálo Béčko, které sehrálo o zápas méně v miniházené. 

Cílem bylo umožnit hráčkám ročníku 2005 postavit družstvo v této kategorii a mladším hráčkám nabrat 
další zkušenosti ve velké házené. Družstvo odehrálo celou řadu pěkných zápasů, dva dokázalo vyhrát (s 
Kuřimí a Kynžvartem) a v dalších zápasech soupeře potrápit. Celkové 17. místo odpovídá síle družstva. 
Ač se výkony opíraly především o starší hráčky, od nichž se to logicky očekávalo, tak ani mladší hráčky 
se rozhodně neztratily a předvedly, že i proti fyzicky mnohem lépe disponovaným protivníkům nemusí mít 
respekt a při dobrém pohybu se proti nim dokážou prosazovat. 

Celkově lze hodnotit účast všech družstev na turnaji jednoznačně kladně. V sezóně, kde se na většině 
turnajů, jichž se účastníme, hraje (zcela správně) bez počítání výsledků, turnaj zároveň představoval 
určité zrcadlo toho, jak jsou na tom děvčata v porovnání se „zbytkem světa" (mimo západních Čech). A 
ač toto zrcadlo není křišťálově čisté, tak šmouh na něm lze najít jen poskrovnu. Zejména výkony děvčat 
proti soupeřům ve finálové skupině byly velmi dobré a ukazují, že cesta, kterou jsme nastoupili, je 



správná. Opakovaně zdůrazňujeme, že výsledky v tomto věku nejsou důležité a mnohem důležitější je 
radost dětí ze hry, která nebude svázaná přílišnou taktikou. Ale na druhou stranu určitě neuškodí, aby si 
děvčata občas vyzkoušela, že to, co dělají, má nějaký smysl a že to i v silné konkurenci, který na turnaji 
byla, může vést k výbornému výsledku. 

Vedle děvčat pak patří velké poděkování i všem dalším zúčastněným, ať již z řad rodičů či prarodičů, bez 
jejichž pomoci před turnajem, při zapisování či závěrečném velkém úklidu se turnaj v žádném případě 
neobejde. Proto ještě jednou děkujeme! 

 

 

  



„Koncertní turné" dorostenek v německém Aue 

Po třech cenných kovech a dvouleté odmlce se dorostenky DHC opět vydaly na turnaj do německého 
Aue. 

Osm družstev bylo rozděleno do dvou skupin, kde hrál každý s každým dva zápasy po třiceti minutách. 

S výjimkou prvního poločasu v úvodním zápase se Zwonitzer HSV, který prohrály 6:8, aby druhý vyhrály 
13:2 a celý zápas pak 19:10, měly všechny zápasy ve skupině stejný průběh. 
DHC střídalo v pravidelných intervalech, předvádělo jednu hezčí akci než druhou (diváci z řad rodičů 
dokonce chvilku fandili - „UBEREM"). 

Soupeři tempu naprosto nestíhali. Ve druhém zápase již DHC porazilo Zwonitzer 22:9. Druhý dvojzápas 
ve skupině B s mistrem Saska 2015 NHV Concordia Delitzsch skončil výsledky 29:7 a 29:6. Téměř 
obdobnými výsledky smetly Plzeňanky i třetího soupeře ve skupině HSG Langenhessen Crimmitschau 
28:7 a 30:8 a postoupily do sobotního semifinále. 

Tam se jim postavil druhý tým skupiny A Tus Leipzig Mockau . Asi nejlepší zápas DHC na turnaji byl 
rozhodnut za šest minut. Z devíti útoků DHC devětkrát skórovalo a při výsledku 9:1 bylo rozhodnuto. DHC 
neUBRALO a zvítězilo rekordními 31:4. Zdálo se celkem jisté, že soupeřem DHC ve finále bude vítěz 
skupiny A HIB Handball Graz. Rakušanky hrály ve skupině pohlednou házenou a neztratily ve skupině 
ani bod. Zázraky se dějí i v házené, a tak Graz prohrál v druhém semifinále s nadšeně bojujícími 
hráčkami Zwonitzer v prodloužení. 

Na závěr celého programu turnaje se tedy DHC setkalo potřetí za tři dny se stejným soupeřem, tentokrát 
ve finále ve velké hlavní hale v Aue. Přestože na hráčkách byla vidět nervozita plynoucí z plné haly, 
výsledek byl obdobný jako ty předtím 21:11. 

Celkové skóre DHC v celém turnaji 209:62 hovoří za vše. Vybrané hráčky dokázaly, že si zaslouží důvěru 
trenérů, protože právě z této skupiny bude vybrána závěrečná čtrnáctka hráček pro finálové zápasy i 
Československý pohár. 

Branky DHC: 

Franzová 31, Bušauerová a Oravcová po 26, Kepková 23, Šmrhová 18, Soukupová 17, Franková a 
Poslední po 15, Fousková 14, Sedláková 12, Paulusová 7, Tomíšková 5. 

V brance se pravidelně střídaly Jiskrová, Bufková a Šlehoferová. 

 

  



Liga mladších dorostenek - Zpět do Vršovic 

Nedá mi to, abych na stránkách DHC nereagoval na článek na oficiálních stránkách Sokola Vršovice. 

V některých věcech se s pisatelem článku shodnu. Mohl to určitě být pěkný zápas, nebýt některých věcí, 
protože obě družstva patří na české úrovni ke špičce a hrají celkem pohlednou házenou. Shodneme se 
určitě i v tom, že se rozhodčím zápas nepovedl. I když probíhání brankovištěm a kroky se děly převážně 
na straně Vršovic. Na druhou stranu tlak na rozhodčí byl ze strany diváků i obou laviček poměrně velký. 

Rozhodčí Sovová nás pískala již několikrát a vždy dobře. Dovolím si ji zařadit do té nejlepší skupiny 
rozhodčích v této kategorii. Rozhodčí Fogl nás pískal poprvé, a tak nedokážu posoudit jaký je jeho 
standard. Oba rozhodčí prostě zápas nezvládli, v čemž jim obě lavičky i diváci pomohli. 

V čem se rozhodně neshodneme a proč jsem se rozhodl k utkání vrátit, je situace kolem červené karty. 
Takový zákrok, jaký předvedla A. Suchomelová na T. Eksteinovou, jsem viděl naposledy na žákovské 
úrovni, kdy si malé děti ještě neuvědomují, že takhle celkem jistě ohrozí zdraví protihráče. Žáci naštěstí 
nemají tolik síly a takový švih, takže následky nebývají takové jako ve starších kategoriích. Pokud by se 
za tohle nedávala červená karta, tak už opravdu nevím za co. Chci věřit, že to od vršovické hráčky nebyl 
úmysl, ale jen okamžitý zkrat ala „Řepka". 

Už vůbec se neshodneme na větě, kterou vyslovil vedoucí družstva DHC směrem k faulující hráčce. Já i 
všechny hráčky DHC jsme slyšeli větu "jsi normální?" S tím lze než souhlasit, protože zákrok normální 
určitě nebyl ani náhodou. Nevím, kdo si větu uvedenou na stránkách Vršovic vymyslel, ale beru ji jako 
pošpinění dobrého jména DHC. To, že jsme vtrhli na hřiště v již přerušené hře bez pozvání rozhodčího, je 
možné, jde nám totiž hlavně o zdraví hráček. Zvláště před vrcholem sezony. Nemůžeme totiž jako 
reprezentační trenér prostě vyměnit jednu figurku za druhou a povolat jinou hráčku. To na klubové úrovni 
nefunguje. 

Nechci se snižovat k tomu, abych publikoval věty, které jistě v emocích padly ze strany Vršovic ani 
nadávky ze strany vršovických diváků směrem k plzeňské lavičce. Od toho jsou sociální sítě. Dokážu 
pochopit vršovickou frustraci, když se těšíte tři čtvrtiny ligy na to, jak si zahrajete o třetí místo v ČR, a pak 
prohrajete tři ze čtyř posledních zápasů a o tu možnost přijdete. 

Když už ve článku hovoříme o chování mládežnických trenérů, myslím, že by jim jako méně zkušeným a 
zběhlým měl jít příkladem trenér mládežnické reprezentace. S tím i s atmosférou zápasů s Vršovicemi ať 
doma nebo venku mají určitě zkušenosti v Ústí, na Hájích, na Slavii i jinde. 

Tomáš Jiskra - trenér dorostenek DHC 

  

  



Starší žačky zklamaly před domácím publikem (Žákovská 
liga - VI. kolo - 14. 5. 2016) 

Velmi nepovedený turnaj odehrály starší žákyně v posledním kole Žákovské ligy. Roli jednoho z 
medailových adeptů bohužel nezvládly a se soutěží se rozloučily bez medaile. 

V prvním utkání sice zvládly velmi dobře první pětiminutovku, a poté i druhu polovinu druhého poločasu. 
To ale na velmi dobře hrající Zlíňačky nestačilo. Prohrály jsme zaslouženě 19 : 12. Náš výkon byl pasivní 
a ustrašený, za bojovnost zaslouží pochvalu Drozdová a Lásková. 

Druhé utkání mělo bohužel velmi podobný průběh. Tentokrát jsme vydržely hrát vyrovnaně celých 16 
minut, pak jsme ale před poločasem nechaly po našich hloupých chybách v obraně odskočit jihočešky na 
čtyřbrankový rozdíl. Následoval bídný vstup do druhého poločasu a v sedmé minutě bylo za stavu 8 : 17 
pro Jindřichův Hradec prakticky rozhodnuto. Pak se naše hráčky sice trochu zvedly a přidaly na důrazu v 
útoku, trápení v obraně však pokračovalo. Prohrály jsme 20 : 24. 

Třetí utkání proti nadšeně bojující Slavii Praha bylo ve znamení naší naprosté nemohoucnosti více 
ohrozit branku soupeřek. V šesté minutě druhého poločasu to bylo již 10 : 3 pro Pražačky. Pak jsme se 
sice trochu vzpamatovaly, ale náskok soupeřek bylo dosatatečný a s přehledem si uhlídaly konečné 
vedení 15 : 10. 

Čtvrté a závěrečné utkání jsme konečně trochu zvedly hlavu a zlepšily hru v útoku. Snadno jsme dávaly 
branky a zejména Drozdová byla k nezastavení (11 gólů). Velmi dobře hrála i Walterová a konečně se 
přidala i Kepková. Souboj dvou "bezmedailových" týmů se hrál prakticky bez obran. Přestřelka skončila 
vítězstvím domácích 31 : 28. 

Celkově je dnešní výkon ohromným zklamáním. Jasně se ukázalo, že utkání proti těžkým soupeřům se 
bez odvahy a bojovnosti hrát nedají. 

Velké poděkování patří všem fanouškům, kteří věrně fandili až do konce i ve chvílích, kdy se hráčkám 
nedařilo. 

Branky: 

Černěhová 3, Drozdová 21, Kajerová, Kantnerová 9, Kepková 19, Klementová, Kliková 1, Kutáková 4, 
Lásková 5, Nosková, Vaňková 3, Walterová 8, Turková 

Chytaly: Netrvalová 33 %, Malá 37 %  

 



Minižačky - Turnaje 14. a 15. 5. 2016  
(hráčky ročník 2006-2007) 

Náročný program minižaček pokračoval po Memoriálu Karla Šulce další víkend hned dvěma soutěžními 
turnaji - v sobotu mini 4+1 na Talentu (formálně pořádala Slavie VŠ) a v neděli mini 6+1 v Praze na 
Hájích. 

Mini 4+1 Talent Plzeň 

 
Turnaje se tentokrát zúčastnilo 15 družstev (včetně 4 našich), rozdělených do 3 skupin. Všechna 
družstva sehrála během půl dne 4 zápasy po 20 minutách, což je vzhledem k vysokému tempu hry a 
nadále rostoucí kvalitě zúčastněných družstev asi strop toho, co jsou děvčata schopna naplno odehrát. 

Hráčky v první skupině, kam jsme postavili jedno družstvo, tentokrát výjimečně nehrály všechny zápasy 
pouze proti klukům, jelikož chybějící Šťáhlavy nahradil Cheb. Vedle tohoto družstva už však složení 
skupiny bylo klasické (Rokycany a dvě družstva Talentu). První dva zápasy proti Rokycanům a Chebu 
zvládla děvčata s přehledem, což zejména kluci z Rokycan opět neunášeli a hecováni fanklubem z řad 
rodičů se uchylovali k někdy až zákeřným zákrokům, které měly s házenou pramálo společného. To navíc 
nebyl případ pouze našeho zápasu, ale ani u dalších soupeřů toto družstvo díky svému stylu hry příliš 
pozitivních bodů nesbírá. V dalších dvou zápasech proti Talentu byla kvalita zápasů ještě vyšší a 
oboustranně se hrála velmi pěkná rychlá házená, která se někdy trochu zvrhávala v přestřelku, kdy se 
žádnému z družstev nechtělo příliš bránit. Paradoxně o malinko lepší zápas děvčata sehrála proti Áčku 
Talentu složenému ze starších hráčů, ale oba zápasy byly herně i výsledkově zcela vyrovnané. 

Další dvě naše družstva startovala v druhé skupině a pokrok, jaký udělaly tyto hráčky za poslední dobu, 
je obrovský a kvalita zápasů za první skupinou již příliš nezaostává. To je dobrá zpráva především pro 
trenéry, protože okruh hráček, které je možné bez obav postavit i proti nejsilnějším soupeřům, se tak 
výrazně rozšiřuje. Pokrok je vidět i na hráčkách, které startovaly ve třetí skupině a které dosud nemají 
tolik herních zkušeností. U nich je však potřeba dále pracovat na technice zpracování míče a trochu 
lepším pohybu. 

Celkově však všechna děvčata zaslouží velkou pochvalu a je radost sledovat, jak s každým dalším 
turnajem jde jejich výkon nahoru. 

Mini 6+1 Háje Praha 

Po sobotním turnaji v miniházené se část družstva (12 hráček) zúčastnila turnaje ve velké házené v 
Praze. Už samotný začátek akce naznačoval, že vše neproběhne úplně bez komplikací, a autobus 
čekající na jiném místě rozhodně nebyl to nejhorší. Vše pokračovalo poruchou autobusu u Rokycan a 
čekáním na náhradní vozidlo. Naštěstí jsme cestovali s časovou rezervou a na turnaj nakonec dorazili 
těsně před naším prvním zápasem. Děvčata proto nastupovala v chladném počasí po jen velmi krátkém 
rozcvičení. 

Všechny naše zápasy (proti Tachovu, HC Plzeň a Talentu) měly podobný scénář. Velmi dobrý výkon při 
osobní obraně (výhra a 2 remízy), kde děvčata zúročují zkušenosti z miniházené. O něco málo horší 
výkon při shot-outech (první proti Tachovu nepovedený, druhé dva již lepší) a proměnlivý výkon v 
klasické hře. V té je na většině hráček stále vidět trochu respekt z velkého hřiště a věci, které hravě 
zvládají v miniházené, si zde zatím nedovolí. To bylo vidět jak v útočné fázi, kde mohl být lepší zejména 
pohyb spojek a více střelby z dálky, tak i v obraně, která by měla být o trochu agresivnější (s čímž v 
miniházené vůbec problém nemáme). Přesto však byla k vidění celá řada pěkných individuálních akcí a 
až děvčata naberou další zkušenosti a přestanou se bát ukázat, co umí, bude to ještě lepší. 

Protože se k velmi chladnému počasí později přidal i déšť, který změnil tartanový povrch v kluziště, byl po 
dohodě trenérů turnaj předčasně ukončen (poslední zápas proti Šťáhlavům dohrajeme ve středu při 
tréninku). Vzhledem k podmínkám tak nakonec bylo nejdůležitější, že se nikdo nezranil. 



Další akce nás čekají opět příští víkend, a to jednak v sobotu minikemp a v neděli turnaj v kategorii 
přípravky. Obě akce se uskuteční na Talentu.  

 

 



Liga ml.dorostenek DHK Baník Most - DHC Plzeň 
(15.5.2016) 

Na závěr ligy asi nejpohlednější utkání 

K poslednímu kole západní části ligy zavítal lídr z DHC Plzeň do asi nejlepší haly v celé soutěži, do 
Mostu. 

V začátku utkání se na ruce DHC lepila trochu smůla, za první tři minuty hráčky nastřelily čtyři tyčky, a tak 
se domácí ujali vedení. V průběhu prvního poločasu se začala ukazovat větší zkušenost Plzeňanek a ty 
pomalu překlápěly vedení na svojí stranu. Sice pomalu, ale jistě. V poločase vedlo DHC 13:17. 

Po přestávce ještě hostující hráčky navýšily na 17:23 v deváté minutě druhého poločasu a ještě ve 
dvacáté 24:28. Pak jakoby se hosté nechtěli v závěru zranit ani v obraně, ani v útoku a nadšeně bojující 
domácí se dotáhli na rozdíl jediné branky. Tento rozdíl smazala přísně nařízená sedmička v poslední 
minutě, a tak utkání skončilo možná i spravedlivou remízou 30:30. Domácím bod za bojovnost, hostům 
za kreativní výkon v prvních padesáti minutách. 

Na výsledku vlastně vůbec nezáleží. Domácí Most skončí s mladým a perspektivním týmem v první pětce 
a DHC Plzeň postupuje s komfortním desetibodovým náskokem do finále. 

Zatímco ostatním týmům sezona tento víkend prakticky končí, pro DHC pokračuje ještě po další tři 
víkendy. Nejprve dvojicí finálových zápasů o Mistra ČR. Hraje se 21.5. v Ivančicích a odveta je 
naplánována na 28.5. do Plzně. Ať už budou medaile stříbrné nebo zlaté, čeká zcela jistě všechny aktéry 
skvělý házenkářský zážitek, který se nemusí již nikdy opakovat. My chceme samozřejmě zlato !!! O bronz 
se v obdobném dvojzápase utkají pražské HC Háje a HC Zlín. Závěrečný víkend sezony si hráčky DHC 
Plzeň a Ivančic užijí na Slovensku, kde se zúčastní prestižního Československého poháru. Ze slovenské 
strany jsou postupujícími pravděpodobně družstva Michalovců a Nitry. 

Branky DHC: 

Franková a Bušauerová po 7, Sedláková a Oravcová po 4, Poslední, Paulusová a Eksteinová po 2, 
Šmrhová a Fousková po 1. 

I přes třicet obdržených branek velmi dobře chytaly Bufková a Jiskrová. Dnes se brankářky Plzně ani 
Mostu na své obrany příliš spolehnout nemohly. 

  



1. finálový zápas mladších dorostenek  
HK Ivančice - DHC Plzeň (Ivančice 21.5.2016) 

Do odvety s náskokem 

Úvodem bych chtěl vyseknout obrovskou poklonu všem z Ivančic. Organizace zápasu a především vřelé 
chování organizátorů, rodičů i diváků po celou dobu zápasu i po něm byly skvělé. To se často v českých 
luzích a hájích nevidí. 
Pro nás, kteří si začínáme zvykat, něco udivujícího. Budeme se snažit, aby se oni u nás za týden cítili 
stejně a upevnili jsme tím už tak vynikající vztahy mezi oběma kluby. 

Finálovému zápasu předcházel slavnostní nástup, státní hymna i představení hráček moderátorem 
zápasu. Rozhodčími zápasu byla extraligová dvojice Marek Bečička a Tomáš Bubeníček, která řídila 
utkání přísně, leč spravedlivě. 

Vedení v utkání se ujali domácí po sedmičce Krejčíkové. Pak DHC zabralo a během pěti minut otočilo na 
1:4. Dalších deset minut bylo pro hosty špatným snem. Zatímco sami nebyli schopni vstřelit branku, 
Ivančicím se to podařilo hned šestkrát a otočili na 7:4. V té chvíli Západočešky dokázaly, že už nejsou 
žádné malé vyplašené holky, ale zápasy ostřílený tým. Trpělivou a agresivní hrou dokázaly do poločasu 
strhnout vedení v zápasu na svou stranu 10:12. Negativem těchto minut byla snad jen naprosto zpackaná 
přesilovka 6:3 za stavu 9:9. 

V první polovině druhého poločasu se podařilo Ivančicím několikrát vyrovnat, ale už ani jednou nevedly. 
Pak přišlo v 16. minutě třetí vyloučení Bušauerové za faul na pravidelně simulující Vavrouškovou a 
trenérům zatrnulo. Zbytek týmu se však semkl. Pod dirigentskou taktovkou J. Frankové a podpořený 
vynikajícími zákroky A. Jiskrové v brance dotáhl utkání k vítězství 19:23. Čtyřbrankové vítězství si trenéři 
před zápasem přáli. Zajišťuje totiž nezanedbatelný náskok do odvety, ale stále slibuje pro všechny 
přítomné pěknou dávku adrenalinu. Nejlepší hráčkou zápasu byla po právu vyhlášena J. Franková. 

Obrovskou pochvalu však zaslouží celý tým. Pokud by se udělovala cena pro největšího drzouna zápasu, 
o tu by se určitě přetahovala obě plzeňská levá křídla P. Kepková a M. Fousková. 

Zápas rozhodlo několik věcí. Především větší vyrovnanost hráček z lavičky na straně Plzně, možnost 
opřít se o nacvičené a mnohokrát zopakované kombinace, lepší brankářka a možná i lepší fyzická 
kondice v poslední čtvrthodince. Tohle všechno 
je nutné zopakovat a potvrdit za týden v domácím prostředí. Zápas začíná v 16.00 h v sobotu v hale 31. 
ZŠ. I přes to, že zápas koliduje s finálovým zápasem mužské extraligy Talent M.A.T. - Dukla očekáváme 
na Lochotíně „plný dům". 

Branky DHC: 

Franková 5, Kepková a Oravcová po 4, Soukupová 3, Bušauerová a Fousková po 2, Paulusová, 
Franzová a Sedláková po 1. Dále hrály Eksteinová, Šmrhová, Poslední a chytaly Jiskrová s Bufkovou. 

 

  

  



Přípravka - Sedmý soutěžní turnaj 22.5.2016 - Talent 
Plzeň (hráčky ročník 2007) 

Pořadatelství dalšího turnaje připadlo Talentu a zúčastnil se jej zatím rekordní počet 20 družstev, která 
byla rozdělena do 4 skupin. Mezi nimi bylo opět 6 družstev DHC (3 družstva z naší tréninkové skupiny a 3 
ze skupiny Petry Johannové). 

První dvě skupiny odehrály zápasy v hale a zbývající dvě na venkovních hřištích. My jsme nasadili po 
jednom družstvu do první, druhé i třetí skupiny a výkony všech družstev lze hodnotit velmi vysoko. V první 
skupině děvčata odehrála velmi těžké zápasy proti Šťáhlavům a oběma družstvům Talentu. Při absenci 
dalšího silnějšího družstva tentokrát „Černého Petra" vyfasoval Kynžvart, jehož hráčky zatím úrovně 
družstev v první skupině nedosahují, ale i tak se se silnějšími soupeři popasovaly se ctí. Asi nejlepší 
výkon podala děvčata hned v prvním zápase proti Šťáhlavům, které nás (příjemně) překvapily osobní 
obranou, za což jsme rádi a věříme, že tomu tak bude i v dalších zápasech v miniházené s tímto 
soupeřem. V zápase, ve kterém se na hřišti stále něco dělo a ve kterém byla k vidění celá řada pěkných 
individuálních uvolnění, měly nakonec mírně navrch naše hráčky. Stejně tak tomu bylo i v následujícím 
zápase proti oběma družstvům Talentu, což zejména proti Áčku bylo poměrně překvapivé. 

Pozadu ale nezůstala ani další naše družstva a výkony hráček ve všech zápasech byly velmi dobré. 
Obzvláště je potřeba vyzdvihnout výkony některých hráček, které zatím hrají kratší dobu a na kterých je 
vidět turnaj od turnaje velké zlepšení i rostoucí herní sebevědomí. Pokud vydrží v tréninkovém nasazení, 
úroveň hry půjde i dále nahoru. 

Celkově byl turnaj, i přes velmi teplé venkovní podmínky, vydařený a děvčatům patří velká pochvala. 
Poslední soutěžní turnaje v této sezóně nás čekají příští víkend, a to v sobotu opět v kategorii přípravky v 
Kynžvartu a v neděli v kategorii mini 6+1 na domácím hřišti. Po nich nás pak čeká ještě několik 
nesoutěžních turnajů. 

 



2. finálový zápas dorostenek DHC Plzeň - HK Ivančice 
(Plzeň 28.5.2016) 

SEČTENO ! PODTRŽENO ! 

Před šesti lety partička holek zavedla na DHC velmi příjemný zvyk, který se jmenuje „každý rok medaili z 
MČR". Po stříbru, zlatu a bronzu z mladších žákyň, následovalo stříbro a bronz ze starších. V letošním 
roce na tuhle „výkladní skříň DHC" čekala obrovská výzva v podobě první dorostenecké medaile v historii 
DHC. S jakou grácií to hráčky zvládly, jste mohli sledovat celý rok. Poslední krok bylo třeba udělat 
poslední májovou sobotu při finálové odvetě s HK Ivančice. 

Utkání řízené s přehledem i nadhledem extraligovou dvojicí rozhodčích Brůna - Halada začalo nástupem 
s představením hráček a státní hymnou krásně zazpívanou dětským sborem Kvíčaly. 

Pak už se rozhořel lítý boj o titul. Nervozita svazovala hráčkám ruce na tolik, že i automatické věci byly 
najednou náročné. Vedení se ujaly domácí hráčky, které měly k dispozici ještě čtyřbrankový náskok z 
Ivančic. Ve 20. minutě bylo jejich vedení nejvyšší - 10:5. V závěru poločasu přišlo však několik 
zbytečných chyb a soupeř stáhl na poločasových 11:9. 

Po poločase se více bojovalo, než hrála házená. Unavené hráčky dělaly chyby a skóre i čas pomalu 
plynuly. Ivančice se ujaly vedení jen jednou ve 21. minutě 17:18. Budoucí mistryně však odmítly drama, 
dotáhly zápas do vítězného konce 24:22 a 
vlna emocí a oslav mohla propuknout. Zlaté dorostenecké medaile na mistrovských tričkách s originálním 
motivem od začínající mladé designérky a brankářky DHC A. Jiskrové hráčkám DHC opravdu sluší. 

Zápas lze hodnotit hlavně jako souboj obran. Ty po většinu času převyšovaly útok. Na straně DHC opět 
podpořily více obranu domácí gólmanky než ta hostující. Nechci opět vyzdvihovat nějaké hráčky. Sluší se 
však napsat, že na straně DHC si cenu za nejlepší hráčku odnesla K. Soukupová, která ve finálových 
zápasech odvedla asi svůj nejlepší výkon v dresu DHC. 

Pro tento tým platilo víc než jindy letošní pragáčové heslo „One team - one dream". 
Na závěr trochu „oscarovského" poděkování. Děkujeme všem, kteří nás celý rok podporovali a 
povzbuzovali. V první řadě rodičům, dále sponzorům a ostatním členům DHC. Plzeňskému kraji i městu 
Plzni za drobné příspěvky na přípravné turnaje. 

Trochu „neoscarovsky" bych chtěl poděkovat i těm, kteří nám to nepřáli a prohlašovali, že hrajeme 
pomalou, hnusnou házenou, která nás nemůže bavit. To nás poměrně hodně vyhecovalo a touto cestou 
jim vzkazujeme. Raději vyhrajeme 23:19 s naší zabezpečenou obranou, než abychom pohrávali 
pravidelně 39:34. 
Naše cesta tady nekončí. Příští týden bude sezona uzavřena účastí na Československém poháru ve 
slovenských Michalovcích. Ale příští rok tu budeme znova, tentokrát se ve starších dorostenkách budeme 
snažil pokořit další výzvy. 

Branky DHC: 

Oravcová, Ekteinová a Soukupová po 4, Bušauerová a Kepková po 3, Paulusová a Franková po 2, 
Sedláková a Poslední po 1. Dále hrály Fousková, Šmrhová, Franzová a chytaly Jiskrová s Bufkovou. 

  



Poslední kolo Plzeňské ligy mladších žaček  
(28. 5. 2016 VŠ Plzeň) 

Poslední kolo Plzeňské ligy jsme odehrály 28. května na plzeňské Slávii. Čekaly nás celkem 3 zápasy, a 
to dvakrát s Tachovem a jednou s domácí VŠ Plzeň. 

K prvnímu a zároveň i ke druhému zápasu jsme nastoupily proti družstvu Tachova. Dívky s relativně 
slabším soupeřem oba zápasy nepodávaly optimální výkony, se kterými bychom mohly být jako trenérky 
před blížícím se Mistrovstvím spokojené. Velké neproměňování jasných šancí, zbytečné chyby od 
zkušených hráček, to vše vedlo k utrápeným vítězstvím... 

K poslednímu našemu zápasu jsme nastoupily proti VŠ Plzeň. Za tento zápas zaslouží holky pochvalu, 
nedaly soupeřkám sebemenší šanci jak v osobní obraně, tak i v normální hře. Skvěle přistupovaly a 
přerušovaly a soupeřky k ničemu nepustily. Za osobní obranu zaslouží velkou pochvalu Štěpka Okalová. 
Bylo vidět, že s vyrovnanějším soupeřem, se nám hraje daleko lépe. Celkově bychom za celý turnaj 
děvčata pochválily a pogratulovaly jim k zisku zlatých medailí za celkové vítězství v dlouhodobé soutěži. 

A teď hurá za týden na vrchol letošní sezóny. Držte nám palce, ať holky předvedou co nejlepší výkony a 
my budeme moci odjíždět s dobrým pocitem a s další medailí na krku! 

 

  



Minižačky - Turnaje 28. a 29. 5. 2016  
(hráčky ročník 2006-2007) 

Minižačky sehrály o víkendu poslední dva soutěžní turnaje a oba měly na závěr zlatou tečku v podobě 
dvou zasloužených mistrovských titulů. 

Přípravka Lázně Kynžvart 

V sobotu se část tréninkové skupiny (hráčky ročníku 2007) zúčastnila v Kynžvartu turnaje v kategorii 
přípravky. Pro děvčata se zároveň jednalo o vůbec poslední akci v této věkové kategorii. Pravděpodobně 
vzhledem ke vzdálenosti se tentokrát turnaje zúčastnilo pouze 14 družstev, mezi nimi však opět 
nechybělo 6 družstev našich (tři naše + tři z tréninkové skupiny hráček 2008 a mladších). 

Při neúčasti áčka Talentu jsme tentokrát do nejsilnější skupiny nasadili hned 2 vyrovnaně složená 
družstva. Vedle vzájemného zápasu obě družstva sehrála ještě zápasy s Tachovem a Šťáhlavami. O 
něco lépe se dařilo družstvu hrajícímu pod označením „B", které dokázalo poměrně jasně přehrát oba 
soupeře. Áčku se příliš nevydařil zápas s kluky Šťáhlav, kteří nás po minulém příjemném překvapení s 
osobní obranou, tentokrát bohužel nepřekvapili, stejně jako Tachov. Vzájemný zápas našich družstev pak 
skončil zaslouženou remízou. Velmi pěkné zápasy sehrálo i Céčko v druhé skupině, avšak zde je stále 
potřeba pracovat hlavně na orientaci na hřišti a správném obsazování hráčů soupeře. 

Pomyslný vrchol dne nás však čekal až po návratu do Plzně, kde se děvčata zúčastnila slavnostního 
zahájení odvetného zápasu finále mistrovství republiky mladších dorostenek mezi domácím DHC Plzeň a 
Ivančicemi. Děvčata nejprve při nástupu dokonale vystresovala hostující hráčky, které přiváděla na hřiště, 
aby pak neúnavným povzbuzováním dohnala své starší spoluhráčky k zaslouženému mistrovskému 
titulu, který s nimi po zápase mohla oslavit. 

Mini 6+1 DHC Plzeň 

Poslední soutěžní turnaj ve velké házené se uskutečnil na našich domácích hřištích a zúčastnily se jej 
některé vybrané hráčky ročníků 2006 a 2007. Celkem děvčata sehrála 3 zápasy s HC Plzeň, Slavii VŠ a 
Tachovem a stejně jako se v průběhu dne měnilo počasí, tak se měnily i výkony našich hráček. V ranním 
„chladném" zápase proti HC Plzeň lze děvčata pochválit za osobní obranu a o něco méně za shot-outy. V 
klasické hře však chyběl zejména lepší pohyb spojek bez míče a naopak nechyběl respekt před jedním 
větším hráčem soupeře, který nás dokázal porazit prakticky sám. 

V druhém zápase proti Slavii se již začalo trochu oteplovat nejen v ovzduší, ale i na hřišti, a tentokrát šel 
o poznání nahoru i výkon v klasické hře. V té děvčata dokonce sahala po vítězství, ale zápas nakonec 
skončil spravedlivou remízou. Jednoznačně nejlepší výkon pak děvčata předvedla v posledním již 
„teplém" zápase proti Tachovu, ve kterém po šťastné brance těsně před koncem mohla (po mnoha 
výhrách v osobní obraně a shot-outech) slavit první výhru v klasické hře v sezoně. To však vzhledem k 
věku děvčat a dosavadní preferenci miniházené určitě nelze považovat za neúspěch. 

Druhý vrchol víkendu pak přišel v podvečer, kdy se děvčata opět zúčastnila slavnostního ceremoniálu, 
tentokrát finálového zápasu extraligy mezi Talentem Plzeň a Duklou Praha. Vzhledem k tomu, že před 
zápasem bylo rozhodnuto, že naše hráčky přivedou na plochu hráče pražského celku, tak po sobotní 
zkušenosti nikdo nemohl pochybovat o tom, jak zápas skončí. Děvčata tak mohla oslavovat druhý 
plzeňský titul ve dvou dnech. 

Po emočně vypjatém víkendu tak pro nás skončila soutěžní část sezóny. Část děvčat se ještě za 2 týdny 
zúčastní tradičního Slávistického mináčku v Praze a pak bude sezóna definitivně uzavřena. 

  



Československý pohár - mladší dorostenky  
(Michalovce 3. - 5. 6. 2016) 

MISTROVSKÁ „KOCOVINKA" 

První červnový víkend se vydaly Mistryně republiky na Česko-slovenský pohár dorostenek až do 800 km 
vzdálených slovenských Michalovců, města, kde se zastavil čas v době rozpadu Československa. Proto 
si Plzeňanky vybraly hotel na blízké Zemplínské Šíravě, který organizátoři označili jako 4*. Přeloženo do 
češtiny - turistická ubytovna s welnesem. 

Jen několik hodin po příjezdu byl dalším pokračováním finálového souboje o mistra ČR zápas s HK 
Ivančice. DHC začalo slušně a ujalo se vedení 2:0, aby pak za dalších osm minut obdrželo osm branek 
na 2:8. Následný time-out znamenal uklidnění a srovnání hlav. Do poločasu dokázaly české mistryně 
otočit na 12:10. Druhý poločas přinesl pohlednou a bojovnou házenou, ve které potřetí během dvou týdnů 
vyhrálo DHC a potvrdilo český finálový výsledek 24:21. (A tak jediným českým týmem, který v této sezoně 
dokázal DHC porazit zůstala pražská Slavia.) Hvězdou tohoto zápasu byla Julie Franková. Statečný 
výkon podala i brankářka Míša Šlehoferová. 

Branky DHC v tomto utkání: 

Franková 7/2, Oravcová 5/2, Eksteinová 5, Bušauerová 3/3, Sedláková 2, Šmrhová a Poslední po 1. 

V sobotu se DHC utkalo s vicemistrem Slovenska UDHK ŠG Nitra. DHC začalo skvěle a za pár minut 
vedlo 4:0. Jedna branka lepší než druhá. Pak však vzali otěže utkání do svých rukou mezinárodní 
rozhodčí Budzák - Zahradník. Přes naprosto nekorektní vedení zápasu DHC stále vedlo, ještě v 50. 
minutě 25:23. Aktivitou překypovala střelkyně Věra Oravcová. Deset minut před koncem rozhodčí oznámil 
české lavičce větu, kterou si budeme ještě dlouho pamatovat. „Doteraz som pískal rovinu, teraz začněme 
vylučovať". A jak řekl, tak udělal. V posledních deseti minutách mělo DHC čtyři vyloučené za běžné 
zákroky doprovázené divadelními vystoupeními Slovenek, rozhodčí nechal DHC jen jednou vystřelit na 
branku a bral míč po druhém kroku a deseti sekundách. Nitra dala pět branek, zvítězila 28:25 a vše 
mohlo pokračovat dle předem daných slovenských not. Ti stejní rozhodčí zvládli v následném utkání proti 
domácím Michalovcům „ořezat" ještě Ivančice jak píšťaličky, přičemž ještě zvládly během zápasu vyzývat 
nespokojené diváky k vyřizování účtů po zápase venku před halou i vtipkovat se slovenskými děvčaty na 
hřišti. 

Branky DHC v utkání: 

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

V neděli slovenské pastorále pokračovalo. Ivančice sice Nitru přehrály, ale bylo jim povoleno jen o tři 
branky, což stále zaručovalo Nitře stříbro. Jediné, co tuto skutečnost mohlo ještě změnit, by bylo v utkání 
mistrů obou zemí vítězství DHC Plzeň nad domácí Iuventou Michalovce. DHC držela s domácími krok jen 
osm minut, déle už to proti devíti soupeřům (sedm hráček a dva rozhodčí) nezvládlo. Nutno říci, že i 
delegát utkání se červenal a klopil zrak. V této prakticky zcela beznadějné situaci se české družstvo 
naprosto zlomilo, trenéři vystřídali všechny hráčky, které trápilo nějaké zranění a utkání se dohrálo jen z 
povinnosti. Domácí zvítězili 38:23. 

Branky DHC v utkání: 

Oravcová 7, Sedláková a Fousková po 3, Franková, Kepková, Šmrhová a Bušauerová po 2, Tomíšková 
1. 

DHC tak skončilo na posledním čtvrtém místě. Vzhledem k tomu, že v prvních dvou zápasech odvedlo 
tradičně dobrý výkon, není třeba smutnit. Při rovnosti bodů a dokonce i poměru branek mezi trojicí DHC, 
Ivančice a Nitra jí na čtvrté místo odsunulo jen další kritérium - počet vstřelených branek. Tentokrát DHC 
doplatilo na to, co jí přinášelo úspěch celý rok - vzorná defenzíva. 



I proto rozhodně konečný výsledek nebereme jako neúspěch. Vždyť stačilo dát proti Ivančicím nebo Nitře 
o branku víc nebo raději o jednu méně dostat a do Plzně by putoval stříbrný pohár. Berme tedy tento 
turnaj jako skvělou zkušenost. 

Vrcholem turnaje měl být souboj mistrů v kategorii starších dorostenek. Bohužel i zde mezinárodní 
rozhodčí Budzák a Zahradník dovedli zkušeně utkání Bytča - Olomouc ke kýženému cíli. Celý zápas po 
vzoru Jury Jánošíka tlačili slabšího, tedy slovenskou Bytču až do stavu 17:10. Pak popustili uzdu, ale jen 
tak, aby Olomouc vyhrála o jednu branku. To totiž stačilo na první místo pro Trenčín a druhé pro Bytču. 
Až třetí pro Olomouc. 

Co se týká hodnocení celého Československého poháru, je to poněkud horší. Protože jsme na této akci 
poprvé, překvapila nás absence státních hymen, medailí vítězům, účast některého předního představitele 
především SZH. Dle informací některých pravidelných účastníků Českosloveského poháru byly v 
minulosti běžné i věci jako pitný režim apod. To zde naprosto chybělo. Vrcholem bylo, že před posledním 
utkáním nebyla pro DHC k dispozici ani šatna a hráčky se musely převlékat na tribuně. Pokud to vše 
srovnám s organizací finálových duelů v Ivančicích a Plzni, tak se, být slovenskými pořadateli, červenám 
až na paty.  

 

  



Krásná zlatá tečka - mladší žačky mistryněmi České 
republiky! 

Fantastickou sezónu zakončily zlatou tečkou mladší žačky DHC Plzeň. V roli outsidera vstoupily na 
podzim do Plzeňské ligy a překvapivě vybojovaly postup do kvalifikace Házenkářského desetiboje. V 
březnové kvalifikaci ve Strakonicích, kde znovu nastupovaly proti lepším soupeřkám, rozhodly o svém 
postupu až v závěrečné překážkové dráze. Nyní je čekal vrchol sezóny - finále Házenkářského desetiboje 
- mistrovství České republiky. 

Místrovství se konalo v Praze na Hájích 3. - 5. 6. 2016. Spolu s námi se do finále probojovaly DHC Slavie 
Praha, Tatran Bohunice, DHK Slavoj Žirovnice, Zora Olomouc a pořádající HC Háje Praha. 
Desetiboj se skládá z devíti různých disciplín - pěti dovednostních: hod do dálky, pětiskok, běh 2x15, 
střelba na přesnost, překážková dráha - zde soutěží vždy 14 hráček, ale počítá se jen 10 nejlepších 
výkonů. Dále jsou čtyři herní disciplíny: desetiminuté utkání ve hře s osobní obranou, shot outy (trháky), 
klasické utkání (20 minut) a ještě aktivita ve hře (Kolik hráček dokáže v zápase dát gól, sčítají se góly z 
osobní obrany i utkání). Desátou disciplínou je Žolík - toho si může každé družstvo vsadit na tu disciplínu, 
ve které si přijde nejsilnější. 

Čím lepší je umístění v dané disciplíně, tím více bodů do konečné tabulky družstvo získá (při počtu šesti 
účastníků získává vítěz každé soutěže 6 bodů). Družstvo s největším bodovým součtem vítězí. 

V pátek nás čekaly 2 disciplíny, a tím byly hod do dálky a pětiskok. V hodu do dálky jsme podaly kvalitní 
výkon, který nakonec stačil k zisku 2. místa v této disciplíně. Bohužel nás přehodila Slavie a my tak 
částečně přišly o možnost znásobit body, jelikož jsme na tuto disciplínu (stejně jako Slávie) daly žolíka. 

Jako druhou disciplínu jsme absolvovaly pětiskok. Tato disciplína nám v přípravě vůbec nešla a trochu 
jsme se obávaly výsledku. Holky ale zaslouží obrovskou pochvalu, neboť ze sebe vydaly maximum - v 
této soutěži jsme dokázaly  vyhrát a získat důležité body. Téměř všechny hráčky překonaly svá osobní 
maxima - 9 holek překonalo hranici 10 metrů, což se nám zatím nikdy nepodařilo. 

Na konci pátečního dne nás ještě čekal první zápas proti Slavii Praha. V osobní obraně nám celkem 
vycházelo přerušování hráček s míčem, ale bohužel i přes tuto snahu jsme prohrály 2:3. V shotech jsme 
pak jasně dominovaly a v normální hře jsme nebyly schopné se prosadit v útoku, a tak jsme prohrály. 

Večer jsme měly krásný doprovodný program, projížďku historickou tramvají centrem Prahy, kterou jsme 
si všichni užily. Holky celou cestu zpívaly, zdravily lidi a skandovaly. 

Sobotní velmi náročný den jsme začaly rychlým během na 2x15 metrů. Zde se dívky snažily, ale 
nedokázaly podat tak dobré výkony jako na testování před týdnem a ani se nám nedařilo rychlostně 
vyrovnat ostatním soupeřům, a tak jsme skončily až na 5. místě. Nutno říct, že tady jsme naopak čekaly, 
že se nám povede lépe. 

Program pro nás pokračoval 3 zápasy, a to postupně s týmy Bohunic, Hájů a Žirovnice. 

S Bohunicemi se nám velmi dařila osobní obrana a i přes trochu smůly pro nás skončila remízou. Shoty 
byly jasně v naší režii a holky byly natěšené i na klasickou hru. V té se nám však moc nedařilo, stále nás 
trápila koncovka v útoku. A i z tohoto důvodu pro nás skončila další porážkou. (Podařilo se nám však 
získat důležité body do tabulky aktivity hráček - celkem 7 hráček skórovalo.) 

Další osobní obranu proti HC Háje jsme zvládly na výbornou a dobře a rychlostně vybaveného soupeře 
jsme skoro k ničemu nepustily a radovaly se z výhry v poměru 5:3. V shotech děvčata naprosto splnila 
naše pokyny, kam mají brankářce střílet, a i díky tomu jsme slavily další výhru. V zápase však dívky opět 
zmatkovaly a dělaly chyby, a proto jsme opět prohrály (nicméně znovu se nám podařilo góly rozložit mezi 
více hráček a do tabulky aktivity jsme si tentokrát připsaly 8 bodů). 

V podvečer byla na řadě přesná střelba na plachtu. Zde se  ukázalo, jak je důležité tuto disciplínu 
trénovat a jsme rádi, že jsme každý trénink na plachtu házely. Ale měly jsme i velké štěstí - v součtu jsme 



měly stejný počet bodů s Olomoucí, a rozhodoval počet bodů u 11té, respektive až 12té hráčky (v 
případě rovnosti bodů po součtu deseti nejlepších rozhodují další výkony). Zde jsme díky většímu 
bodovému zisku ze střelby 12té hráčky na plachtu se štěstím získaly prvenství i v této disciplíně!  

V neděli již bylo na programu pouze překážková dráha a poslední zápasy. 
Na překážkovou dráhu jsme se přemístily do blízkého Centra pohybové medicíny. Na dráze nebylo nic, 
co jsme netrénovaly a co by nás mohlo překvapit. Holky ze sebe vydaly maximum, a to nám stačilo na 2. 
místo.K poslednímu zápasu jsme nastoupily proti Olomouci. Osobní obrana ani shoty se nám bohužel 
vůbec nepovedly a i díky tomu jsme prohrály. Ve hře bylo vidět, že holky nechtějí utrpět další porážku, a 
tak velmi bojovaly a to se ukázalo jako klíčové k zisku alespoň jednoho bodu za konečnou remízu 6:6. 
(Opět jsme se ale zaměřily i na soutěž aktivity a připsaly jsme si důležitých šest bodů, čímž jsme 
definitivně potvrdily prvenství i v této soutěži.) 

Všechny tyto výsledky a body nakonec vedly k tomu, že jsme se mohly radovat z titulu Mistryň ČR v 
házenkářském desetiboji :-) Bylo vidět, že naše společné půlroční úsilí sklidilo na závěr sezóny ovoce :-) 

Velký dík patří všem hráčkám za bojovnost. Byly samozřejmě i okamžiky, kdy jsme nebyly s jejich výkony 
spokojené, ale teď na závěr před nimi my trenérky pomyslně smekáme klobouk. 

Poděkování také patří rodičům, kteří nás po celou dobu, jak na kvalifikaci, tak v Praze na finále neúnavně 
povzbuzovali. Byl to, jak se říká, náš 8. hráč :-) Ještě jednou Vám moc děkujeme!!! 

Zásluhu na titulu mají nejen všechny trenérky, které v sezóně u družstva působily (Jiřka, Evík, Majda, 
Věra, Jarka), ale hlavně bychom chtěli poděkovat našemu atletovi Lukášovi, že holky tak skvěle připravil! 

DHC Plzeň vzorně reprezentovaly a mistryněmi České republiky v Házenkářském desetiboji se 
staly tyto hráčky: 

Štěpka Okalová, Lucka Klasnová, Terezka Blažková,Bára Buřič Buřičová, Minisára Říhánková, Natka 
Tomy Tomanová, Ája Šindelářová, Valča Toušová, Kačka Vážka Krausová, Julča Dubská, Natka Rittiška 
Rittichová, Áďa Pipi Pitulová, Zuzka Říhánková, Míša Malina Malá 

Fandily a holky povzbuzovaly: Majda Komárková a Nela Egermajerová.  

A teď už nezbývá nic jiného než si všechno řádně oslavit, užít si zbytek června i závěrečný turnaj ve 
Waldkraiburgu. Pak už tu bude pro všechny zasloužený odpočinek. A v srpnu jedeme na novo! Vždyť 
polovina týmu se bude pokoušet v příští sezóně letošní zázrak napodobit.  

 



Minižačky na Mináčku (11. 6. 2016) 

Dne 11.6. jsme se s našimi minižačkami ročníku 2005 doplněné hráčkami 2004, u kterých potřebujeme, 
aby se dostatečně vyhrály, zúčastnily velmi dobře obsazeného turnaje v Praze na Slávii. 

Na turnaj jsme odjížděly s Coubertinovo heslem: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se". Bohužel jsme 
musely jet pouze z 8 děvčaty, neboť i nám se nevyhnula nemoc. 
Spolu s námi se turnaje zúčastnila pořádající Slávie Praha, Slávie Praha 2004 ( ty však hrály mimo 
soutěž, protože se na poslední chvíli odhlásil jeden tým), Sokol Kobylisy, HK Ivančice a Sokol Písek. 

K prvnímu zápasu jsme nastoupily s družstvem z Písku. Toto družstvo nám bylo velmi dobře známé, ale i 
přes to jsme bohužel v obraně nedokázaly ubránit střelkyně soupeře a v útoku, jsme proti dobře 
postavené obraně moc šancí nedostávaly. Zápas pro nás proto skončil porážkou. 

Jako další nás čekal pražský celek Sokol Kobylisy. Zde nás velmi zaskočila obvyklá obrana soupeře 1-2-
3. V útoku jsme se proto prosazovaly pouze sporadicky. A v obraně si bohužel holky nedokázaly 
navzájem pomáhat. Proto jsme zápas ani tentokrát nedovedly do vítězného konce. 

Třetí zápas jsme narazily na Slávii Praha 2004. Zde si myslím, že jsme odehrály náš nejlepší zápas, v 
útoku přímo zářila Kiki Nová, která dala 11 golů ze 13 :-) Obrana se v tomto zápase také zlepšila, ale 
přece jenom bylo poznat že soupeř byl o rok starší než my. Za tento zápas ale holky zaslouží pochvalu 
za bojovnost i přesto, že jsme prohrály. 

Z týmem HK Ivančice byly dané pro holky v obraně jasné pokyny, které jsme však nedokázaly plnit, což 
nás bohužel provázelo celým turnajem, že holky neposlouchaly, co jim radíme. Dá se říci, že soupeř nás 
přehrál pouze dvěma zcela jednoduchými signály, které jsme bohužel nedokázaly ubránit, a tak jsme i 
čtvrtý zápas prohrály. 

Posledním soupeřem nám byla pořádající Slávie Praha. Zde jsme se ze začátku se soupeřem držely a 
holky konečně ukázaly, že umí i bránit. Pak nám bohužel již došly síly a i přes velkou snahu, která holky 
zdobila celý turnaj, jsme ani poslední zápas nedokázaly vyhrát a obsadily tak 5. místo 

I přes to, že jsme na turnaji skončily na 5.místě, je nutno holky za turnaj pochválit. Byla v nich vidět 
bojovnost a chuť hrát, ale bohužel se ukázalo, že jsme ještě nevyhrané a v některých situacích si nevíme 
rady. 

Jinak bychom velmi pochválily Helču Cheníčkovou, která se nebála střílet a dala bohužel pár tyček a 
zatím nám to tam nespadlo. Dále zaslouží pochvalu Kiki Nová, která nám konečně ukázala, že to, co po 
ní na tréninku chceme, aby převedla do hry, že to taky umí. V brance nás držela několika krásnými 
zákroky Ája Šindelářová, která si pak i pár zápasů zahrála v útoku. Viky Perglová má velkou pochvalu za 
častou střelbu, ještě na ní však musíme zapracovat, aby byl razantnější a umístěnější. 
Nesmíme zapomenout ani na naše prcky Verunku s Liduškou :-) Verunka i přes to, že byla ještě včera 
nemocná, předvedla nádherný výkon, který korunovala i několika góly. Liduška má od nás velkou 
pochvalu za snahu jít na bránu a za pár krásných kliček. Natálka Hofírková na spojce předvedla dobrý 
výkon, nebála se střelby a párkrát jí to tam spadlo. A nesmíme zapomenout na Dianu Hrúzovou, která se 
snažila, ale je ještě na ní vidět, že hraje krátkou dobu a nemá tak vžitou hru a obranu. Na tom 
zapracujeme. 

Ještě jednou tedy velká pochvala pro našich osm statečných. Děkujeme také rodičům, bez kterých by to 
nešlo a kteří nás tam neustále povzbuzovali :-) Nejlepší hráčkou našeho družstva byla vyhlášena 
Verunka Pechová 

Sestava: 

Kiki Nová, Helča Cheníčková, Viky Perglová, Natálka Hofírková, Ája Šindelářová, Liduška Hýblová, 
Verunka Pechová a Diana Hrúzová 



Slávistický mináček 12.6. 2016 (hráčky ročník 2006-2007) 

Poslední turnaj v této sezoně odehrály minižačky v Praze v pěkném venkovním areálu v Edenu. Turnaje 
ve velké házené se vedle našeho družstva tvořeného 13 hráčkami zúčastnilo dalších 5 týmů, které hrály 
systémem „každý s každým". 

První zápas děvčata sehrála proti družstvu Kobylis a jak se později ukázalo, jednalo se o rozhodující 
utkání v boji o medaile. Náš výkon v tomhle zápase patřil mezi nejlepší na turnaji, děvčata si hned na 
začátku vybudovala náskok, který pak udržovala až do konce. Ač se soupeři v druhém poločase podařilo 
skóre dotáhnout, tak blíže než na rozdíl dvou branek se nedostal. Zápas tak skončil naší zaslouženou 
výhrou 9:7. 

Rychle odskočit soupeři se povedlo i v druhém zápase proti Kuřimi, ve kterém však děvčata žádný 
náznak dramatu nepřipustila, plynule navyšovala náskok a zakončila zápas desetibrankovou výhrou 
(18:8). 

Třetí zápas proti nejslabšímu týmu z Hájů byl naším nejméně vydařeným, a to ani ne tak z hlediska 
výsledku, který byl jednoznačný (23:3), ale především z hlediska plnění taktických pokynů. S vědomím 
toho, že proti nim stojí soupeř, který s velkou házenou neměl téměř žádné zkušenosti, se děvčata více 
než na nácvik správného přistupování proti hráčce s míčem a předávání pivota, soustředila na 
vypichování přihrávek a zakončování rychlých útoků. Střelecky se však zápas vydařil, byť to bylo 
zapříčiněno spíše silou soupeře. 

Ve čtvrtém zápase proti domácí Slavii nás čekal soupeř o poznání silnější. Bohužel se nám nepovedl 
začátek zápasu a i když se děvčatům několikrát podařilo stáhnout skore na dvě branky, tak nakonec se 
soupeři po několika chybách podařilo odskočit výrazněji a zaslouženě zvítězil. Výkon děvčat však nebyl 
vůbec špatný a konečný výsledek (8:16) průběhu hry neodpovídal. 

V posledním zápase proti jednoznačně nejsilnějšímu soupeři na turnaji - Písku předvedla děvčata asi 
nejlepší výkon. Poraženeckou náladu (Písek předtím smetl Slavii o 15 branek) se podařilo rychle rozptýlit 
a ač o vítězi zápasu nebylo pochyb, tak děvčata viděla, že pokud dodržují taktické pokyny, mohou se 
měřit i se soupeřem, který má s velkou házenou neporovnatelně větší zkušenosti. Obzvlášť v útočné fázi 
se dařilo a 8 vstřelených branek je rozhodně dobrým výsledkem. Obranná část hry byla poznamenána 
tím, že děvčata nedokázala ubránit nejlepší hráčku soupeře, která nechytatelně zakončovala z větší 
vzdálenosti. I když zápas nakonec skončil rozdílem 10 branek, tak výkon děvčat proti silnému soupeři lze 
hodnotit velmi vysoko. 

Celkově se turnaj po všech stránkách vydařil. Naším cílem bylo především nabrat další zkušenosti s 
velkou házenou, a proto bez ohledu na výsledky dostaly všechny hráčky na hřišti stejný časový prostor. 
Zároveň si děvčata mohla vždy po část zápasu vyzkoušet i osobní obranu, se kterou jsme řadu soupeřů 
zaskočili, i některé nové prvky z tréninků (rozehrávání devítek, předávání pivota apod.). Ne vždy se vše 
dařilo úplně podle představ, ale pozitivní věci určitě převažovaly. Že si děvčata z dobře obsazeného 
turnaje odvážejí vedle pochvaly od trenérů i bronzové medaile, už bylo tak trochu nad plán a jde o 
krásnou tečku za povedenou sezonou. V neposlední řadě je potřeba poděkovat i rodičům za dopravu 
auty i povzbuzování během zápasů. 

  



Dorostenky přišly poděkovat minižačkám (14. 6. 2016) 

V úterý 14. 6. 2016 navštívily úřadující mistryně České republiky v kategorii mladších dorostenek trénink 
družstva minižaček. 

Dorostenky chtěly takto poděkovat svým mladších kolegyním, za jejich mohutné povzbuzování a podporu 
při posledním finálovém utkání. 

Po "dorosteneckém" rozběhání následovala hra na Veverky, a pak už klasický trénink. Na konci si 
všechna děvčata zahrála čtyřkovou házenou ve "smíšených" družstvech. 

Trénink měl velký úspěch a možná si ho někdy všichni znovu zopakují :-)  

 

  



Hráčky výběru Plzeňského kraje zlaté na United World 
Games (Klagenfurt 16. - 19. 6. 2016) 

Hráčky výběru Plzeňského kraje (ročníky 2002 a 2003) se vypravily do rakouského Klagenfurtu k jezeru 
Wörthersee získat mezinárodní zkušenosti. Družstvo reprezentovalo 12 hráček DHC Plzeň, Denisa 
Vysloužilová ze Slavoje Tachov a Klára Hončarová z HK Slavia VŠ Plzeň. 

Cestovali jsme společně autobusem se dvěma výběry kluků Ústeckého kraje. 

V pátek změřila naše děvčata nejprve síly se švýcarským družstvem SG Zürisse. Utkání bylo od začátku 
až do konce v naší režii. Příležitost dostaly všechny hráčky a všechny se gólově prosazovaly - zvítězily 
jsme 23 : 7. 

I druhé utkání proti tureckému AST Hisar mělo podobný průběh - jen snad na konci vyšší skóre na 
ukazateli 36 : 3. 

V odpoledních hodinách jsme se nejprve vypravily na krásnou rozhlednu Pyramidenkogel - z té byl výhled 
nejen na jezero, ale i na vrcholky Alp. A protože počasí nám přálo, bylo dalším bodem odpoledního 
programu koupání v jezeře. Večer jsme se zúčastnily zahajovacího ceremoniálu na velkém fotbalovém 
stadionu Wörthersee Stadion s kapacitou 32 000 diváků. Sice nebylo úplně plno :-), ale i několik tisíc 
účastníků turnaje vytvořilo nezapomenutelnou atmosféru. 
V sobotu ráno nás nejprve čekalo závěrečné utkání ve skupině. I v něm jsme si jasně řekly o postup do 
semifinále - rakouské Perchtoldsdorf Devils 1 jsme porazily 22 : 4. 

Jelikož se semifinále hrálo až odpoledne, vypravily jsme se do světa miniatura Minimundus - zde si 
děvčata mohla prohlédnout modely nejvýznamnějších architektonických památek světa. 

Odpoledne nás čekalo utkání proti slovinské sportovní akademii Drš Alena Mihajla. V tomto zápase jsme 
si nejprve vytvořily až čtyřbrankový náskok, který jsme potom ale vlastními chybami prohospodařily. Ve 
druhém poločase se Slovinky dostaly dokonce do vedení. Pak ale k obratu zavelela chycenou sedmičkou 
Malina (Míša Malá) a nám se podařilo třikrát za sebou skórovat. Ve velmi pěkném a napínavém utkání 
jsme zvítězily 15 : 12.  

A protože počasí nám přálo, vydali jsme se opět koupat k jezeru. 

V neděli vrcholil celý sportovní program her finálovými utkáními. To naše bylo na řadě až v 11:50 h. 
Čekaly nás soupeřky z výběru Moravskoslezského kraje. Utkání mělo pravou finálovou atmosféru. Hráči 
Ústeckého kraje mohutně povzbuzovali naše děvčata. Ale i Moravačky měli řadu fanoušků z 
Moravskoslezského kraje a ze Zubří. Za nás zaslouží velkou pochvalu za bojovnost všechny hráčky, i 
když hlavním tahounem byla Kopr (Lucka Drozdová), mohutně podporovaná Sárou Kantnerovou, 
Pavlínou Láskovou i Bárou Vaňkovou. Výborně bránila Lucka Klementová a důležitý gól přidala i Denisa 
Vysloužilová. Také obě brankářky se velice snažily. Ale vyhrát samozřejmě chtěly i Moravačky. Utkání 
bylo vyrovnané od začátku do konce. V prvním poločase naše děvčata nejprve o dva góly prohrávala, 
pak zase o dva góly vedla. Ve druhém poločase se oba soupeři střídali v jednogólovém vedení a utkání 
slibovalo dramatický závěr. V poslední minutě nejprve Pavlína Lásková vyrovnala na 16:16, aby pak 
vzápětí Malina dobrým zákrokem kryla střelu soupeře. Naše uspěchaná střelba v závěru už nic 
nevyřešila, a tak následoval rozstřel v podobě pěti sedmimetrových hodů. 

Začínaly jsme házet a nejprve Pavlína Lásková proměnila. Soupeřky v zápětí srovnaly. Další naší 
střelkyní byla Lucie Drozdová a i ona proměnila. Vzápětí Malina chytla a vypadalo to, že se nám podaří 
gólově odskočit. Denisa Vysloužilová ale bohužel nedala, a tak bylo znovu všechno vyrovnané. Další 
střelkyní byla naše brankářka Malina - a dala. Vzápětí šla chytat a znovu chytla! Pak šla střílet kapitánka 
Sára Kantnerová a nádhernou střelou rozhodla dramatický rozstřel v náš prospěch! (Celkový stav 19 : 17 
po sedmimetrových hodech.) 

Ze společného zlata jsme měly všechny samozřejmě ohromnou radost, o to větší, že se o něj zasloužily 
všechny hráčky. Všechny také obdržely zlatou medaili a společně netradiční pohár. 



Plzeňský kraj reprezentovaly a branky střílely: 

Buřičová Barbora 4, Drozdová Lucie 15, Hončarová Klára 9, Kantnerová Sára 16, Klementová Lucie 3, 
Lásková Pavlína 14, Pitulová Adéla 14, Rittichová Natálie 7, Tomanová Natálie 10, Vaňková Barbora 6, 
Vysloužilová Denisa 11, Šimáčková Kateřina 2 
Chytaly: Kučerová Barbora 66 % a Malá Michaela 57 % (a jeden gól při sedmičkovém rozstřelu ve finále). 

  



Míčkyáda - je tu! - středa 22. června - 16.30 h 

Ve středu 22. 6. od 16:30 proběhne na hřištích 31. ZŠ tradiční Míčkyáda.  

Již tradičně zveme nejen všechna děvčata z kroužku Míček, ale také jejich kamarádky či kamarády. Jako 
vždy budou připravena stanoviště se spoustou úkolů a pěkné ceny pro všechny! 

 

  



Vítězné tažení Evropou pokračuje! (Hráčky 2001, 2002 a 
2003 ve Waldkraiburgu) 

Na závěr sezóny se vydaly všechny hráčky tréninkové skupiny Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové na 17. 
Internationales Jugendturnier do německého Waldkraiburgu. 

Trenérky daly před turnajem jasný cíl: co nejlépe si předprázdninový a rozlučkový turnaj užít (nejen 
házenkářskou stránku, ale i úžasný aquapark nebo hranolky ke každému jídlu, ale hlavně radost z toho, 
že můžeme být spolu). 

27 hráček DHC Plzeň a 3 hráčky HK Slavia VŠ Plzeň byly rozděleny celkem do tří družstev a startovaly 
celkem ve dvou kategoriích. 

DHC Plzeň C (mladší žačky, hráčky ročník 2003) 

Hráčky DHC Plzeň C naprosto bravurně a s rozdílem třídy porazily všechny soupeřky ve skupině. V 
semifinále se pak bohužel musely utkat se svými mladšími kolegyněmi a zkušenost a síla zvítězily. 
Finálové utkání proti TuS Prien bylo velmi pohlednou podívanou. Naše děvčata nejen hrozila z rychlých 
útoků, ale přehrávala soupeřky i na postavenou obranu. Bohužel naše obrana alespoň z počátku 
nefungovala, tak jak by měla, a tak se soupeřky dostávaly do šancí. Ty ale s jistotou likvidovala Malina. 
Naše hráčky si tak postupně budovaly náskok. A když ve druhém poločase reagovala trenérka soupeřek 
na naše rychlé útoky vysunutím brankářky na šest metrů (aby zachytila dlouhou přihrávku), dala krásný 
gól přes celé hřiště Malina a defintiivně tak zlomila odpor soupeřek. Zvítězily jsme zaslouženě a velkou 
pochvalu zaslouží všechny hráčky. 

DHC Plzeň C: 

Buřičová Barbora, Okalová Štěpánka, Hončarová Klára, Rititchová Natálie, Tomanová Natálie, Pitulová 
Adéla, Bernhardová Anička, Malá Michaela, Klasnová Lucie  

DHC Plzeň A a DHC Plzeň B (starší žačky) 

Oba týmy "červených ďáblů" jasně přehrávaly všechny soupeře už v základních skupinách. Áčko 
postupně porazilo Slavoj Tachov, ASV Dachau, TSV Brunthal, TV Altötting a v neděli ráno i TuS Prien. 

Béčko si jasně poradilo s SVO Innsbruck, TSV Dachau 1865, VfL Waldkraiburg, TSV Milbertshofen i TSV 
Vaterstetten. 

Pro všechna utkání platila stejná rovnice - čím silnější soupeř, tím více se hráčky DHC soustředily, tím 
důrazněji hrály a tím větším rozdílem vítězily. 

A tak, když v závěrečném finále stanula obě družstva proti sobě, bylo vlastně úplně jedno, kdo zvítězí. 

Nakonec bylo o jedinou branku lepší Áčko (přestože pořadatelé výsledek otočili a vyhlásili to naopak).  

Ohromná pochvala a velké poděkování všem! 

DHC Plzeň A: 

Netrvalová Veronika, Kantnerová Sára, Walterová Natálie, Kabátníková Eva, Šimáčková Kateřina, 
Hornsteinerová Jana, Drozdová lucie, Nosková Barbora, Bernhardová Adéla, Kutáková Anna  

DHC Plzeň B: 

Kučerová Barbora, Černěhová Denisa, Kajerová Nela, Haluzincová Veronika, Vaňková Barbora, Turková 
Anna, Oxová Tereza, Lásková Pavlína, Kliková Karolína, Kepková Pavlína 



Turnaj byl závěrečným rozloučením s hráčkami ročníku 2001, které budou dále pokračovat v mladších 
dorostenkách. Ale samozřejmě až po prázdninách, které si více než zasloužíme všichni :-) 

 

  

  



A zase bramborová! - Mladší žačky (ročník 2004/2005) na 
turnaji ve Waldkraiburgu 

Mladší žačky, ročník 2004/2005, se o víkendu 25. a 26. června zúčastnily turnaje v německém 
Waldkraiburgu. 

Na závěr sezóny jsme odjely do nedalekého Waldkraiburgu na turnaj, který se odehrával venku na 
fotbalovém hřišti, které bylo rozděleno na 4 házenkářské. Plzeňská výprava čítala neuvěřitelných 70 
osob! 

Ročník 2004/2005 startoval pod názvem DHC Plzeň D a ve skupině je čekaly týmy SVO Innsbruck, TSV 
Brunnthal-A a TuS Prien. Na turnaj jsme odjely s klasickými spojkami Verčou Chocovou, která bohužel 
ještě nemá tolik zkušeností, a Terkou Blažkou, která se zranila ještě než začal první zápas! A tak na 
krajních spojkách musely předvést svoje dovednosti Kačka Krausová s Luckou Benešovou, které 
doposud hrály převážně na pivotu, a na střední spojce se střídala křídla Julča Dubská a Vali Toušová. 

K prvnímu zápasu jsme nastoupily proti týmu SVO Innsbruck. Soupeř byl méně kvalitní a naše holky se 
velmi rychle přizpůsobily pomalému tempu soupeře. V zápase si zahrály všechny hráčky, ale bohužel ani 
jedna neuposlechla příkazy trenérů, a tak velmi nepohledný zápas skončil naší výhrou POUZE 8:1! V 
tomto zápase zaslouží pochvalu Julča Dubská. 

V dalším zápase nás čekal TSV Brunnthal-A. I když jsme narazily na dalšího méně kvalitního soupeře, 
tak už se konečně „rozkoukaly" i další hráčky a v útoky podpořily, celý turnaj výborně hrající, Julču 
Dubskou. Děvčata si nechala poradit, a tak už to byl od nás velmi vydařený zápas. Velkou pochvalu v 
tomto zápas Verča Chocová, která dala 3 branky! A dále Vali Toušová za aktivní hru na střední spojce. 
Snahu předvedla i Lucka Benešová. Výhra 13:4. 

Poslední sobotní zápas, který rozhodoval o tom, zda se ve skupině umístíme na prvním nebo na druhém 
místě, jsme odehrály proti dobře hrajícím TuS Prien. Hned od začátku zápasu byla na děvčatech vidět 
„lenost" z předchozích zápasů (asi jsme si myslely, že zase půjde všechno samo). Bohužel i přes dlouhé 
přemlouvání našich spojek ke střelbě z dálky se herně dokázala prosadit pouze Julča Dubská. Ani 
následná osobní obrana na „jedinou" hráčku soupeře nám nepřinesla ovoce, a tak jsme utrpěly první 
porážku na turnaji (9:11), která rozhodla o tom, že v souboji o postup do finále změříme síly s našimi 
staršími kolegyněmi z DHC (ročník 2003). 

Po posledním nevydařeném zápase jsme si zašly zchladit smutné obličeje do nedalekého aquaparku. 
Celý den zdobily velmi vysoké teploty a nepříjemné sluníčko, a tak jsme se do vody moc těšily. Po krásné 
odpočinkové hodince nás z bazénu vyhnala bouřka, a tak jsme se musely vrátit zpět do areálu a 
přestěhovat se ze stanů do haly. 

V neděli jsme se utkaly o postup do finále s DHC Plzeň C (ročník 2003). Tento zápas byl určitě 
nejpovedenější z celého turnaje. Konečně se nám probrala i Kiki Nová, která nám předvedla, že to jde, 
KDYŽ SE CHCE! Za tenhle zápas zaslouží všechny obrovskou pochvalu, jak za útok, kdy nás o více gólů 
připravila pouze Malina v bráně, tak i za výbornou obranu s dobře chytající Ájou Šindelářovou! I přes 
porážku 5:14, to byl velmi dobrý zápas! 

Na druhém hřišti bojoval o postup do finále Slavoj Tachov s TuS Prien. Porážka Tachova rozhodla o tom, 
že o bronzovou medaili se utkáme právě s námi dobře známým týmem z Tachova. 

V našem týmu očividně chybí „hecíř" družstva, a to se právě ukázalo v posledním zápase o konečné třetí 
místo. Již před zápasem pomoc starších holek o nabuzení nepomohla, a tak jsme nastoupily do zápasu 
bez chuti. Ani další přemlouvání spojek o střelbu z dálky dolů nepomohlo, a tak po nešťastných gólech do 
naší branky z prostoru křídla jsme utrpěly další porážku na turnaji a odvážíme si v této sezóně další 
bramborovou medaili! 

Na tomto turnaji jsme získaly mnoho nových zkušeností a ukázal nám, v čem máme největší rezervy a na 
čem zapracovat na letním soustředění. 



Velké dík patří samozřejmě fanouškům, jak našeho, tak ostatních družstev DHC za velmi hlasitou 
podporu!! 

Po velmi náročné sezóně nás čeká zasloužený odpočinek a sejdeme se zase na začátku srpna na 
soustředění v Plzni a poté společně s ostatními družstvy DHC odjedeme na týden do Tachova, kde se 
budeme připravovat na další sezónu a obhajobu titulu MISTRA ČR! 

DHC Plzeň D reprezentovaly a branky střílely: 

Ája Šindelářová, Julča Dubská 21, Lucka Benešová 8, Vali Toušová 5, Kiki Nová 3, Verča Chocová 3, 
Verunka Pechová, Natálka Hofírková, Lisuška Hýblová, Helča Cheníčková, Kačka Krausová, Terka 
Blažková 

 

  



Premiérový ročník Šnek Cupu slavil velký úspěch  
(27. 6. 2016) 

První ročník turnaje v miniházené Šnek Cup se velmi vydařil. Přestože počasí turnaji nepřálo a místo pěti 
hřišť se nakonec celá akce musela konat na dvou hřištích v hale, dětem to vůbec nevadilo a urputně 
bojovaly o každý míč. 

23 družstev hrálo ve dvou kategoriích. Nejmladší sportovci z prvních až třetích tříd se utkali v kategorii 
Přípravka. Pořádající 31. ZŠ výborně reprezentovalo dravé družstvo Čertíků, které bylo složeno ze 
samých prvňáků. Dále se představila tři družstva z 28. ZŠ: Gepardi, Borci a Buldoci. Všechny děti 
miniházená velmi bavila a výsledky rozhodně nebyly důležité. 

Ve starší kategorii se hrálo s pořádným nasazením a za mohutného povzbuzování diváků. Zúčastněná 
družstva se utkala ve čtyřech základních skupinách. Dále pak podle umístění postupovala do 
semifinálových bojů a z nich do bojů o konečné umístění. 

Nejúspěšnější nakonec bylo družstvo Kačenek ze ZŠ a MŠ Božkov. Na druhém místě se umístili Vlci z 
28. ZŠ. Nejúspěšnějším domácím týmem byly Démoni z 5. A z 31. ZŠ Plzeň. 

Dále hráli: Beníci (4. E, 31. ZŠ Plzeň), Mimoni (5. A, 31. ZŠ Plzeň), Držáci (5. D, 31. ZŠ Plzeň), Paraziti 
(5. B, 31. ZŠ Plzeň), Střelci 28 (28. ZŠ Plzeň), Machři (4. F, 31. ZŠ Plzeň), HC 5B (5. B, 31. ZŠ Plzeň), 
Lízátka (4. A, 31. ZŠ Plzeň), Drsňáci (5. D, 31. ZŠ Plzeň), Buldoci (4. A, 31. ZŠ Plzeň), Borci (4. F, 31. ZŠ 
Plzeň), Raplňáčci (4. C, 31. ZŠ Plzeň), Lemoni (5. C, 31. ZŠ Plzeň), Ďáblové (4. E, 31. ZŠ Plzeň), Citróni 
(5. C, 31. ZŠ Plzeň), Školáci (4. C, 31. ZŠ Plzeň). 

Všichni účastníci si odnesly pamětní dřevěné medaile, nafukovací balónky a lízátka. Nejlepší tři družstva 
obdržela zlaté, stříbrné a bronzové medaile a nádherné netradiční keramické Šneky (maskoty turnaje). 

Organizaci celého turnaje na výbornou zvládly házenkářky z druhého stupně 31. ZŠ Plzeň, velká 
pochvala všem! 

Turnaj měl u všech dětí ohromný úspěch. Doufejme, že bude i v dalších ročnících stejně úspěšně 
pokračovat. 

 

  



Hodnocení sezony 2015/2016 - mladší dorostenky 

Jak jinak hodnotit sezonu, ve které se stanete Mistrem ČR, než jako veleúspěšnou!! 
Ale začněme od začátku. 

Po kvalitním letním soustředění v Nýrsku se hráčky vydaly na mezinárodní turnaj v Magdeburgu. 

Tento turnaj se příliš nevydařil herně ani výsledkově. Hráčky ročníku 2000 měly v hlavách stále medaili z 
předchozí Žákovské ligy a starší hráčky se jim povětšinou rády přizpůsobily. Výsledkem sice bylo třetí 
místo, ale hra ani chování hráček rozhodně nebylo to, na co jsme byli v minulosti zvyklí. Na druhou stranu 
asi dobře. Logicky došlo k tomu, že jsme si to všichni vyříkali, vyčistil se vzduch a v podzimní části DHC 
předvedlo spanilou jízdu bez ztráty bodu, s vítězstvími o šest a více branek. 

Následoval výlet na hranice všedních dnů - do Dánska. Přestože tým dobře fungoval po všech stránkách, 
soupeři byli velmi kvalitní, a tak lze 5. místo z cca. 50 družstev považovat za úspěch. 

Po novém roce dorostenky vyhrály oba přípravné turnaje v Plzni a Velké nad Veličkou. Stejně tak prvních 
sedm utkání dorostenecké ligy a staly se ve velkém předstihu prvním postupujícím do finále o mistra 
České republiky. V posledních třech utkáních sice DHC prohrálo na hřišti Slavie a remizovalo v Mostě, 
což bylo i ku prospěchu věci. Hráčky si díky tomu uvědomily, že nelze hrát bez nasazení a motivace po 
celou dobu utkání proti žádnému soupeři, natož proti tak kvalitním jako Slavia i Most jsou. DHC skončilo 
ligu západ s náskokem deseti bodů. Ve dvaceti utkáních nastřílelo nejvíce branek 564, a to i přes to, že 
se úplně nedrží celosvětového trendu rychlé hurá házené. Jak už je zvykem obdrželo i nejméně branek 
419. 

Ve výčtu letošních úspěchů nelze zapomenout na bronz na prestižním Prague cupu. Jedinou 
dorosteneckou medaili pro ČR. 

Ani na zlato na mezinárodním turnaji v německém Aue. 

Finále samotné se dá vyhodnotit jako oslava dorostenecké házené. Nechybělo mu nasazení, emoce, 
přátelská atmosféra, organizační kvalita. Že někteří brblalové čekali hezčí házenou? Staří trenéři měli 
nervy jako hrom a co teprve šestnáctileté holky. Ve finále DHC dvakrát těsně zvítězilo a stalo se poprvé v 
historii klubu Mistrem ČR v této kategorii. Trochu škoda, že další týden se štěstí od týmu odvrátilo a na 
Československém poháru v Michalovcích rozdílem jedné branky přišlo o stříbro a skončilo čtvrté. Ale 
Mistr musí umět i prohrát! 

Na závěr je třeba znovu poděkovat všem, kdo přiložili pomocné ruce - rodičům, ostatním v klubu, 
sponzorům, městu a kraji. 

Hráčky se po několika posledních zábavných trénincích, v kterých pomohou a půjdou příkladem i 
minižačkám DHC, se kterými si domluvily společný trénink, odeberou na prázdninový odpočinek a sejdou 
se v polovině srpna, aby bojovaly o další úspěchy, tentokrát v kategorii starších dorostenek. 

Individuální hodnocení hráček: 

1. Anna Jiskrová - brankářka, která dlouhodobě vykazuje stabilní formu. Hráčka s velkým handballovým 
srdcem. Čím těžší zápas tím lépe. Svoje kvality ukazovala celou sezonu. Když si na Prague cupu přetrhla 
křížový vaz, odmítla okamžitou operaci a chtěla týmu pomoci v boji o titul. Ve finále byla i přes 
nepříjemnou 
ortézu a bolest oporou týmu. Klobouk dolů!!! Přejeme po červnové operaci brzký návrat do branky a 
hlavně úspěšné léčení. 

2.Tereza Poslední - univerzálka, která může hrát na pivotu, obou křídlech a věřím, že v nouzi i na 
rozehrávce, odehrála pěkná utkání, v závěru sezony dostávala méně příležitostí díky svojí menší 
agresivitě v defenzivě. Vyhovují jí spíše běhaví a lehčí soupeři. Je v širším výběru W 17. 



3. Pavlína Kepková - benjamínek týmu, jediná hráčka ročníku 2001 v družstvu. Vyhovuje jí spíše hra na 
křídle, ale v některých zápasech hrála výborně i na postu rozehrávky. Výborná technika míče a 
rychlost. Občas vymyslí věci, při kterých trenérům stoupá krevní tlak. A to v kladném i záporném 
smyslu. Určitě toho má hodně před sebou. Právem je v širším výběru W 17. 

4. Julie Franková - rozehrávka, absolutní bojovník a srdcař. Totální pilíř obrany a mozek v útoku. 
Zlepšila střelbu z výskoku. Snad jedinou slabinou je spolupráce s pivotem. Bez ní si lze hru týmu jen 
těžko představit. Věřím, že i díky jejímu skromnému chování bude tahounem v U 17. 

5. Věra Oravcová - střelec, spojka. Nejvyšší hráčka týmu, přesto s dobrou koordinací pohybů. Přesný s 
tvrdý střelec, který během posledních dvou let vyrostl nejen do výšky, ale především herně i mentálně. 
Když se v prvním jarním kole zranila (zlomený kotník) získávalo DHC body mnohem složitěji. Naštěstí se 
vrátila včas a pomohla týmu v závěrečné fázi. Byla nejlepší hráčkou týmu na Československém  
poháru. Hráčka W 17. Jen tak dál! 

6. Anna Šmrhová - levačka, pravé křídlo. Další hráčka U 17. Střídá se na svém postu se svojí starší 
spoluhráčkou T. Eksteinovou. Obě podávají rovnocenné výkony. Vzhledem k častým zraněním 
spoluhráčky byla odpovědnost na ní. Nejenže jí unesla, ale i pomohla družstvu svými drzými brankami. 
Letos velké zlepšení, hlavně v u ní nepříliš oblíbené obranné činnosti. Má pořád kam růst, záleží jen na 
ní. Letos výborná sezona. 

7. Tereza Bušauerová- kapitánka jak má být! Sezonu začínala po zlomenině kotníky a končí se 
zraněním kyčle. Díky svému způsobu hry dostává často od soupeřů co proto. Má nepříjemnou a tvrdou 
střelu, bere na sebe zodpovědnost v důležitých fázích zápasu. Velmi dobrý obránce. Povede tým do boje 
i příští sezonu. 

8.Michaela Sedláková- po promarněné minulé sezoně se pomalu vrací zpět. Trochu nestálý výkon v 
jednotlivých utkáních. Měla zápasy hvězdné i bídné. Musí nutně zlepšit obrannou činnost a nebát se 
občas vystřelit. Víme, že to umí! 

9.Adéla Tomíšková - levé křídlo s obrovským, ale bohužel zatím nevyužitým potenciálem. Dobrou ruku, 
výskok i nohy brzdí vlastní hlava a sebedůvěra. Je třeba pracovat na větším důrazu. Nezbývá jen věřit, že 
se vše zlomí a náš „Krtek" ze sebe vydá vše, tak jako v zimní části sezony. Určitě na to má!! 

10. Barbora Jetlebová- tento dres oblékala vždy „Jety". Skončila před sezonou ze zdravotních důvodů. 
Dres byl zařazen do pomyslné síně slávy a již s ním nebude nikdo v tomto týmu hrát. Hodně štěstí Jety! 

11. Simona Paulusová- pivot, který uvažoval před sezonou o konci. Dobře, že to neudělala. Celou 
sezonu byla oporou především v obraně. V útoku je třeba zapracovat na rozvaze při střelbě a rychlejším 
přechodu. 

12. Anna Toušová - přišla před sezonou z české házené. Fyzicky výborně disponovaná hráčka se letos 
uplatnila jako specialista obránce a zasáhla do většina ligových utkání. V závěru si obnovila zranění zad 
a o finále přišla. Přejeme brzké uzdravení. 

13. Markéta Fousková- levé křídlo s velkou rychlostí a dynamikou. Střídala skvělé okamžiky s bídnými. 
Je na ní hodně poznat, když pár dní netrénuje. Nutně musí zlepšit techniku střelby. Občas ani sama neví, 
jak to tam spadlo. Nicméně po přeřazení z B týmu obrovský pokrok. 

14. Denisa Franzová - spojka, po loňské sezoně, kterou prakticky promarodila, si tuhle užila více. Přesto 
v zápasech často neprodá zdaleka vše, co dokáže. Pravděpodobně ji brzdí psychika po loňském zranění. 
Má vše, co pro házenou potřebuje. Výšku, sílu, rychlost i střelu. Jen toho využít častěji. Na konci sezony  
ji trápily bolesti zad. Věříme, že po letním odpočinku naskočí opět v plné síle. Je ve výběru W 19. 

15. Tereza Eksteinová - levačka, pravé křídlo. Též ve výběru W 19. Šikovná a rychlá hráčka přišla o 
spoustu minut díky množství různých zranění. Ty se jí naštěstí vyhnuly v závěru, a tak byla ve finále 
platnou hráčkou. V současné době koketuje s odchodem do interligového Mostu. Pokud se rozhodne pro 
odchod přejeme jí hodně odehraných minut v interlize. 



16. Ladislava Bufková- brankářka, která přišla o polovinu sezony díky zranění kotníku. Dostávala se 
průběžně do formy a stihla ještě finále. Největším problémem je v současné době psychika. Zbytek jsou 
maličkosti. Na podzim bude ležet odpovědnost v brance především na jejích bedrech. 

17. Kateřina Soukupová - pivot. Zlobivé dítě zvládlo v posledních třech měsících svého vnitřního ďábla 
a stalo se velmi platným hráčem týmu. V druhém finále byla vyhlášena dokonce nejlepším hráčem 
zápasu. Parametry má na interligu. Je jen na ní, kam nasměřuje své další kroky. 

18. Tereza Krauskopfová - rozhodla se ukončit svůj házenkářský život. Děkujeme za odvedenou práci a 
přejeme hodně štěstí v „civilu". 

19. Kristýna Křišťanová - začala sezonu velmi dobře. Pak si přetrhla křížový vaz a zotavuje se po 
dubnové operaci. Uvidíme, jak stihne začátek další sezony. 

20. Karolína Rybáková - rozehrávka. Hráčka menší postavy většinou na tento handicap dost doplácí. 
Přesto zasáhla do některých utkání. Odehrála velmi dobrý turnaj v Dánsku. Příští rok by měla být oporou 
mladších dorostenek. 

21. Michaela Šlehoferová - brankářka, která začala s házenou velmi pozdě. Letos extrémní zlepšení. 
Střídá sice dobré zápasy s horšími, ale výrazně týmu pomohla v zápase o bronz na Pragáči i dalších 
turnajích. Má velkou chuť na sobě pracovat.  

 


