
 

SEZÓNA 2016/ 2017 

  



Největší úspěchy 
Sezóna 2016/2017 

 

Reprezentantky: 

ženy: Zachová Dominika 

juniorky: Bušaurerová Tereza, Buchnerová Barbora, Eksteinová Tereza, Franzová Denisa 

dorostenky: Franková Julie, Kepková Pavlína, Oravcová Věra, Poslední Tereza, Šmrhová Anna 

 

Kategorie Akce Umístění 

Starší dorostenky 1. liga dorostenek 3. místo 

Starší dorostenky Jindřichův Hradec 2. místo 

Starší dorostenky Sauerland Cup Menden 3. místo 

Mladší dorostenky 1. liga dorostenek 6. místo 

Mladší dorostenky Jindřichův Hradec 3. místo 

Starší žačky Mistrovství ČR (Žákovská liga) 2. místo 

Starší žačky Velká cena Prahy (Háje) 2. místo 

Starší žačky Plzeňská liga 1. místo 

Starší žačky Sportovní liga ZŠ (pod hlavičkou 31. ZŠ) 2. místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) 3. místo 

Mladší žačky Plzeňská liga 1. místo 

Mladší žačky Podzimní cena Jižního města 3. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce (4+1) 1. místo 

Minižačky Tachovský dortík (4+1) 2. místo 

Minižačky Slávistický mináček 2. místo 

 



DHC Plzeň sezóna 2016/2017 
Výbor klubu 

Předseda klubu: Jan Šmrha 

Místopředsedkyně: Šmídová Jitka, Šmrhová Jarka 
Trenéři 

Stojící zleva: Přerost Karel, Šmrha David, Čákora Franta, Jiskra Tomáš, 
Beránek Petr, Franz Dušan, Krejčí Roman, Janků Milan, Roub Jarda  

Klečící zleva: Šmrhová Jaroslava, Bláhová Martinka, Rybová Týna, 
Mancellari Eva, Toman Václav, Voláková Eva, Mašková Veronika, 
Voláková Eva, Jordanovová Věra 

  



DHC Plzeň sezóna 2016/2017 
Dorostenky (1999 - 2001) 

Bernhardová Adéla, Černěhová Denisa, Kepková Pavlína, Kliková 
Karolína, Kutáková Anna, Netrvalová Veronika, Nosková Barbora, 
Šauerová Valerie, Vodáková Veronika, Walterová Natálie 

Fousková Markéta, Franková Julie, Křišťanová Kristýna, Oravcová Věra, 

Paulusová Simona, Poslední Tereza, Rybáková Karolína, Šlehoferová 

Michaela, Šmrhová Anna, Tomíšková Adéla, 

Bufková Ladislava, Bušauerová Tereza, Franzová Denisa, Jiskrová Anna, 

Sedláková Michaela, Soukupová Kateřina, Toušová Anna 

Trenéři:  

Jiskra Tomáš, Franz Dušan 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2016/2017 
Starší žákyně (2002 a 2003) 

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

Buřičová Barbora, Malá Michaela, Pitulová Adéla, Rittichová Natálie, 

Řehořová Anna, Tomanová Natálie 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2016/2017 
Mladší žákyně (2004, 2005) 

Benešová Lucie, Blažková Tereza, Dolanská Patricie, Donátová Barbora, 

Dubská Julie, Cheníčková Helena, Chocová Veronika, Jelínková Šárka, 

Komárková Magdaléna, Krausová Kateřina, Nová Kristýna, Říhánková 

Zuzana, Šindelářová Adriana, Toušová Valentýna 

Aichingerová Veronika, Bourová Barbora, Brázdová Veronika, Čásová 

Karolína, Egermajerová Nela, Hofírková Natálie, Hýblová Ludmila, 

Pechová Veronika, Perglová Viktorie, Šerá Veronika, Wandlová Anna, 

Zaplatílková Natálie 

Trenéři:  

Voláková Eva, Fronková Markéta, Čákora František, Mancellari Eva, 

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra 

 

 



DHC Plzeň sezóna 2016/2017 
Minižačky (2006 - 2007) 

Baumruková Eliška, Bažantová Eva, Bažantová Martina, Ciprová Anna, 
Danihelková Anežka, Dixová Robin, Hachová Monika, Karpíšková Nikola, 
Langerová Nela, Mancellari Sára, Polanková Markéta, Růžičková Adéla, 
Tesařová Anna 
  
2007: Bezdičková Viktorie, Březinová Kateřina, Burjasová Tereza, 
Cvačková Natálie, Černíková Leona, Gajdošová Klára, Chvátalová Adéla, 
Kaucká Barbora, Košková Tereza, Krejčíková Simona, Krejčí Diana, 
Loskotová Barbora, Nyklesová Natálie, Palečková Aneta, Růžková 
Magdalena, Skrziszowská Andrea, Strnadová Nela, Stulíková Barbora, 
Stupková Veronika, Šedivá Kateřina, Šollarová Kateřina, Šuchmanová 
Tereza, Vaicová Tereza, Vasková Victoria, Vopatová Laura, Vnoučková 
Ilona 
 

Trenéři: 

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

Košek Martin, Vodáková Lenka, Růžičková Štěpánka 

  



DHC Plzeň sezóna 2016/2017 
Přípravka (2008 - 2009) 

Baštářová Veronika, Beránková Marlene, Budková Alžběta, Budková 

Kateřina, Dostálová Anežka, Doubková Valerie, Hanzlíková Barbora, 

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

Sedláčková Adéla, Svatoňová Sára, Špačková Aneta 

Beránková Ellen, Cvačková Kristýna, Kaucká Lucie, Poskočilová Alžběta, 

Riegelová Beata, Rittichová Lucie, Růžičková Gabriela, Samcová Vendula, 

Sedláčková Michaela, Trejbalová Vanesa, Vávrová Viktorie, Záhoříková 

Gabriela 

Čadrová Eliška 

Trenéři:  

Johannová Petra, Beránek Petr, Krbcová Petra, Bláhová Martina, 

Jordanovová Věra 

 



DHC Plzeň sezóna 2016/2017 
Předpřípravka (2010 - 2011) 

Dlesková Natálie, Egermajerová Nikol, Klímová Karolína, Pluhařová 

Michaela, Šnebergerová Karolína 

Foryová Klára, Hazdrová Eliška, Chocholková Natálie, Janů Valentýna, 

Králová Adéla, Kurešová Markéta, Mancellari Laura, Mašková Sofie, 

Pacáková Magdalena, Pivoňková Nela, Přerostová Amélie, Roubová 

Eliška, Rybová Kateřina, Šedivcová Liliana, Zíková Natálie, Škrdlíková 

Tereza 

Potůčková Ema 

Trenéři:  

Přerost Karel, Roub Jaroslav, Mašková Veronika, Rybová Kristýna 

 

  



Olympijský park Plzeň (5. - 21. 8. 2016) 

U příležitosti Letních Olympijských her v Riu připravuje město Plzeň velkou akci pro všechny sportovní 

fanoušky i aktivní sportovce. 

Akce se jmenuje Olympijský park Plzeň a bude mít několik částí. Hlavní Olympijský park, kde budete moc 

bezprostředně zakusit olympijskou atmosféru, bude vybudován v centru města za nákupním centrem OC 

Plzeň Plaza. Kromě pódia, kde poběží doprovodný program, a velkoplošné obrazovky s přenosy z Ria, 

zde bude možnost navštívit stánky jednotlivých sportovních klubů. DHC Plzeň nebude chybět. Všichni 

návštěvníci budou mít možnost navštívit házenkářský stánek, který bude mít DHC Plzeň společně s 

Talentem Plzeň v sektoru míčových sportů. Těšit se můžete kromě tradičních dovednostních soutěží i na 

úkoly s netradičními míči či balančními pomůckami. Bude zde také možnost změřit si rychlost střelby. 

Slavnostní zahájení Olympijského parku proběhne 

5. 8. 2016 - od 20 hodin 

Všechny hráčky DHC Plzeň jsou srdečně zvány, aby se do průvodu zapojily! Přihlaste se mejlem 

na jarka.krat@volny.cz nebo telefonem na 607 703 698. 

Otevírací doba Olympijského parku Plzeň 6. - 21. 8. 2016 

PO - PÁ 16.00 - 02.00 (sportovní aktivity do 22.00) / ST 13.00 - 02.00  

SO - NE 12.00 - 02.00 (sportovní aktivity do 22.00) 

Další částí plzeňského Ria bude víkend s házenou. Ten bude 13.8. a 14.8. v areálu HK Slavia VŠ Plzeň 

(u Borského parku). Zde naleznete opět "házenkářský" stánek a budete si moc vyzkoušet mimo jiné i 

plážovou házenou. 

V sobotu 13.8. se zde bude konat od 10 do 12 h turnaj přípravek v miniházené. 

Od 15 do 17 h zde proběhne turnaj minižactva v miniházené. 

V neděli 14.8. proběhne od 10 do 12 h turnaj příchozích (dětí ve věku minižactva) v miniházené - srdečně 

zveme nejen všechny naše hráčky, ale i jejich kamarádky a kamarády. 

  

mailto:jarka.krat@volny.cz


Jaroslava Šmrhová mezi nejlepšími trenéry v ČR 

 
 

Druhý ročník ankety Díky, trenére zná své finalisty. A my máme velkou radost, že házená a DHC Plzeň v 

ní mají svou zástupkyni - Jaroslavu Šmrhovou.  

Jarka je dlouholetá trenérka nejmladších házenkářek. V naše klubu (ještě pod hlavičkou TJ Rozvoj Plzeň) 

začínala jako hráčka. Její kariéru ale zabrzdilo zranění, a tak se brzy začala věnovat trénování. Prošla 

všechny tréninkové kategorie od přípravky až po starší žačky. V této sezóně trénuje družstvo starších 

žaček.  

V minulosti dosáhla se svými svěřenkyněmi dva tituly Mistryň ČR (oba s mladšími žákyněmi - v roce 2014 

a 2015). Je také trenérkou dívčího výběru Plzeňského kraje - na předchozích dvou Olympiádách dětí a 

mládeže (2013 a 2015) získala se svými svěřenkyněmi dvakrát stříbrnou medaili.  

V březnu tohoto roku byla oceněna Českým Olympijským výborem a získala titul "Trenérka, cvičitelka 

roku 2015"   

Jarko, my tě v tom nenecháme! Držíme palce do finále!  

Pojďte všichni, Plzeňáci, roztleskáme Podvinný mlýn!  

 

  

http://www.dikytrenere.cz/
http://www.svaz.chf.cz/content.aspx?contentid=21689
http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-328-dsc-6974.jpg


Dorostenky DHC Plzeň na herní přípravě v Mostě  
(27. - 28. 8. 2016) 
Mladší i starší dorostenky DHC po kondičním soustředění v Nýrsku vstoupily i do herní části předligové 

přípravy. Prvním testem byl přípravný turnaj v Mostě. Turnaje se kromě obou družstev DHC zúčastnily 

mladší i starší dorostenky domácího DHK Baník Most a družstvo Sokola Písek. 

Hráčky během dvou dní sehrály čtyři kompletní, fyzicky náročná hodinová utkání. Přestože naprosto 

nešlo o výsledky, obě plzeňská družstva porazila jak Písek, tak mladší dorostenky Mostu a prohrála jen 

se staršími dorkami Mostu. Nutno říct, že Most trénuje již od 20.července a DHC má za posledních 

čtrnácti dní za sebou pouhých 20 tréninkových jednotek. 

Starší dorostenky za dva dny předvedly velké množství pěkných kombinací ve vysokém tempu a na jejich 

hře bylo vidět, že jsou již dlouho spolu. Některé nepřesnosti jdou na vrub začátku sezony. Nakonec do 

prvního, pro DHC premiérového, utkání ligy starších dorostenek zbývá ještě celý měsíc. 

Příjemným překvapením byl výkon mladších dorostenek. Družstvo, které se svým způsobem teprve 

sehrává a hráčky mají minimum nebo spíše žádné zkušenosti, předvedlo velmi bojovný výkon, na kterém 

se rozhodně dá do budoucnosti stavět. Nejlepší hráčkou byla jednoznačně na levém křídle Natálie 

Walterová. 

Ve velmi dobrém světle se ukázala posila z HK Slavia VŠ Plzeň Adéla Bernhardová. Ve hře bylo 

samozřejmě jisté množství nedostatků, hráčky budou mít možnost dalšího testu příští víkend na dobře 

obsazeném turnaji v Jindřichově Hradci. 

  



Dorostenky DHC Plzeň na herní přípravě v Jindřichově 
Hradci (3. - 4. 9. 2016) 
 

Mladší i starší dorostenky DHC si za svoji poslední herní přípravu před ligou zvolily turnaj ve velmi 

pěkném Jindřichově Hradci. 

Starší dorostenky  

Starší dorostenky odehrály během víkendu tři celá hodinová utkání. Postupně si poradily s Otrokovicemi 

(29:24), Velkým Meziříčím (kde hrály čtyři hostující hráčky z Ivančic; výsledek 39:34) i s Vršovicemi. 

Zvláště poslední zápas z pražským celkem, který má ve svých řadách dvě juniorské reprezentantky i 

trenéra, byl velmi pěkný z obou stran a měl vysokou úroveň. Napovídá tomu i výsledek 33:28. Je třeba 

připomenout, že na straně DHC chybělo pět hráček. Ke dlouhodobě zraněným a rehabilitujícím Jiskrové a 

Křišťanové se přidaly ještě nemocné Bušauerová, Franzová a Soukupová. I přesto obsadily starší dorky 

první místo v turnaji. 

Branky za starší dorostenky: 

Poslední 5, Kepková 7, Franková 19, Oravcová 30, Šmrhová 10, Sedláková 7, Tomíšková 3, Nosková 3, 

Paulusová 6, Toušová, Fousková 8, Bernhardová 1, Bufková, Rybáková, Šlehoferová 

Mladší dorostenky 

Mladší dorostenky odehrály stejnou porci minut, jen rozloženou do šesti půlhodinových zápasů. V sobotu 

bez problémů zvítězily s Pardubicemi (19:14) a Bohunicemi (15:8), aby v neděli ráno přidaly další dvě 

vítězství s Otrokovicemi (12:10) a Vršovicemi (13:9). V posledních zápasech se Slavií Praha a J. 

Hradcem byla na hráčkách ročníku 2000 znát výrazná únava (hrály všechny zápasy st. i ml. dorostenek), 

a tak přišly dvě porážky o branku (se Slávií Praha 9:10 a s J. Hradcem 11:12) a třetí místo. U tohoto 

družstva je vidět, jak těžký je přechod ze žákovské do dorostenecké kategorie, týmu navíc chybí i 

sehranost a na systém hry si stále zvykají. Přesto všechny hráčky podaly velmi dobré výkony a zaslouží 

pochvalu. Velmi dobré výkony z minulého turnaje obhájily z mladých hráček Natálie Walterová a Verča 

Netrvalová. Minutu od minuty se zlepšuje na pivotu Bára Nosková, která si spolu s Adélou Bernhardovou 

(díky bolavému kolenu se jí tentokrát tolik nedařilo) a Pájou Kepkovou (už je ve starší kategorii jako 

doma) zahrály i za starší dorky. Nelze zapomenout na pomocné ruce a nohy ještě starší žačky Lucky 

Drozdové. Určitě se na turnaji neztratila. 

Celkový dojem z turnaje je velmi dobrý a je příslibem do dalších ligových klání. 

Branky za mladší dorostenky: 

Poslední 5, Kepková 13, Franková 7, Oravcová 11, Šmrhová 7, Tomíšková 5, Paulusová 1, Fousková, 

Bernhardová 1, Rybáková 3, Šlehoferová, Walterová 11, Kliková 2, Nosková, Netrvalová, Drozdová 8, 

Vodáková 1  

  



Žirovnický jednorožec (starší žačky na turnaji mladších 
dorostenek 9. - 11. 9. 2016) 
Starší žačky se v rámci přípravy na novou sezónu zúčastnily výborně zorganizovaného turnaje Žirovnický 
jednorožec.  

Naše družstvo, složené ze dvou hráček ročník 2001, devíti hráček ročník 2002 a tří hráček ročník 2003, 
předvedlo na turnaji mladších dorostenek statečný výkon a všechny soupeře alespoň část zápasu trápilo 
a dokázalo s nimi hrát vyrovnaně. Po celý turnaj jsme velmi dobře kombinovaly v útoku (i když občas s 
nepřesnou finální přihrávkou), ale bohužel mizerně bránily (individuální chyby, ale i chyby v komunikaci 
vedly k tomu, že jsme snadno dostávaly branky). Všechny zápasy měly víceméně stejný průběh - delší či 
kratší dobu jsme držely se soupeřkami krok, pak jsme určitou část nezvládly, soupeřky odskočily, a pak 
jsme zase srovnaly krok (bohužel, když už bylo o výsledku rozhodnuto). 

Pochvalu zaslouží zejména spojky, které z větší vzdálenosti ohrožovaly branku soupeřek. To, že to tam 
pokaždé nespadlo, bylo "vinou" velmi dobře chytajících brankářek téměř všech týmů, ale také větším 
míčem (dorostenky hrají s velikostí 2, starší žačky s velikostí 1). 

Přestože jsme skončily poslední, byl turnaj velmi dobrou přípravou pro nadcházející sezónu. V obraně 
máme na co zlepšovat, za útočnou snahu mají pochvalu všechny hráčky - vždyť se všechny dokázaly 
proti starším a zkušenějším soupeřkám gólově prosadit! 

 

Výsledky DHC Plzeň:   

• DHK Baník Most 13:20 

• Sokol Písek 5:18  

• DHK Slavoj Žirovnice 17:21 

• SK Žeravice 10:18 

• Tatran Bohunice 10:19 

• SKH Velká nad Veličkou 10:19 

• HC Zlín 14:26 

 

Hrály: 

Černěhová 6, Drozdová 10, Haluzincová 6, Kajerová 10, Klementová 14, Kutáková 5, Rittichová 4, 
Tomanová 5, Turková 4, Vaňková 11, Šimáčková 3  

Chytaly Kučerová (40 % úspěšnost) a Kabátníková (28 % úspěšnost)  

  

  



Přípravka - první turnaj 10. 9. 2016 - Lázně Kynžvart 
Letošní sezónu zahájilo naše družstvo přípravky soutěžním turnajem v Kynžvartu. Holky byly rozděleny 

do 3 družstev jako DHC „A", DHC „B" a DHC „C". 

Do turnaje vstoupily duelem proti sobě DHC „B" a DHC „C". V tomto zápase se holky spíše rozkoukávaly. 

DHC „A" vstoupilo do turnaje proti Talentu A. Převahu ze začátku mělo družstvo Talentu, ale naše holky 

se v průběhu zápasu zlepšovaly. Tento zápas byl oproti minulé sezóně vyrovnanější. Další zápasy 

odehrály proti Talentu B a Slavii. DHC „C" odehrálo další zápasy s Chebem A a VŠ Slavií B. V obou 

zápasech podávaly holky dobré výkony. DHC „B" mělo stejné soupeře jako DHC „C" a oba zápasy 

probíhaly v celkem vyrovnaném a podobném duchu hry. Nutno podotknout, že holky hrály všechny 

zápasy téměř bez střídání, což se samozřejmě projevilo únavou v druhých polovinách 20 minutových 

zápasů. 

Z herního hlediska jsme největší problém měly se zpracováním balónu a mezery byly stále i v obraně. 

Přesto musíme ocenit snahu některých hráček za bojovnost v osobních soubojích. Na celkové hře je 

vidět zlepšení od loňské sezóny. Pokud holky vydrží v tréninkovém nasazení, úroveň hry se časem jistě 

zlepší. 

Celkově byl turnaj, i přes velmi teplé venkovní podmínky, vydařený a všem děvčatům patří pochvala. 

Další soutěžní turnaj nás čeká 22. 10. 2016 na Talentu v Plzni. 

 

  



Mini 4+1 - První soutěžní turnaj 11. 9. 2016 (Lázně 
Kynžvart) 
Pro tréninkovou skupinu hráček ročníků 2006 - 2007 začala nová sezóna turnajem ve čtyřkové házené v 

Kynžvartu. 

Oproti minulé sezóně, kdy většina hráček (ročník 2007) spadala ještě do kategorie přípravky, tak v 

začínající sezóně přechází celá skupina věkově již do kategorie žactva. V kategorii mini 4+1 však 

všechna děvčata startovala již v minulé sezóně, takže hlavní změna pro ně bude ta, že tentokrát budou 

již všechny hráčky hrát i v soutěži mini 6+1, kterou doposud hrály pouze ty herně zkušenější. A protože 

nemáme malé cíle, část děvčat si opět vyzkouší i soutěž o kategorii výše a bude doplňovat béčko 

mladších žaček. Model soutěže zůstává stejný jako v minulých letech, tj. zápasy se opět hrají bez 

počítání skóre. 

 

Na první turnaj v sezóně jsme do Kynžvartu přes několik omluvenek přivezli 29 hráček, včetně 3 úplných 

nováčků, kteří začali s házenou až v tomto týdnu. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 družstev, včetně 4 

našich, z nichž po jednom družstvu startovalo v první a třetí skupině a dvě družstva ve skupině druhé. Od 

prvních minut bylo vidět, že všechna družstva jsou oproti minulé sezóně výrazně zkušenější a kvalita 

zápasů zejména v první skupině úroveň čtyřkové házené převyšovala, jelikož hřiště začíná být pro takto 

vyspělé hráče již poměrně malé. V ryze jinak chlapecké skupině (dvě družstva Talentu a Šťáhlavy) se 

naše děvčata rozhodně neztratila a vyjma zápasu s áčkem Talentu byly zbývající dva zápasy zcela 

vyrovnané. Vytknout lze pouze občasnou nedůslednost při vracení se do obrany po ztrátě míče a 

obsazování hráčů, což na této úrovni již soupeři dokážou bez milosti trestat. To však lze přičíst tomu, že 

se jednalo o první turnaj po delší době, navíc po spíše kondičně zaměřeném soustředění, a také velmi 

horkému počasí, které v Kynžvartu panovalo. Věříme, že po důrazném vysvětlení trenérů již budou 

děvčata na dalších turnajích tyto herní situace řešit lépe. 

 

V druhé skupině jsme měli dvě vyrovnaně složená družstva a jejich výkony lze hodnotit jako velmi dobré, 

jelikož většinu soupeřů dokázala děvčata přehrát. Největším překvapením však byl výkon družstva ve 

třetí skupině, ve kterém startovaly nové hráčky, a ač se jednalo vůbec o první zápasy v jejich životě a 

prakticky bez jakéhokoliv tréninku a znalosti pravidel, tak se všichni nováčci dokázali střelecky prosadit, 

což pro ně jistě bude motivací do dalších tréninků i turnajů. 

 

Celkově se turnaj vydařil a určité nedostatky, které nám ukázal zejména proti silnějším soupeřům, se do 

dalších turnajů pokusíme odstranit. Další turnaje nás čekají v kategorii mini 6+1, která se hraje v několika 

výkonnostních skupinách. Na první turnaj skupiny A, který pořádáme v domácí prostředí v sobotu 24.9., 

naváže o den později turnaj skupiny B na Talentu. 

 

 

 



Doba bramborová pokračuje - mladší žačky na 
Žirovnickém poháru 

O víkendu 16. - 18. 9. se mladší žačky zúčastnily prvního nesoutěžního turnaje v nové sezóně. Odjely na 

turnaj do Žirovnice.  

 Zde na ně čekalo celkem 8 zápasů, ale tým Žirovnice B hrál mimo soutěž (hrály za něj hráčky ročníku 
2003). Postupně jsme se utkaly s těmito týmy: HC Háje, Sokol Písek, Žirovnice B, Žirovnice A, Jiskra 
Třeboň, Jindřichův Hradec, Slávie Praha modrý, Slávie Praha červený.  
V pátek nás čekal pouze jeden zápas, a to proti pražským Hájům. V tomto zápase se nám bohužel 
nedařilo plnit trenérské pokyny, které byly holkám dávány a i díky tomuto faktu jsme hned první zápas 
prohrály smolně o jeden gól v poměru 5:6.  

V sobotu na nás čekalo celkem 5 zápasů. K prvnímu zápasu sobotního dne jsme nastoupily proti Sokolu 
Písek, zde pokračoval scénář z pátku a holky nechtěly poslouchat, byly jim dány jasné pokyny, které 
nebyly schopné plnit. I přes to jsme však se soupeřem „utrpěly“ výhru 11:8. 

Další, kdo nás čekal, byla mimo soutěž hrající Žirovnice B. V tomto zápase od začátku chytala v bráně 
Naty Zaplatílková. První poločas byl z naší strany, proti starším dívkám v rámci možností povedený. Poté 
jsme začaly střídat, aby si zahrála všechna děvčata a zápas pro nás skončil porážkou 6:16.  

Po obědě jsme nastoupily s týmem Žirovnice A. Zde jsme nebyly vůbec schopné se prosadit v útoku a za 
celý první poločas jsme bohužel nedaly ani jeden gól. V obraně nám největší starost dělala jedna hráčka, 
na kterou jsme hrály osobní obranu, ale i přes to se dokázala prosazovat. Náš jediný gól v tomto zápase 
vstřelila Vali Toušová. A zápas pro nás skončil nelichotivým výsledkem 1:9. 

S týmem Jiskry Třeboň holky konečně začaly poslouchat, co po nich chceme, a bylo to hned znát. V 
útoku zahrály několik povedených akcí a obrana šlapala celkem slušně. V tomto zápase vstřelila branku 
Verunka Pechová a dostaly šanci všechny hráčky. V bráně si opět zachytala polovinu druhého poločasu 
Naty Zaplatílková, zápas jsme dotáhly do naší druhé výhry 10:8. 

Posledním utkáním velmi náročného sobotního dne pro nás byl z našeho pohledu velmi dobře hrající 
Jindřichův Hradec. Zde mají velkou pochvalu holky za obranu, která šlapala na jedničku :-) V útoku se 
konečně probudila Lucka Benešová a byla tahounkou zápasu, jelikož na Julču Dubskou soupeř vytáhl 
osobní obranu. Pochvalu zaslouží i Kačka Krausová, která i přes některé technické chyby se nebála jít 
stále na branku. A v neposlední řadě musíme pochválit Áju Šindelářovou v bráně, která několik velmi 
důležitými zákroky naše děvčata podržela a i díky tomu jsme zvítězily 10:8. 

Po večeři byla ještě večer naplánovaná soutěž ve střelbě na plachtu a v tom naše děvčata byla ze všech 
týmů nejlepší a ZVÍTĚZILA. Za to mají holky od nás trenérů velkou pochvalu :-)  

Na neděli nám zbyla pouze pražská Slávie, za to oba týmy. Nejdříve jsme nastoupily proti Slávii modří 
(slávistické béčko). V tomto zápase pokračoval výborný výkon v obraně. Děvčata poslouchala, co se po 
nich chce, a výborně vystupovala proti střelkyním, kterým střelbu znepříjemnily a Ája to za nimi vždy 
dochytávala. V útoku to bylo od nás trochu trápení, trvalo nám, než jsme se vypořádaly s obranou 1:5. 
Ale byla vidět velká chuť a bojovnost zápas vyhrát, a to se nám nakonec povedlo, a zápas skončil výhrou 
6:5 pro nás. 
Náš poslední zápas turnaje nás čekala doposud neporažená Slávie červený (slávistické áčko). Tento 
zápas nám relativně dobře fungovala obrana, ale útok byl od nás mizerný. Slávie hrála velmi tvrdou 
obranu a nám se nedařilo se vůbec prosazovat. Dostaly šanci všechny hráčky, které s námi na turnaji 
byly. Na některých dívkách již byla vidět únava z celého turnaje, i proto jsme zápas prohrály 4:15.  

Na turnaji se nám jasně ukázalo, kde je naše slabina a na čem musíme na trénincích usilovně pracovat, a 
to je útok. Obrana šlapala velmi dobře. Bohužel naši nováčkové se stále bojí převzít zodpovědnost a hrát 
na branku. To je další věc, na které budeme pracovat. 



Za celý turnaj si však zaslouží pochvalu všechna děvčata, v každém zápase bylo alespoň něco 
pozitivního, a na to, že to byl po 3 měsících náš první turnaj, tak to nebylo tak zlé :-)  

Vyzdvihnout však musíme Julču Dubskou, které v každém zápase byla tahounem našeho družstva.  

Děkujeme také našim rodičům, kteří s námi byli přímo v Žirovnici i těm, kteří s námi nemohli jet a drželi 
nám palce doma.  

Snad prolomíme na příštím turnaji prokletí bramborových medailí a konečně nám to cinkne :-)  

Sestava: Kiki Nová, Vali Toušová, Verča Chocová, Juli Dubská, Kačka Krausová, Liduška Hýblová, Neli 
Egermajerová, Verunka Pechová, Lucka Benešová, Naty Hofírková, Helča Cheníčková, Ája Šindelářová 
a Naty Zaplatílková.  

 

  



Plzeňská liga starších žaček (17. 9. 2016) 

V sobotu 17. 9. 2016 se uskutečnil první turnaj Plzeňské ligy starších žaček. Pořadatelem byla HK Slavia 

VŠ Plzeň. Vzhledem k nepřízni počasí se celý turnaj odehrál ve zkrácené podobě v hale Talentu Plzeň.  

Obě družstva DHC Plzeň byla zdecimována nejen několika dlouhodobými zraněními, ale bohužel i 
nemocemi. V kombinaci s tím, že mladší žačky hrály o tomto víkendu turnaj v Žirovnici, bylo poměrně 
obtížné turnaj se dvěma družstvy odehrát.  

DHC Plzeň A 

S přehledem zvládlo oba své zápasy a porazilo DHC Plzeň B (16 : 10) i HK VŠ Plzeň B (23 : 5).  

Hrály: 

Drozdová 4, Haluzincová 5, Kajerová 2, Kantnerová 8, Klementová 6, Rittichová 6, Tomanová 2, 
Vaňková 7  

Chytala Kučerová 57 %.  

DHC Plzeň B 

Vynikající výkon předvedlo Béčko zejména v prvním zápase s HK Slavia VŠ Plzeň A. Naše děvčata 
prakticky celý zápas vedla (až o čtyři branky). Bohužel v závěru nám došly síly, a tak z toho byla konečná 
remíza 13:13.  

V utkání proti Áčku se Béčko dokázalo velmi úspěšně prosazovat v útoku, bohužel návrat do obrany a 
samotná obrana nám dělaly problémy.  

Přesto zaslouží všechny hráčky velkou pochvalu za statečný výkon!.  

Hrály: 

Buřičová 6, Hornsteinerová 6, Oxová, Pitulová 3, Řehořová, Turková, Šimáčková 5   

 

  



Mladší dorostenky bojovaly v prvním kole 1. ligy v 
Ivančicích (18. 9. 2016) 

Hned v prvním kole dorostenecké ligy ml. dorostenek došlo k repríze loňského finále, kdy bylo dvakrát 

úspěšnější plzeňské DHC. Tentokrát byla situace jiná v tom, že na straně DHC odešlo sedm hráček 

ročníku 1999 do kategorie starších dorostenek a na jejich místě hrály tentokrát naprostí nováčci v této 

soutěži, na straně Ivančic zůstal tým prakticky nezměněn.  

Přesto se hráčky DHC pustily do soupeře nebojácně a bez zábran. Přestože ani jednou nebyly ve vedení 
a pořád dotahovaly, byl stav ve 25. minutě 12:11 pro domácí. Pak bohužel přišla hluchá desetiminutovka 
mezi 25. a 35. minutou, kdy DHC nedokázalo vsítit branku a i díky vlastním chybám jich obdrželo šest 
(18:11). Hráčky DHC se ani za tohoto nepříznivého stavu nevzdaly a dalších 25 minut dokonce zvítězily o 
branku. Konečný výsledek 32:26 je nakonec spravedlivý. Domácí byli lepším družstvem s větším tahem 
na branku i lepší brankářkou.  

DHC se spoléhalo především na házenkářská „dvojčata" Oravcová - Franková. Těm velmi dobře 
sekundovaly ostatní hráčky, i když se to často neobešlo bez školáckých  
chyb a zbytečných ztrát míče. Hlavně obdržených 32 branek je na zamyšlenou. Je jasné, že obrana 
potřebuje čas na upevnění vzájemné spolupráce. Hráčky vedle sebe hrají teprve druhý měsíc.  
Z mladých hráček ročníku 2001 zaslouží jmenovitou pochvalu N. Walterová za svoji útočnou aktivitu a B. 
Nosková za důraznou a agresivní obranu. V dalším kole se mladší dorostenky utkají v sobotu 24.9. v 
domácím prostředí se Sokolem Vršovice od 13:00 h, a pak následuje souboj stejných soupeřů v kategorii 
staršího dorostu.  

Branky DHC:  

Oravcová 11, Franková 5/1, Walterová 3, Šmrhová 2, Poslední, Tomíšková, Paulusová, Nosková a 
Čerňehová po 1.  

Za Ivančice: Krejčíková 11/8, Olšová 9/2.  

 

  



Mini 6+1 - První soutěžní turnaje 24. a 25. 9. 2016  
(DHC Plzeň + Talent) 

Pro první kolo soutěže v šestkové házené jsme postavili dvě družstva - jedno do skupiny A, která 

odehrála turnaj v sobotu v hale 31. ZŠ, a jedno do skupiny B, která hrála v neděli na Talentu.  

Oproti minulému ročníku prochází i soutěž v 6+1 zásadní změnou, jelikož se od letoška i zápasy ve velké 
házené hrají bez počítání skóre. Osvědčený model z miniházené byl tedy aplikován v kategorii minižactva 
i ve velké házené, což lze jednoznačně považovat za krok správným směrem. Změnil se i systém 
soutěže, kdy nově jsou vytvořeny 3 výkonnostní skupiny, aby odpadly vzájemné zápasy družstev rozdílné 
úrovně. Co se naopak nezměnilo, je struktura jednotlivých zápasů, kdy se opět hraje nejprve zápas s 
nařízenou osobní obranou, poté přijdou na řadu shot-outy a nakonec se hraje klasický zápas v házené.  

DHC Plzeň A 

Áčko odehrálo zápasy v domácí hale a postupně se utkalo s chlapci Talentu a Štáhlav a na závěr s 
děvčaty Strakonic. Pro děvčata se jednalo o první turnaj v šestkové házené po delší době, takže cílem 
bylo spíše osvěžit si rozdíly oproti miniházené a nabrat další zkušenosti v zápasech proti silným 
soupeřům. V prvním zápase proti klukům z Talentu bylo patrné, že fyzická převaha i herní vyspělost 
soupeře je příliš vysoká a průběh zápasu tomu logicky odpovídal. I tak se děvčata dokázala několikrát 
střelecky prosadit při osobce i ve hře a v trhácích byla vyrovnaným soupeřem. Druhý zápas proti 
Štáhlavům již byl o trochu lepší (zejména při osobní obraně), ale i tak je potřeba přiznat, že tento soupeř 
byl tentokrát nad naše síly.  

Vzrůstající výkon bohužel děvčata nepotvrdila v posledním zápase proti Strakonicím. V tomto zápase se 
nedařilo téměř nic a rozhodl zejména velký počet technických chyb na naší straně. Tak jako se v prvních 
dvou zápasech dalo říci, že vyhrál lepší tým, tak v posledním zápase prohrál jednoznačně horší tým. Zda 
byl špatný výkon zapříčiněn únavou nebo tím, že po delší době hrála děvčata proti jinému dívčímu oddílu 
(obvykle hrají až na výjimky v jinak chlapeckých skupinách) a došlo k určitému podcenění soupeře, je 
otázkou. Výkon v tomto zápase však dobrý nebyl a děvčata rozhodně mají na to, aby předvedla více. 
Prostor pro zlepšení je tak pro další turnaje velký a děvčata si musí uvědomit, že pokud chtějí hrát proti 
nejsilnějším soupeřům, tak budou muset i na trénincích přidat. Měřítkem by pro ně neměly být výkony 
dalších spoluhráček z tréninkové skupiny, ale právě výkony nejsilnějších soupeřů. Velkou pochvalu tak 
tentokrát za turnaj zaslouží pouze všechny tři brankářky, které odchytaly rovnoměrnou porci minut a ač 
mají zatím minimum brankářských zkušeností, tak družstvo několikrát podržely.  

DHC Plzeň B 

Béčko odehrálo turnaj v neděli na Talentu a postupně poměřilo síly s domácím áčkem (které nahradilo 
Cheb), Tachovem a béčkem Talentu. V prvním zápase proti nejsilnějšímu soupeři se děvčata spíše 
rozkoukávala a trochu bojovala s házenou na velkém hřišti. Výkon však šel postupem času nahoru a 
zápas proti Tachovu již byl zcela vyrovnaný. Nejlepší výkon pak předvedla v posledním zápase proti 
béčku Talentu, které dokázala poměrně jasně přehrát.  

Ač bylo družstvo z větší části složeno z hráček, které mají z minulé sezony s velkou házenou buď žádné 
nebo jen velmi malé zkušenosti, tak se s turnajem vypořádaly se ctí. Zpočátku byl sice trochu problém s 
pohybem jednotlivých hráček ve správných prostorech a uvolněním bez míče, ale vše se postupně 
zlepšovalo a výkon je jednoznačně příslibem do dalších turnajů. Pochvalu zaslouží všechny zúčastněné 
hráčky, i když stejně jako u áčka je potřeba vyzdvihnout zejména velmi dobrý výkon všech brankářek, pro 
které to byly první zápasy v nové roli.  

Další turnaj, tentokrát v miniházené, nás čeká za týden v sobotu 1.10. opět na Talentu.  

 



Starší dorostenky opět přepisovaly historii DHC  
(DHC Plzeň - Vršovice 24.9.2016) 

Pokolikáté už je možné číst tento nadpis u tohoto výborného týmu. Bylo to při prvním titulu v mladších 
žačkách, první republikové medaili ve starších, první medaili na Pragáči, v neposlední řadě prvnímu titulu 
v mladších dorostenkách a určitě spoustě dalších příležitostech. Tentokrát to byl pro DHC první start v 
lize starších dorostenek, a jak už je u téhle partičky zvykem, i první body za vítězství 35:30.  

Vítězství se ale nerodilo hladce. Domácí sice od začátku vedli, ale nedokázali odskočit o více než čtyři 
branky. Problém jim dělala vršovická střelkyně Hynková a velmi často padající hráčky hostí. V poločase 
vedlo DHC 20:17. Nástup do druhého poločasu byl ze strany DHC velmi vlažný, jakoby se hráčkám DHC 
nemohlo nic stát. A stalo. Vršovice vyrovnaly na 22:22.  

Následující desetiminutovku ovšem probuzené DHC vyhrálo 7:1 a bylo rozhodnuto. Závěrečnou 
desetiminutovku už obě družstva dohrávala s vědomím, že oba body zůstanou v Plzni. Otázkou bylo jen 
konečné skóre.  

Všechny hráčky družstva bez výjimky zaslouží pochvalu za rychlou a pohlednou házenou, která se 
musela všem přítomným líbit. Hráčky se sice nevyvarovaly některých chyb a nepřesností, což se dá na 
počátku sezony pochopit. Do družstva velmi dobře zapadla mladá pivotmanka Bára Nosková, která svůj 
velmi sympatický výkon ozdobila třemi brankami i dvěma vyloučeními.  

Branky DHC:  

Franková 6, Bušauerová 5/1,Oravcová, Šmrhová, Sedláková a Tomíšková po 4, Nosková, Franzová  
po 3, Fousková a Poslední po 1. 
Za Vršovice: Hynková 12/8, Ferusová 4.  

 

  



Mladší dorostenky málem vydřely body ve 2. kole  
s Vršovicemi (24.9.2016) 

Vzhledem k tomu, že šlo o dvojzápas mladších i starších dorostenek a domácí trenéři se dohodli, že 
nebudou hráčky přetěžovat dvěma zápasy v jednom odpoledni, nastoupily za DHC v kategorii mladších 
dorostenek převážně hráčky ročníku 2001.  

A nevedly si vůbec špatně. V prvním poločase prakticky stále vedly o jednu až dvě branky. Poločas 
skončil 10:9 pro DHC. Hráčky vycházely ze zajištěné zónové obrany a většinou se jim dařilo ubránit vyšší 
hráčky Vršovic.  

Ve druhém poločase se Pražankám podařilo odskočit až v 18. minutě za smírného stavu 17:17 o tři 
branky, a to se ukázalo rozhodující. Minutu před koncem snížilo bojující DHC na 20:21. Pár desítek 
sekund před koncem bohužel bod odmítla, jak už to tak bývá, nejlepší hráčka na hřišti Pája Kepková, 
když neproměnila sedmimetrový hod.  

Za bojovnost si domácí každopádně bod zasloužily. Nedá se nic dělat, budou ho muset přivézt ve středu 
z Poruby.  

Branky DHC:  

Kepková 9/4,  Walterová, Rybáková, Poslední a Nosková po 2, Černěhová a Vaňková po 1. 
Za Vršovice: Kadeřábková 9/6, Sauerová a Uhlířová po 3  

 

  



Mladší dorostenky přivezly první body z Moravy  
(28. 9. 2016) 

Po dvou porážkách s favorizovanými Ivančicemi a doma s Vršovicemi se ml. dorostenky vydaly pro body 
na sever Moravy. Soupeřem jim byl mladý celek Poruby.  

Utkání mělo dvě tváře. Až do 45. minuty druhého poločasu mělo DHC jasně navrch. Dobře kombinovalo i 
střílelo, soupeř nevěděl, kam dřív skočit. To, co propustila nevalná obrana DHC, pochytala jistá Verča 
Netrvalová. Ve ¾ zápasu vedly Plzeňanky luxusních 30:12. Zvlášť křídla Šmrhová a Tomíšková byla 
prakticky stoprocentní.  

Do poslední čtvrthodinky přišlo jiné družstvo. Hráčky jisty si vítězstvím, pokazily výborný dojem z první 
části utkání. Díky naprostému podcenění soupeře a vlastní bohorovnosti prohrály poslední čtvrtinu 9:5, k 
čemuž jim pomohl i bídný výkon brankářky Šlehoferové. Celkové skóre 35:21 ve prospěch hostí znamená 
první dva body pro DHC Plzeň. Je třeba připomenout, že u domácích hrály mladé a málo zkušené 
hráčky.  

Mladší dorostenky hrají další zápas až 30. 10. doma s Olomoucí. Mají tak poměrně dost času odstranit 
některé nedostatky, které provázely první tři utkání.  

Branky DHC:  

Oravcová, Šmrhová po 6, Tomíšková a Kepková po 5, Bernhardová 4, Nosková a Franková po 3, 
Poslední 2, Fousková 1.  

Za Porubu:  

Prašivková 7/3,Šmidáková 4.  

 

  



Mini 4+1 - Druhý soutěžní turnaj 1. 10. 2016 (Talent Plzeň) 

Druhý turnaj kategorie mini 4+1 se uskutečnil na Talentu. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu družstev 
(celkem 21) se hrálo ve 4 skupinách, z nichž první dvě hrály zápasy v hale a druhé dvě venku. DHC na 
turnaji reprezentovalo 5 družstev - 4 z tréninkové skupiny minižaček a 1 družstvo přípravky.  

Oproti turnaji v šestkové házené minulý víkend, kdy zejména přístup děvčat v nejsilnější skupině nebyl 
úplně ideální, tentokrát nastoupilo v první skupině zcela jiné družstvo. Děvčata se postupně utkala s 
áčkem Talentu, Šťáhlavami, Rokycanami a Tachovem a výkon ve všech zápasech byl výborný. Dokonce 
i průběh zápasu s Talentem byl vyrovnanější než obvykle a nebýt několika zbytečných branek při návratu 
do obrany, mohlo to být ještě lepší. Vyzvednout lze způsob, jakým si děvčata poradila s převážně 
zasunutou obranou soupeřů, kterou dokázala překonávat jak individuálními uvolněními, tak i dobrou 
střelbou z dálky. Nezbývá než věřit, že to dokážou přenést i do šestkové házené.  

Velkou pochvalu zaslouží hráčky hrající ve druhé skupině, které sehrály výborná utkání hlavně s 
družstvem Chebu a Talentu B. Další dvě utkání hráčky dohrávaly ve třech z toho důvodu, aby si o něco 
slabší soupeři také zahráli. Všechny hráčky podaly velmi dobré výkony, snažily se přesvědčit trenéra, že 
příště by si mohly vysloužit nominaci do silnější skupiny. U hráček byla vidět velká snaha nabíhat si do 
volného prostoru a bránit hráčky blíže k vlastnímu brankovišti, obzvláště při hře ve třech hráčkách.  

Pozadu rozhodně nezůstala ani dvě družstva startující ve třetí skupině. Ač byla tvořena převážně 
hráčkami, které zatím nemají tak velké herní zkušenosti, tak výkon byl velmi dobrý. Velkým příslibem je 
zejména výkon nováčků, kteří se zlepšují zápas od zápasu.  

Příležitost ukázat zlepšení budou mít děvčata hned příští víkend, kdy pokračují turnaje v kategorii mini 
6+1. Na sobotní turnaj skupiny C v Božkově naváží nedělní turnaje skupiny A v Tachově a skupiny B v 
domácí hale.  

 

 



Starší dorostenky vydřely v Písku dva body (2. 10. 2016) 

Utkání jako přes kopírák s jarním zápasem v lize ml. dorostenek.  

DHC sice nastoupilo ve velkém stylu. Vedlo ve 4. minutě 4:1 a domácí lodivod si bral time-out. Pak ale 
hostující hráčky opět přepadla známá viróza a názvem „S těmi jsme nikdy neprohrály". Hráčky přestaly 
dodržovat pokyny z lavičky a čekaly, až se Písek porazí sám. Ten však měl ve svém středu střelkyni 
Hachovou, a tak pomalu utkání otočil a navyšoval vedení.  

Ve 23. minutě 14:10, v poločase 17:15 a naposledy ve 35. minutě 20:17. Až v tuto chvíli hráčky DHC 
přepnuly do módu-zápas. Spojky se daly do pohybu, což nakoplo i ostatní hráčky a díkybohu i brankářku 
Bufkovou, která předvedla v poslední dvacetiminutovce několik velmi pěkných zákroků ve spolupráci se 
zlepšenou obranou dobře dirigovanou S. Paulusovou. Tlak, který na domácí vytvořily spojky Oravcová, 
Franková, Franzová a Bušauerová ve spolupráci s křídly Šmrhovou a Kepkovou domácí v závěru 
naprosto zlomil a Plzeň vyhrála posledních 25 minut 16:6 a celkově 33:26.  

Toto utkání se velmi těžko hodnotí. Je jasné, že podcenění je spíše podvědomé. Proti jinému soupeři by 
to tak dobře dopadnout nemuselo. Kladem určitě je dobrá fyzická kondice hráček DHC. Vždyť ve chvíli, 
kdy domácí už sotva pletli nohama, dokázalo DHC ještě přidat. Kladem je i psychická odolnost. Nedaří 
se, ale stejně nesklopíme hlavy a urveme to.  

Další víkend je reprezentační přestávka, a tak zveme na další kolo 15.10. od 17:30 h, kdy na Lochotín 
přijede Sokol Kobylisy.  

Branky DHC:  

Oravcová 8, Bušauerová 7, Šmrhová 6, Franková 5, Franzová 4, Tomíšková, Kepková, Poslední a 
Sedláková po 1. 
Za Písek: Hachová 12/1, K. Velková a Kuntová po 4.  

 

  



Plzeňská liga starších žaček (DHC Plzeň 8. 10. 2016) 

Starší žačky DHC Plzeň A rázně vykročily do Žákovské ligy.  

Třetí turnaj Plzeňské ligy se odehrál na DHC Plzeň. Volno měla tentokrát obě družstva HK VŠ Plzeň.  

DHC Plzeň A 

Domácí hráčky DHC Plzeň A naplno využily výhody domácího prostředí, splnily první z předsezónních 
cílů a vykročily do Žákovské ligy. Družstvo se stále potýká s řadou zdravotních problémů, a tak se 
na hřišti objevilo hned několik mladších žaček. Ty zaslouží pochvalu za bojovnost i góly. Celkově 
družstvo předvedlo několik pěkných útočných akcí, rezerva je však stále vidět v obraně. Herně nejvíce 
vynikala Bára Vaňková, která zaslouží pochvalu nejen za samostatné akce, ale prokázala i velký přehled 
na hřišti.  

Výsledky DHC Plzeň A 

• HC Plzeň 30 : 7 

• FK Hvězda Cheb 23 : 12 

• Slavoj Tachov 22 : 11 

• Lázně Kynžvart 21 : 13  

Branky:  

Drozdová 10, Dubská 13, Haluzincová 11, Hoťková 3, Kajerová 9, Kantnerová 21, Krausová 3, Rittichová 
4, Tomanová 9, Toušová 3, Vaňková 10  

Chytala Kučerová (49 %).  

DHC Plzeň B 

Také Béčko bylo oproti minulému turnaji výrazně oslabené o zraněnou Klementovou a Buřičovou. Proto i 
tohle družstvo bylo doplněno několika nadějemi z mladších žaček. Největší tíha zodpovědnosti ale byla 
samozřejmě na nejzkušenějších hráčkách, které také odehrály nejvíce minut (Pitulová, Turková, 
Šimáčková). Všechny tři podaly velmi bojovný a statečný výkon. Pochvalu za výkon v brance zaslouží 
stále ještě zraněná a jednou rukou chytající Malina :-) Z mladších žaček zahrála velmi dobře Lucka 
Benešová.  

Výsledky DHC Plzeň B: 

• Slavoj Tachov 11 : 19 

• Lázně Kynžvart 13 : 11 

• FK Hvězda Cheb 12 : 19 

• HC Plzeň 18 : 10 

Branky: 

Benešová 9, Chocová 2, Kabátníková 2, Oxová 8, Pitulová 11, Turková 6, Šimáčková 13, Hofírková, 

Řehořová  

Chytaly Malá (49 %) a Šindelářová (42 %)  

 

  



Mini 6+1 - Druhé soutěžní turnaje 8. a 9. 10. 2016  
(Tachov + DHC Plzeň + HC Plzeň) 

Od druhého soutěžního kola jsme se s ohledem na počet hráček v tréninkové skupině rozhodli přihlásit 

do soutěže mini 6+1 i třetí družstvo, a to do skupiny C. Během víkendu jsme se tedy zúčastnili turnajů 

všech tří skupin, na které se musely rozdělit nejen hráčky, ale i trenéři.  

DHC Plzeň A 

 

Áčko odehrálo turnaj v neděli v Tachově za účasti Talentu A, Štáhlav a Tachova. Po prvním soutěžním 

turnaji v této kategorii se na děvčata snesla oprávněná kritika a bylo otázkou, jak moc si ji vezmou k srdci. 

Přístup k zápasům byl tentokrát výrazně lepší, což se odrazilo i na výsledcích. Proti Talentu sehrála 

děvčata zatím asi vůbec nejlepší zápas v šestkové házené a zejména při osobní obraně a trhácích 

dokázala být více než vyrovnaným soupeřem. O ještě lepší výsledek ve hře je připravilo pouze několik 

zbytečných chyb při přihrávkách, které soupeř trestal góly z rychlých útoků. Při hře proti postavené 

obraně však za soupeřem, který obvykle zbývající týmy ve skupině výrazně převyšuje, v ničem 

nezaostávala. 

 

Jedinou trochu slabší chvilku si družstvo vybralo v druhém zápase proti Šťáhlavům, v němž výkon proti 

Talentu zopakovalo jen z části a hlavně v obraně byl někdy vidět příliš velký respekt před urostlejšími 

hráči soupeře. Poslední zápas proti Tachovu byl po dohodě trenérů prodloužen a po osobní obraně a 

trhácích se hra hrála na 2x20min (standardně se hrálo 7,5min osobní obrana + 20min hra). Ač zápasy s 

tímto soupeřem bývají obvykle vyrovnané, tak tentokrát byla děvčata výrazně lepší a po velmi dobrém 

výkonu soupeře jasně přehrála. 

 

Celkově děvčata sehrála výborný turnaj a zejména v zápasech proti Talentu a Tachovu ukázala, že s 

nasazením a správným přístupem se i mezi nejsilnějšími soupeři mohou měřit s každým. Po celý turnaj 

dobře fungovala zónová obrana, která je pro děvčata nová a jejímuž nácviku jsme v poslední době 

věnovali hodně času. Je jasné, že k dokonalému zvládnutí povede ještě dlouhá cesta, ale pozitivem je, že 

děvčata již po poměrně krátké době začínají chápat její principy a nebojí se spolu komunikovat. Za 

dobrou obranou je pak potřeba opět vyzdvihnout výkon všech tří brankářek. Nejen jim, ale všem 

zúčastněným patří tentokrát velká pochvala. 

DHC Plzeň B 

 

Béčko odehrálo zápasy v neděli v domácí hale a postupně se utkalo s chlapci Talentu „B", s děvčaty 

Chebu a na závěr s chlapci z VŠ Plzeň. Pro děvčata se jednalo o druhý turnaj v šestkové házené, takže 

cílem bylo spíše osvěžit si rozdíly oproti miniházené a nabrat další zkušenosti v zápasech proti silným 

soupeřům. Ve všech zápasech s osobní obranou děvčata plnila úkoly, které jsme si řekli před prvním 

utkáním. V trhácích hráčky také splnily zadané úkoly. Všechny hráčky si vyzkoušely i nahrávku na trhák. 

Největší problém dělala hráčkám střelba po zpracování míče, chtěli jsme střelbu do rohů branky, ale 

některé hráčky střílely doprostřed branky. 

 

Ve „hře" v prvním a druhém zápase se hráčkám nedařilo téměř nic (náběhy, střelba, uvolňování hráčky 1 

na 1, přihrávky, obrana s přistupováním, mluvení v obraně, pomalý přechod do útoku a velký počet 

technických chyb). I tak se našly některé hráčky, které se dokázaly několikrát střelecky prosadit, uvolnit 

se 1 na 1. V posledním utkání hráčky předvedly výkon, za který se už nemusely stydět, předvedly, že 

házenou umějí hrát, zlepšená obrana, každá se pokoušela uvolnit 1 na 1. Prostor pro zlepšení je tak pro 

další turnaje velký a děvčata si musí uvědomit, že pokud chtějí hrát proti silnějším soupeřům, tak budou 

muset i na trénincích přidat. Měřítkem by pro ně neměly být výkony dalších spoluhráček z tréninkové 

skupiny, ale právě výkony silnějších soupeřů. Velkou pochvalu tak tentokrát za turnaj zaslouží pouze 



všechny čtyři brankářky, které ač mají zatím minimum brankářských zkušeností, tak družstvo několikrát 

podržely. 

DHC Plzeň C 

 

Céčko sehrálo zápasy v sobotu nakonec v nafukovací hale Poštovní školy, kam byl turnaj z důvodu 

nepříznivého počasí přesunut. Ač se pro téměř všechny zúčastněné hráčky jednalo o úplně první turnaj v 

šestkové házené a hrály proti soupeřům, kteří již mají pár zápasů za sebou, tak se s tím děvčata 

vypořádala se ctí. Výkon družstva rostl zápas od zápasu a snad vyjma prvního zápasu proti Hájům 

dokázala proti všem zbývajícím soupeřům odehrát zcela vyrovnaná utkání. Kromě pražského týmu se 

postupně utkala s Kynžvartem, Slávií VŠ B a HC Plzeň. 

 

Ve všech zápasech se děvčata o něco lépe vypořádala s osobní obranou, kterou dobře znají z 

miniházené, a dařilo se jim i při trhácích, které se ve většině případů podařilo zakončit v souladu s 

pravidly. Při klasické hře byla vidět nezkušenost a chyběl o trochu lepší pohyb bez míče, ale i to se 

postupem času zlepšovalo. Celkově turnaj ukázal, že přihlásit třetí družstvo do soutěže bylo správným 

krokem, jelikož tak umožníme i méně zkušeným hráčkám vyzkoušet si vedle miniházené i šestkovou 

házenou, a to navíc proti soupeřům, kteří jsou na jejich úrovni a se kterými mohou sehrát vyrovnaná 

utkání. Děvčata je potřeba pochválit a věříme, že nově nabyté zkušenosti zúročí na dalších turnajích a že 

jejich výkon půjde dále nahoru. 

 

 

  



Starší dorostenky smetly ve 3. kole Kobylisy (15.10.2016) 

Ve třetím kole přijely do Plzně nebezpečné Kobylisy.   

DHC sice opět od začátku vedlo, ale hosté byli stále na dostřel až do 20. minuty (15:13). Pak však došly 
Pražankám síly, DHC zařadilo na „rychle a zběsile" a stanovilo sedmi brankami v poslední 
desetiminutovce účet prvního poločasu na 22:13.V druhém poločase už se příliš zajímavých věcí nedělo. 
Za zmínku stojí červená karta Míši Sedlákové a několik pěkných zakončení DHC při hře 7:6. Jinak hosté 
už prakticky nezlobili, a tak domácím stačil k vítězství 37:25 jen průměrný výkon.  

Rozhodně lepší zápas než v minulém kole v Písku. Překvapením bylo, že kobyliská střelkyně Vilímová 
vydržela se silami jen deset minut. V těch vstřelila 4 branky, pak už do konce zápasu jen 2 sedmičky. U 
domácích opět zvítězil kolektivní výkon podpořený dobrou fyzickou připraveností a velmi slušnými 
individuálními výkony. Oko a srdce diváků pohladily odvážné házenkářské kreace v podání Pavlíny 
Kepkové.  

Příští týden jede DHC do nejvzdálenější destinace dorostenecké ligy, do Žirovnice.  

Branky DHC:  

Oravcová 11, Franková 6, Bušauerová, Šmrhová, Tomíšková, Kepková a Fousková po 4. 
Za Kobylisy: N. Novotná 8, Vilímová a Klausová po 6.  

 

  



Spolupráce RHC DHC Plzeň a HC Leipzig (14. - 16. 10. 2016) 

V rámci projektů Regionálních házenkářských center navázalo DHC Plzeň spolupráci se špičkovým 

německým klubem HC Leipzig. Celý projekt byl podpořen také Česko-německým fondem budoucnosti.  

První setkání proběhlo v Plzni.  

V pátek navštívila děvčata společně Techmanii. Prohlédla si expozice i dva filmy ve 3D kině - Sen o létání 
a Úžasný pád.  

V sobotu byl tréninkový den. Dopoledne proběhl trénink pod vedením německých trenérů. Zúčastnilo se 
12 hráček HC Leipzig a 16 hráček RHC DHC Plzeň. Trénink byl zaměřen na přihrávky a pohyb bez míče. 
Na závěr vytvořila děvčata tři smíšené týmy (v každém byly české i německé hráčky) a utkala se ve třech 
desetiminutových zápasech.  

Odpolední trénink byl pod vedením českých trenérů a byl zaměřen na střelbu a uvolnění. Opět trénovala 
všechna děvčata pohromadě. Na závěr se děvčata rozlosovala do česko-německých dvojic a společně 
soutěžila v přesné střelbě na plachtu, a také v rychlosti střelby na radar.  

V podvečer všichni společně sledovali utkání I. ligy starších dorostenek DHC Plzeň - Sokol Kobylisy. 
Večer byla na programu regenerace v bazénu Lochotín.  

V neděli vyvrcholil celý program turnajem. Kromě německých hostů HC Lepizig startovaly dva výběry 
Plzeňského kraje (ročník 2002 a ročník 2003), a také družstvo RHC DHC Slavia Praha.  

Konečné pořadí:  

1. HC Leipzig 
2. RHC Slavia Praha 
3. Plzeňský kraj 2002 
4. Plzeňský kraj 2003  

Plzeňský kraj 2002: Paterová, Klementová 1, Kajerová 3, Šimáčková 3, Vysloužilová 2, Turková 1, 
Krečová 7, Vaňková 6, Kantnerová 15, Haluzincová 5, Kučerová, Panušková, Lásková 3, Drozdová 6.  

Plzeňský kraj 2003: Malá, Melicharová 5, Vysloužilová, Hončarová 8, Dragounová 1, Tomanová 3, 
Rittichová 8, Voráčková 7, Dubská 3, Joselevičová, Hoťková, Čákorová 2, Pitulová, Andrlová  

 



Plzeňská liga mladších žaček (23. 10. 2016, DHC Plzeň) 

V sobotu 22.10. se celé družstvo mladších žaček konečně zapojilo do Plzeňské ligy, a to turnajem 

pořádaným u nás na DHC. Družstvo bylo rozděleno na dva týmy DHC "A" a DHC "B". Obě družstva 

sehrála celkem 4 utkání.  

DHC Plzeň A 

Jako první soupeř nás čekalo naše béčko. V zápase dostaly šanci všechna děvčata a zápas skončil 
podle předpokladů výhrou áčka, ale nutno podotknout že ne příliš koukatelnou házenou.  

S HC Plzeň, byl scénář hry stejný jako v prvním zápase. Hrála především děvčata, která si ve 
vyrovnaných zápasech tolik nezahrají, a zlepšeným výkonem jsme i druhý zápas vyhrály.  

Třetí zápas jsme sehrály s FK Hvězda Cheb. Nutno podotknout, že za celý turnaj nejlepší zápas. Skóre 
se jak v osobní obraně, tak i v klasické hře přelévalo ze strany na stranu. Nakonec i díky několika 
povedeným signálům jsme celý zápas vyhrály.  

Proti plzeňské Slávii byl zápas opět celkem jednoznačný a i díky tomu jsme na prvním turnaji neztratily 
ani bod.  

Pochvalu zaslouží Vali Toušová za velmi pěkný výkon při osobní obraně. A pak všechna děvčata za 
některé velmi povedené akce, ale stále je na čem pracovat. Jak v útoku, tak i v obraně.  

Samozřejmě nesmíme zapomenout na dvě mini žačky, které nás na turnaj doprovodily. Jmenovitě Mája 
Polanková a Adélka Růžičková. Holky se nebály vůbec holek o dva roky starších a obě předvedly 
výborný výkon :-)  

DHC Plzeň B 

 Družstvo až na několik výjimek složeno převážně z děvčat, která hrají od září. Pro spoustu z nich to byl 
vůbec první turnaj, který v házené odehrála.  

Zápas s naším áčkem a Hvězdou Cheb byl vždy v jasné režii soupeře, ale nutno podotknout že proti 
Chebu děvčata nepředvedla vůbec špatný výkon.  

S HK Slavia VŠ Plzeň byl zápas již velmi vyrovnaný. Dokonce jsme vyhrály jak osobní obranu, tak i shot- 
outy. Ve hře jsme bohužel prohrály, ale děvčata s výkonnostně vyrovnaným soupeřem předvedla velmi 
pěkný výkon.  

Poslední zápas s HC Plzeň děvčata předvedla nejlepší výkon na turnaji korunovaný prvními body do 
tabulky za výhru ve hře :-) Zde velmi překvapila střelecky Verča Brázdová, která několika pěknými góly 
přispěla k vítězství.  

Za celý turnaj nutno pochválit Helču Cheníčkovou s Verčou Chocovou. Obě konečně ukázaly že házenou 
hrát umí a že jsou tahouny družstva.  

Pochvalu zaslouží i Sára Mancellari (opět minižačka), která se v brance neztratila a předvedla několik 
velmi pěkných zákroků :-)  

Ale největší pochvala putuje k další minižačce Lauře Vopatové, ta i přes to že hrála proti děvčatům o 3 
roky starší, předváděla po celý turnaj velmi bojovný a nebojácný výkon. Její přehled ve hře je na to, kolik 
jí je, až neuvěřitelný :-)  

 



I po žirovnické holomajzně starší dorostenky bez ztráty 
bodu (23. 10. 2016) 

Ve čtvrtém zápase sezony zajížděly starší dorostenky DHC na Vysočinu do Žirovnice.  

Přestože byly hráčky celý týden i před zápasem upozorňovány, aby zápas nepodcenily a nepřizpůsobily 
se hře soupeře, tak přesně to se v prvním poločase stalo. DHC prohrálo první poločas 13:9 hlavně díky 
obrovským chybám v obraně, minimálnímu nasazení a je třeba uznat i troše smůly při střelbě.  

Po poločasové bouři v šatně se první tři minuty po změně stran zdálo, že se nic nestalo a nadšeně 
bojující domácí zvýšili svůj náskok na 15:10. Pak však hosté dokázali, proč se loni stali Mistry republiky a 
pod taktovkou J. Frankové během devíti minut otočili na 15:16. Střelecky se dařilo v té chvíli právě 
Frankové a Oravcové. Pak se bohužel zranila Bušauerová a hře chyběla plynulost a jednoduchost. Hosté 
si už ale výsledek zkušeně pohlídali a zvítězili 19:21, i přesto že jinak celkem dobře pískající rozhodčí 
odpustili domácím přímou červenou kartu za hrubý faul na A. Šmrhovou.  

V každém případě je třeba vzít body a na zápas okamžitě zapomenout. Takový výkon by totiž na favority 
dorostenecké ligy (Most a Slavia) rozhodně nestačil.  

Příští týden mají starší dorostenky volný víkend, který vyplní minikemp RHC s trenéry Talentu Hynkem a 
Štochlem a pak se na Vysočinu znovu vrátí, tentokrát do Havlíčkova Brodu.  

Příští týden pokračuje po třítýdenní pauze liga mladších dorostenek, ve kterém DHC přivítá Zoru 
Olomouc.  

Branky DHC:  

Oravcová a Franková po 6, Kepková 4, Tomíšková 2, Fousková, Soukupová a Šmrhová po 1  

Za Žirovnici: Dolejšová 9, Reisnerová 5.  

 

  



Minižačky - Tachovský dortík 28. - 30. 10. 2016 

Již potřetí v řadě jsme se zúčastnili velmi pěkného turnaje v Tachově, kde se letos konal již jeho 15. 

ročník.  

Vzhledem k počtu hráček v tréninkové skupině (aktuálně 36) jsme do turnaje přihlásili 2 družstva do 
kategorie mini 6+1 a 2 družstva do kategorie mini 4+1, které bychom i při výpadku několika málo hráček 
byli schopni obsadit. Vinou nemocí a bohužel i několika sice plánovaných, ale až na poslední chvíli 
nahlášených absencí, však k turnaji nakonec odcestovalo pouze 25 hráček, tedy výrazně méně, než jsme 
očekávali. Protože jsme nechtěli pořadatelům komplikovat situaci, přistoupili jsme namísto odhlášení 
jednoho družstva k tomu, že jsme hráčky přesouvali mezi oběma kategoriemi. Když se pak navíc v 
průběhu turnaje další dvě hráčky zranily, bylo míchání hráček v družstvech hodné práce zkušeného 
alchymisty. Při souběhu zápasů se proto často stávalo, že děvčata musela odehrát celý zápas (20min) 
úplně bez střídání.  

Mini 6+1 

V šestkové házené měly původně hrát pouze zkušenější hráčky, avšak nakonec si v ní zahrála většina 
hráček. Celkem v této kategorii startovalo 9 družstev a při systému „každý s každým" tak obě naše 
družstva sehrála 8 zápasů. Áčko střídalo lepší okamžiky s horšími a po celý turnaj se potýkalo zejména s 
nízkou produktivitou. To předznamenal již první páteční zápas proti Tachovu, který skončil naší porážkou 
4:2 a ve kterém děvčata předvedla asi vůbec nejhorší výkon v celém turnaji. Proti soupeři, kterého běžně 
porážejí na soutěžních turnajích, sice dobře fungovala obrana, avšak útočná fáze byla i kvůli velkému 
počtu technických chyb velmi špatná a se dvěma vstřelenými brankami za 20min se skutečně vyhrávat 
nedá. Naopak se čtyřmi obdrženými brankami by výhra měla být povinností.  

V dalších zápasech již šel výkon o něco nahoru, avšak i tak zůstával nejen počet inkasovaných, ale 
bohužel i počet vstřelených branek poměrně nízký. Nejlepší výkony děvčata předvedla proti Jindřichově 
Hradci (8:6), Kynžvartu A (7:4) a suverénnímu vítězi z Hájů (3:7), se kterým dlouho držela vyrovnané 
skóre a konečný rozdíl byl zapříčiněn až riskantní hrou v závěru, kdy se snažila zápas vyrovnat.  

Dokladem nevyrovnaných výkonů byl pak nedělní zápas se Strakonicemi, ve kterém jako jediném vůbec 
nefungovala obrana a po 6min jsme prohrávali 1:6. Po oddechovém čase se však výkon jako mávnutím 
kouzelného proutku otočil a zbývající část zápasu již byla herně i výsledkově zcela vyrovnaná (7:13).  

Celkové páté místo nelze považovat vyloženě za zklamání, ale rozhodně se nejedná ani o výsledek, nad 
kterým by bylo možno jásat. Vyzdvihnout lze (vyjma začátku zápasu se Strakonicemi) velmi dobře 
fungující obranu i brankářky (průměr 6 obdržených branek za zápas, bez zápasu se Strakonicemi 
dokonce pouze 5). Výkon v útočné fázi však byl podprůměrný a v možnostech děvčat určitě bylo nastřílet 
branek více (průměr 6 na zápas), což by zcela jistě znamenalo umístění na medailových pozicích, které 
tentokrát tak vysoko nebyly.  

Dojem z výkonů béčka byl naopak výrazně lepší. Družstvo se celý zápas opíralo zejména o střelbu 
Aničky Tesařové, která byla nakonec s 30 brankami druhou nejlepší střelkyní celého turnaje. Zpětně lze 
říci, že taková hráčka, která by se na sebe nebála vzít větší díl odpovědnosti, áčku chyběla. Vzhledem k 
nízkému počtu hráček je však bylo třeba rozdělit tak, abychom měli pokryty všechny kategorie, a proto i 
některé hráčky, které by jinak hrály za áčko, hrály v druhém družstvu.  

Ač béčko vyhrálo pouze jeden zápas proti Kynžvartu B (13:2), tak celou řadu silnějších soupeřů dokázalo 
potrápit, ať se jednalo o zápasy proti áčku (4:8), Tachovu (9:14) nebo Jindřichově Hradci (6:9). K lepším 
výsledkům chyběl o trochu větší důraz v obraně a občas více rozvahy a méně ukvapených zakončení v 
útoku. I tak ale byl výkon družstva poměrně příjemným překvapením.  

   



Mini 4+1 

Družstva do kategorie mini 4+1 jsme se přihlašovali bez jakýchkoliv výsledkových ambicí a jediným cílem 
bylo umožnit účast v turnaji i méně zkušeným hráčkám. Vzhledem k nedostatku hráček však nakonec v 
této kategorii musela startovat i většina děvčat hrajících za béčko v kategorii mini 6+1, s jejichž účastí v 
této kategorii jsme původně již příliš nepočítali. Nepřistoupili jsme však zároveň k tomu, abychom do této 
kategorie postavili úplně nejsilnější hráčky z áčka, které by zde sice věkově hrát mohly, ale herně by již 
pro ně zápasy v této kategorii přínosem nebyly (byť bychom tak při vhodném rozdělení hráček a při síle 
soupeřů možná dokázali sebrat úplně všechny medaile).  

Celkem v této kategorii startovalo 8 družstev a opět se hrálo systémem „každý s každým", tj. každé 
družstvo sehrálo 7 zápasů. Áčko tvořené hráčkami o něco málo zkušenějšími od začátku ukazovalo, že 
miniházenou hrát umí a poměrně nečekaně válcovalo jednoho soupeře za druhým, včetně silných 
soupeřů z Tachova (15:13) nebo Hájů (15:10). Ačkoliv se nehrály zápasy o konečné umístění, tak celý 
turnaj nakonec vygradoval nedělním úplně posledním zápasem s dosud rovněž neporaženým áčkem 
Mostu. V něm měl i přes velkou snahu děvčat bohužel o něco málo navrch soupeř, který se tak mohl 
radovat z celkového vítězství v turnaji. Ač děvčata bezprostředně po zápase druhé místo obrečela, tak 
pro smutek rozhodně nebyl důvod, protože stříbrné medaile jsou fantastickým a hlavně hodně 
nečekaným úspěchem.  

Nezklamalo však rozhodně ani béčko, které sice skončilo šesté, ale o pořadí na čtvrtém až šestém místě 
rozhodla při rovnosti bodů až minitabulka. Se všemi soupeři, kteří skončili v pořadí před nimi, však 
děvčata sehrála zcela vyrovnané zápasy a nebyla daleko od toho, aby sebrala body i někomu z favoritů - 
s áčkem 18:20, s Mostem 17:21 a Tachovem 15:20. Při troše štěstí tak i družstvo, v němž hrála děvčata s 
minimálními zkušenostmi, mohlo získat medaili také.  

Celkově turnaj hodnotíme jako vydařený, a to nejen po herní, ale i po organizační stránce. Děvčata si 
společný třídenní pobyt užila, včetně hráček, pro které se jednalo o vůbec první podobnou akci. Došlo tak 
k dalšímu utužení kolektivu, což se v budoucnu jistě projeví na fungování celé skupiny. O něco větší 
pochvalu tentokrát zaslouží hráčky hrající miniházenou, i když ani hráčky béčka ve velké házené za nimi 
příliš nezaostaly. Naopak hráčky áčka zejména v útoku nepředvedly úplně stoprocentní výkony a samy 
musely uznat, že umí hrát rozhodně lépe. Výkon družstva však byl do jisté míry poznamenán i malým 
počtem hráček, který v průběhu zápasů neumožňoval efektivním způsobem střídat a reagovat tak na 
výkony na hřišti (na střídačce byla pouze jedna hráčka do pole a brankářka, po zranění jedné z brankářek 
pak pouze jedna hráčka).  

Jsme však rádi, že i letos jsme navázali na medailovou tradici z minulých let, ač se tak stalo v kategorii, 
ve které jsme to vůbec nečekali. Zároveň věříme, že pro hráčky startující v šestkové házené bude turnaj 
ponaučením a že výkony na dalších akcích budou v budoucnu lepší. Šanci na reparát budou mít hned za 
týden, kdy pokračují soutěžní turnaje v kategorii mini 6+1 (v sobotu skupina B v Chebu a v neděli skupina 
A v hale 31. ZŠ). Kompletní výsledky, listiny střelkyň i fotogalerii z turnaje lze nalézt na turnajových 
stránkách.  

 

http://www.hazena.tachov.cz/prubezne-vysledky.html
http://www.hazena.tachov.cz/prubezne-vysledky.html


Kemp RHC dorostenek tentokrát s Jirkou Hynkem a  
Honzou Štochlem (29. 10. 2016) 

Po loňských hostech v podobě Petry Vítkové a Karla Nocara se hosty na prvním letošním kempu, který 
se konal v hale DHC, stali bývalí reprezentanti a bundesligoví hráči Jirka Hynek a Honza Štochl.  

Po počáteční zábavné hře a rozcvičení se Honza věnoval brankářkám, kdy ukázal dorostenkám různá 
průpravná cvičení a dal všem děvčatům rady, jak se pohybovat v prostoru mezi tyčemi.  

Jirka se na přání trenérů DHC věnoval obraně a spolupráci dvojic a trojic na brankovišti. Přinesl spoustu 
nových cvičení a nápadů do dalšího trénování. Celý kemp se nesl v přátelské a veselé atmosféře. 
Poslední část kempu se děvčata pokusila pod dohledem trenérů uplatnit nabyté dovednosti ve hře 6:6.  

Škoda jen, že se kempu účastní pouze hráčky DHC. Ostatní nemají o pěkný trénink navíc zájem? Není 
potom divu, že se výkonnostní nůžky mezi DHC a ostatními družstvy v kraji neustále rozevírají.  

Další kemp chystáme na počátku roku 2017 a přivedeme opět zajímavé hosty.  

 

  



Mladší dorostenky s přehledem přehrály Zoru Olomouc 
(30. 10. 2016) 

V utkání družstev středu tabulky chyběla DHC celá řada hráček. Šmrhová, Rybáková, Paulusová a 
Poslední.  

Přesto se DHC ujalo vedení a celý první poločas ho navyšovalo až na poločasových 16:11. Velmi slušně 
fungující obrana stačila odolávat malému důrazu Moravanek a ani reprezentační brankářka Polášková v 
brance Olomouce rozhodně neměla svůj den.  

Druhý poločas byl kopií toho prvního. Olomouc bezzubě útočila a DHC pozorně bránilo. V útoku střídalo 
rychlé zakončení z křídel i postupný útok. V 50. minutě byl stav 29:19 a zápas se dohrál na straně DHC 
už bez hráček roč. 2000.  

Mladší hráčky se nenechaly zahanbit a dotáhly zápas k úspěšnému konci 31:23. 
Pochvalu zaslouží celé družstvo. Nejen za velmi dobrou obranu, ale i za variabilitu v útoku. Kromě 
tradičních opor se zápas povedl konečně letní posile ze Slavie VŠ. Bernhardové, která ukázala, co umí. 
Stoprocentní byla na pivotu B. Nosková. 
Obranné úkoly dobře plnila i M. Fousková na pro ni netradičním postu spojky. Na hráčkách byly vidět čtyři 
tréninky, které jim v tomto týdnu byly umožněny v domácí hale s míčem v ruce.  

Příští týden si družstva mladších i starších dorostenek jedou pro body do Havlíčkova Brodu.  

Branky DHC:  

Oravcová, Nosková a Franková po 5, Tomíšková a Bernhardová po 4, Kepková a Walterová po 3, 
Kutáková a Černěhová po 1 
Za Olomouc: Krůpová 8  

 

  



Hráčky výběru Plzeňského kraje na Grand Prix Prague 
(29. - 30. 10. 2016) 

O posledním říjnovém víkendu se konal v Praze turnaj Grand Prix Prague. Kvalitně obsazeného turnaje 
se zúčastnily krajské výběry Prahy, Středočeského kraje, Plzeňského kraje a německého Badenska. 
Pátým účastníkem bylo družstvo domácího RHC Slavia Praha.  

Hráčky výběru Plzeňského kraje se nejprve utkaly se Středočeským krajem. Po rozpačitém začátku (kdy 
každou vstřelenou branku vzápětí následovala branka obdržená) se nám ve druhé polovině prvního 
poločasu podařilo gólově odskočit a ve druhém poločase jsme si náskok pohlídaly (28 : 12).  

Druhé utkání proti výběru Prahy bylo velmi kvalitní, dramatické a vyrovnané od začátku do konce. V 
závěrečné minutě nejprve proměnila Lásková a střelu soupeřek v samotném závěru s jistotou kryla 
Kučerová (zvítězily jsme 20 : 19).  

Třetí utkání proti výběru RHC Slavia Praha bylo z naší strany festivalem neproměněných šancí. Řada 
námi nastřelených tyčí, několik neproměněných sedmimetrových hodů a nadšeně bojující domácí, kteří si 
stále udržovali náskok. Takový byl obrázek na hřišti v první polovině utkání. Pak ale k obratu zavelela 
Voráčková, která třemi góly vyrovnala náskok soupeře a od té doby jsme měly mírně na vrch zase my. I 
ve druhém poločase se skóre přelévalo na obě strany, takže závěrečná remíza je asi spravedlivým 
vyústěním celého utkání (15 : 15).  

V posledním utkání jsme nastoupily proti nejtěžšímu soupeři - výběru Badenska. Ten si ve všech 
předchozích utkáních dokázal se soupeřkami zcela jasně poradit. My jsme měly sice herně dobrý vstup 
do utkání, ovšem góly dávaly německé soupeřky. A tak opět po našich několika tyčích a po několika 
velmi dobrých zákrocích německé nejlepší brankářky turnaje si Němky vytvořily pětigólový náskok, který 
si udržovaly prakticky po celý zbytek utkání. Nás ale může těšit, že jsme jim byly více než důstojnými 
soupeřkami a dokázaly jsme je trápit až do samého závěru (ostatně druhý poločas skončil 16 : 16, zápas 
celkově 22 : 27 pro výběr Badenska). V utkání proti takto kvalitnímu soupeři je třeba podat nadprůměrný 
výkon na všech postech. U nás se ale bohužel příliš nedařilo křídlům a prakticky vůbec brankářkám. 
Velmi dobře zahrály obě pivotky - Rittichová i Lásková. Největší pochvalu ale zaslouží spojky - Drozdová, 
Haluzincová, Kantnerová, Vaňková a Voráčková - všechny podaly výkon na hranici svých možností.   

Celkově obsadil výběr Plzeňského kraje druhou příčku a odváží si stříbrný pohár a medaile. Zvítězil výběr 
Badenska, třetí bylo RHC Slavia Praha.  

Plzeňský kraj reprezentovaly: 

Slavoj Tachov: Vysloužilová Denisa (2 branky)  

HK Slavia VŠ Plzeň: Hončarová  Klára (5 branek), Voráčková Helena (9 branek), Paterová Tereza 
(brankářka, 39 % úspěšnost)  

DHC Plzeň: Drozdová Lucie (20 branek), Haluzincová Veronika (8 branek), Kajerová Nela (2 branky), 
Kantnerová Sára (12 branek), Kučerová Barbora (brankářka, 42 %), Lásková Pavlína (8 branek), 
Rittichová Natálie (3 branky), Tomanová Natálie (3 branky), Turková Anna (3 branky), Vaňková Barbora 
(10 branek)  

 

  



Mini 6+1 - Třetí soutěžní turnaje 5. a 6. 11. 2016  
(Cheb + DHC Plzeň) 

O víkendu se odehrály již třetí soutěžní turnaje v kategorii mini 6+1. Namísto haly u Bolevecké ZŠ byl 

turnaj skupiny B přesunut do Chebu a turnaj skupiny A se uskutečnil v hale 31. ZŠ. Skupina C odehraje 

svůj turnaj až za týden.  

DHC Plzeň A 

Áčko odehrálo turnaj v neděli v domácí hale a utkalo se tradičně s týmy Talentu A a Šťáhlav, které byly 
tentokrát doplněny družstvem Strakonic. Oproti minulému týdnu, kdy výkony na Tachovském dortíku 
nebyly zejména v útočné fázi úplně podle představ trenérů, předvedla tentokrát děvčata mnohem lepší 
hru. A to přesto, že nás čekali rozhodně silnější soupeři než před týdnem.  

Jediná část turnaje, která nebyla úplně vydařená, byl první poločas proti Talentu, jelikož děvčata 
nedokázala při osobní obraně vždy správně obsazovat hráče soupeře a dostala díky tomu několik 
zbytečných branek. V dalším průběhu zápasu už ale dokázala s nejsilnějším družstvem v soutěži držet 
krok a sehrála s ním jeden z nejpovedenějších zápasů.  

Nejlepší výkon předvedla děvčata v druhém zápase proti Šťáhlavům, které dokázala přehrát při osobní 
obraně a mírně navrch měla i při klasické hře. Po celý zápas dobře fungovala obrana a výrazně se 
zlepšila střelba z větší vzdálenosti.  

Poslední zápas proti Strakonicím byl po dohodě trenérů prodloužen o 15 minut (hrálo se tedy 7,5min 
osobní obrana, shot-outy a klasická hra 20 + 15 min) a hlavně ke konci už byla obou družstvech patrná 
únava, ze které pramenily některé zbytečné technické chyby. I tak ale byla k vidění oboustranně celá 
řada pěkných útočných akcí a je velká škoda, že podobný výkon proti stejnému soupeři nepředvedla 
děvčata před týdnem, protože pak by byl celkový výsledek turnaje rozhodně lepší.  

Celkově zaslouží všechna děvčata pochvalu. Bojácný výkon z minulého týdne dokázala hodit za hlavu a 
produktivita v útoku byla výrazně lepší. Proč však dokážou zahrát lepší zápasy proti nepoměrně silnějším 
chlapeckým družstvům a stejný výkon pak nedokážou zopakovat proti dívčím družstvům, je zatím 
záhadou. Do budoucna věříme, že výkony budou vyrovnanější, protože potenciál tohoto družstva (pokud 
zahraje to, co umí), je opravdu velký.   

DHC Plzeň B 

Béčko odehrálo turnaj v sobotu v Chebu a postupně poměřilo síly s družstvem Tachova, Lázní Kynžvart a 
Chebu. V prvním zápase proti nejsilnějšímu soupeři se děvčata rozkoukávala, vázla komunikace, 
přihrávky, souhra, náběhy, v obraně přistupování a někdy to vypadalo jako by hráčky byly poprvé na 
velkém hřišti. Tachov hrál nejen první, ale i druhou část utkání osobní obranu, což dělalo naším hráčkám 
velký problém. Druhé utkání hrála děvčata proti nejmladším hráčkám na turnaji z Kynžvartu a bylo to 
vidět. Hráčky si více dovolovaly, ale stále to nebylo úplně ono (rezervy byly jak v přistupování v obraně, 
tak i střelbě). Nejlepší zápas děvčata odehrála na závěr s družstvem Chebu, kdy se oproti předchozím 
zápasům hra zlepšila ve všech směrech.  

Celkově turnaj ukázal řadu nedostatků a hráčky na hřišti stále nedokážou předvést to, co se naučily na 
tréninku. Chybělo zejména uvolnění 1 na 1 (kromě Terky Vaicové a Viky Bezdičkové) a družstvo často 
srážela nepřipravená střelba a zbytečné ztráty míče. Na celém turnaji byl problém s pohybem jednotlivých 
hráček ve správných prostorech a uvolněním bez míče. Na tom všem bude potřeba zapracovat, aby 
výkony na dalších turnajích byly lepší.  

Nejblíže nás čeká za týden turnaj skupiny C v kategorii mini 6+1 a za další dva týdny pak turnaj v 
kategorii mini 4+1.  



Dorostenky - mise v Havlíčkově Brodě bezpečně splněna  
(5. 11. 2016) 

Jak někdy klame postavení v tabulace (zvlášť při současném herním systému ligy) se přesvědčila obě 

družstva dorostenek DHC. Zatímco starší dorky do té doby bez prohry se celkem zapotily se soupeřem z 

opačného pólu tabulky, mladší v souboji s týmem ze středu tabulky zvítězily o parník.  

Starší dorostenky  
V deset hodin začaly starší. Jak už je letos zvykem velmi laxně, nedůrazně a pomalu. Čekalo se, jestli se 
soupeř neporazí sám a my se celým zápasem jen tam prospíme. Nikdo se tedy ve 13. minutě nemohl 
divit stavu 8:6 pro v tabulce bez bodu poslední domácí. Opět musel přijít time-out, zvýšení hlasu trenérů a 
probuzení spících princezen. Od té doby už se hrálo podle plzeňských not. Za dalších 17 minut do 
přestávky už domácí vstřelily jen dvě branky a tak DHC šlo odpočívat za pro něj příznivého stavu 13:10.  

Po přestávce se DHC za pomoci hry 7:6, s čímž se domácí naprosto nedokázali vyrovnat, dostalo rychle 
do vedení 24:13 a poslední čtvrtina zápasu už se nesla ve znamení úsměvů a pokusů si házenou užít 
nějakou „rošťárnou". Konečný stav 29:20 
pravděpodobně odpovídal situaci na hřišti.  

Po pouhém jednom tréninku s míčem v minulém týdnu vypadal zápas tak, jak vypadal. Některé hráčky 
kvůli zraněním toho za posledních 14 dní příliš nenatrénovaly a podle toho to na hřišti samozřejmě 
vypadalo. Zápas pak táhnou ti, kdo na to v té chvíli mají.  

Branky DHC starší dorky :  

Oravcová 8, Kepková 5, Sedláková a Soukupová po 4, Fousková, Tomíšková a Bušauerová po 2, 
Paulusová 1. 
Za Havlíčkův Brod: Studená a Hubáčková po 5, Raušová a Ďásková po 4.  

Mladší dorostenky  
Zcela jinak se vyvíjel zápas v 1.lize mladších dorek, který začínal v poledne a kde oba týmy měly před 
zápasem shodně čtyři body.  

Zde DHC nastoupilo ve velkém stylu a už ve 12.minutě vedlo 9:1. O zápase bylo v té chvíli prakticky 
rozhodnuto. Západočeškám chytaly neskutečným způsobem obě brankářky - Netrvalová i Šlehoferová a 
družstvo pod dojmem rychlého vedení hrálo uvolněně, i když s množstvím chyb. Soupeř ovšem v 
disciplíně chyby vysoko zvítězil. Opět jsme si vyzkoušeli úspěšně hru 7:6. Trenéři museli porušit pravidlo 
vyřčené před sezonou, že klíčové hráčky nebudou hrát dva zápasy v jednom dni (vzhledem k akci RHC 
starších žaček si nebylo koho půjčit z nižší kategorie), přesto se ukázalo, že při citlivém střídání je fyzická 
kondice hráček natolik dobrá, že dva zápasy vydrží hrát v poměrně slušném tempu. O to svědčí i 
konečný výsledek 36:19 po poločase 17:7.  

Branky DHC:  

Walterová 6, Oravcová, Kepková a Franková po 5, Bernhardová 4, Tomíšková, Nosková a Poslední po 3, 
Kutáková a Kliková po 1 
Za Havlíčkův Brod: Studená 6, Kohoutová 4  

V příštím týdnu čeká oba dorostenecké týmu procházka peklem. Sice v domácím prostředí (je třeba 
připomenout, že tým pod vedení kapitánky T. Bušauerové - dnešní st. dorky prohrál na domácím hřišti 
naposledy na podzim 2014 !!!!), ale vždy s lídry své soutěže, kteří do dnešního dne neztratili ani bod. 
Starší dorky se utkají v sobotu 12.11. v 15:00 s DHK Baník Most a mladší v neděli 13.11. v 13:30 se 
Zlínem.  

  



Pozvánka na turnaj krajských výběr starších žaček  
(5. 11. 2016) 

Již druhý ročník Házenkářských turnajů krajských výběrů bude v průběhu listopadu pořádat Regionální 
házenkářské centrum DHC Plzeň. Projekt je finančně podporován Plzeňským krajem.  

Po loňské úspěšné premiéře se i v letošním roce uskuteční dva turnaje. Nejprve se utkají krajské výběry 
starších žaček. Pořadatelský Plzeňský kraj budou reprezentovat dvě družstva hráček (rozdělená 
převážně podle ročníků narození na 2002 a 2003). Dále přivítáme loňské vítěze - výběr Prahy, 
zástupkyně Pardubického kraje, Ústeckého kraje a také sousedy z kraje Karlovarského.  

Turnaj se uskuteční v sobotu 5.11.2016 v hale 31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10.  

Rozpis utkání:  

8:30 Plzeňský kraj 2002 - Plzeňský kraj 2003 
9:05 Karlovarský kraj - Praha 
9:40 Ústecký kraj - Pardubický kraj 
10:15 Karlovarský kraj - Plzeňský kraj 2003 
10:50 Ústecký kraj - Plzeňský kraj 2002 
11:25 Pardubický kraj - Praha 
12:00 Plzeňský kraj 2002 - Karlovarský kraj 
12:35 Praha - Ústecký kraj 
13:10 Pardubický kraj - Plzeňský kraj 2003 
13:45 Karlovarský kraj - Ústecký kraj 
14:20 Plzeňský kraj 2002 - Pardubický kraj 
14:55 Plzeňský kraj 2003 - Praha 
15:30 Pardubický kraj - Karlovarský kraj 
16:05 Ústecký kraj - Plzeňský kraj 2003 
16:40 Plzeňský kraj 2002 - Praha 

 

  



Házenkářský turnaj výběrů starších žaček  
(Plzeň 5. 11. 2016) 

V sobotu 5. 11. 2016 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň již druhý ročník Házenkářského turnaje krajských 

výběrů. Celou akci i letos finančně podporuje Plzeňský kraj. První turnaj byl pořádán pro starší žačky a 

zúčastnily se výběry Ústeckého, Karlovarského a Pardubického kraje, dále pak výběr Prahy. Plzeňský 

kraj již tradičně reprezentovala dvě družstva (2002 a 2003).  

Plzeňský kraj 2002 

Domácí hráčky v černých dresech přehrály všechny soupeřky. Nejprve se trochu trápily s proměňováním 
a Plzeň 2003 porazily "jen" 12 : 6. Ve druhém a třetím zápase už naplno ukázaly svoje síly a přehrály 
nejprve Ústecký kraj (21 : 10), a poté i Karlovarský kraj (16 : 4). Také zápas s Pardubickým krajem 
vypadal zpočátku jednoznačně, hráčky si vybudovaly až šestibrankové vedení. To ale ve druhém 
poločase prohospodařily a soupeřky dotáhly na dvě branky 12 : 10 pro Plzeň. Po time-outu naše děvčata 
opět přidala a utkání skončilo rozdílem šesti branek (17 : 11). V posledním zápase za mohutné podpory 
fanoušků (kteří se právě vrátili z vítězného utkání repre mužů s Makedonií) si naše hráčky dokráčely k 
jasnému vítězství 19 : 6.  

Stejně jako v předchozích turnajích je třeba vyzdvihnout kolektivní výkon všech hráček (všechny také 
dostaly na hřišti stejný prostor a všechny se brankově prosazovaly).  

Individuální ocenění si vysloužily Barbora Vaňková (nejlepší hráčka družstva), Tereza Paterová (nejlepší 
brankářka turnaje), Lucie Drozdová (nejlepší hráčka turnaje).  

Branky: 

Drozdová 14, Haluzincová 6, Kajerová 4, Klementová 7, Krečová 2, Lásková 10, Skácelová M. 8, 
Turková 4, Vaňková 12, Voráčková 8, Vysloužilová 8  

Brankářky: Kučerová (57 %) a Paterová (62 %)   

Plzeňský kraj 2003 

Hráčky hrající v červených dresech nejprve trápily Plzeň 2002, a to zejména v druhém poločase. 
Nakonec ale statečný výkon nestačil a Plzeň 2003 prohrála 6:12. Druhý zápas byl naopak ve znamení 
výborného výkonu a zasloužené výhry 11:9. Na ní měla velkou zásluhu výborně chytající Míša Malá. Třetí 
i čtvrtý zápas byly ve znamení našich nepovedených začátků a vzápětí zbytečně rychlé rezignace našich 
hráček na dobrý výsledek utkání. Potom jsme prohrály nejprve s Pardubickým krajem 13:16, a pak s 
Prahou 10:11. Poslední utkání s Ústeckým krajem opět s mohutnou podporou fanoušků zvládla naše 
děvčata na jedničku a zvítězila 17:13.  

Branky: 

Buřičová 4, Dragounová 3, Hončarová 9, Kabátníková 1, Kheilová, Kudová 2, Melichárková12, 
Panušková 2, Pitulová 7, Rittichová 12, Tomanová 5, Čákorová 1  

Brankářky: Joselovičová (33 %), Malá (58 %)  

Nejlepší hráčkou družstva byla zaslouženě vyhlášena Nikola Melichárková.   

  



Konečné pořadí turnaje:   

1. Plzeňský kraj 2002 
2. Pardubický kraj 
3. Praha 
4. Plzeňský kraj 2003 
5. Ústecký kraj 
6. Karlovarský kraj  

 

  



Díky, trenére! (Finále 6. 11. 2016, Praha) 

Díky, hráčkám! Díky, fanouškům!  

Do letošního druhého ročníku soutěže Díky, trenére! bylo přihlášeno celkem 1800 trenérů. Ti byli 
nominováni svými svěřenci případně jejich rodiči. Nominovaní trenéři vyplnili dotazníky a na základě jejich 
odpovědí pak odborná porota vybrala "Top 30". V nich byli i dva házenkářští trenéři - Jiří Šimek (TJ STM 
Olomouc) a Jarka Šmrhová z DHC Plzeň.  

Organizátoři soutěže postupně navštívili všech třicet trenérů a natočili krátké videoklipy z jejich 
tréninkových jednotek. V době jejich návštěvy se hráčky DHC Plzeň nacházely na letním soustředění v 
Tachově. Videoklip si můžete prohlédnout zde.  

Pak se znovu sešla odborná porota, a ta vybrala nejlepších Top 10. Nejen pro DHC Plzeň, ale celkově 
pro házenou je velkým úspěchem, že jsme zde měli svého zástupce - Jaroslavu Šmrhovou.  

Finálová desítka měla za úkol připravit si desetiminutovou ukázku ze svého tréninku. Nejprve bylo třeba 
vybrat a připravit hudbu (velký dík Aničce Šmrhové za výběr skladeb a Honzovi Vaňkovi za technické 
zpracování). Samotné vystoupení dotvářely starší žačky DHC Plzeň společně se svými trenérkami. 
Každá hráčka si vybrala cvik (nebo technický prvek), který chtěla do programu zařadit. Postupně získalo 
vystoupení konkrétní obrysy.  

Ve finálový den vyrazil z Plzně autobus - nejen s účinkujícími, ale i s rodiči a hlavně s těmi nejlepšími 
fanoušky - plzeňskými bubeníky :-)  

V Praze na Podvinném mlýně byl nejprve čas na generálku. Pak se celá výprava vydala do nákupního 
centra Harfa na oběd. Od 12:00 h začala oficiální část programu. Nejprve byly předány bronzové plakety 
trenérům z Top 30 a na základě internetového hlasování byl vyhlášen Trenér Sympaťák. Pak už předvedli 
své umění postupně všichni finalisti z Top 10. K vidění byly ukázky např. z tréninku softbalu, lakrosu, 
ragby, ledního hokeje, ale třeba i cheerleaders. Jako sedmé přišly na řadu házenkářky DHC Plzeň. Za 
mohutného povzbuzování bubeníků předvedly své umění, které zaujalo nejen porotu, ale i diváky v sále.  

Po vystoupení všech vybraných trenérů se porota odebrala k poradě, a pak vyhlásila finálovou čtyřku. V 
ní byl Michal Bíza (fotbal), Jiří Frendl (badminton), Nicole Kolářová (cheerleaders), a taky naše Jarka 
Šmrhová!  

Finalisté si nejprve vylosovali týmy (každý měl čtyřčlenný tým, který byl vytvořen z dětí trenérů, jež 
nepostoupili do první čtyřky). Poté se soutěžilo. První disciplínou byla hra Poklady. Každý tým stál v 
jednom z rohů čtverce a uprostřed byl koš s tenisáky. Děti měly postupně nanosit co nejvíce tenisáků buď 
z koše uprostřed nebo (poté, co došly), od ostatních trenérů.  

Druhou hrou byl Slepoň - v ní musel trenér navigovat děti, které měly zavázané oči. Ty musely dojít ke 
koši pro tenisák, a pak ho donést do dalšího koše.  

Třetí hrou byla skládačka. Děti běhaly po jednom a musely postupně otočit čísla od jedné do devíti.  

Každá disciplína byla bodově ohodnocena. Z celkového vítězství se nakonec radoval Michal Bíza (fotbal, 
FK Hodonín).  

Jarka Šmrhová obsadila vynikající druhé místo. Gratulujeme!!!   

A jaké to jsou pocity: "Určitě velká radost. A hlavně ohromný dík všem, kteří mě podporovali. Moje skvělá 
rodina - neustále přicházeli s nápady, jak něco vylepšit. Moje báječné holky - přihlásily mě, fandily mi a 
všechno to se mnou absolvovaly. Naši fanoušci - nejlepší a v hale rozhodně nejhlasitější, nejvtipnější, 
nejviditelnější. A díky i všem ostatním, ze všech koutů republiky, kteří drželi palce na dálku. Jsem 
šťastná, že jsme to dokázali!"  

https://www.youtube.com/watch?v=NbGkcexX6vs


 

 

  



Přípravka - turnaj 12. 11. 2016 v Tachově 

Holky byly rozděleny do 3 družstev jako DHC „A", DHC „B" a DHC „C". Každé družstvo bylo v jiné 
skupině.  

DHC „A" odehrálo 5 zápasů. Holky se zápas od zápasu zlepšovaly. Nejtěžší byl zřejmě zápas s Talentem 
A. Myslím, že ho zvládly dobře. Další zápasy odehrály s Rokycany A, SVŠ Plzeň A, Tachovem A a 
Kynžvartem A.  

DHC „B" odehrálo 6 zápasů. Na holkách byla ze začátku vidět opatrnost, ale pak se rozehrály. Odehrály 
utkání s SVŠ Plzeň B, Talent B, Rokycany B, Tachov B, SVŠ Plzeň D a Cheb A.  

DHC „C" bylo složeno z větší části z nových holek, pro které to byl úplně první turnaj. Holky se snažily a 
získaly nové zkušenosti. Zápasy odehrály s Rokycany C, SVŠ Plzeň C, Talent C, Cheb B a Kynžvart B.  

U holek se stále nachází mezery v obraně a ve zpracování míče. Některé hráčky musím pochválit za 
bojovnost a dravost v osobních soubojích. 
U všech holek bylo vidět zlepšení od minulého turnaje a všechny si zaslouží pochvalu.  

 

 

  



Šlágr ligy starších dorostenek pro Most  
(DHC - Most 12. 11. 2016) 

Zápas o první místo v lize starších dorostenek - západ mezi dvěma neporaženými DHC Plzeň a DHK 
Baník Most se hrál tento víkend v Plzni. O důležitosti zápasu svědčilo i to, že s Mostem tentokrát přijely i 
hráčky, které běžně jezdí s interligovým áčkem (to hrálo v tu samou dobu v Partizánském).  

Utkání zahájili lépe domácí, kdy až do osmé minuty vedly (5:4). Pak bohužel doplatili na dvě slepená 
vyloučení a soupeř otočil na 5:8 ve 12. minutě. Domácí bojovali, byla k vidění velmi slušná dorostenecká 
házená, přesto DHC prohrávalo v poločase 13:15.  

Tento rozdíl trval i v 10. minutě poločasu druhého -17:19. Pak přišla tak trochu hluchá desetiminutovka ze 
strany DHC, jejímž výsledkem byl stav 20:27 pro hosty ve 21. minutě. Pak se domácí tým odhodlal k 
pravidelné hře bez brankářky a stáhl až na rozdíl tří branek (v tomto úseku Most vsítil jen jednu branku ze 
hry, jednu přes celé hřiště do prázdné a jednu ze sedmičky). Výsledek 27:31 zpečetila opět ze sedmičky 
hostující brankářka.  

Hvězdou zápasu na straně DHC byla Adéla Tomíšková, která školila reprezentační brankářku Novotnou, 
jak se jí zlíbilo. Velmi dobrý výkon podala po zranění s chutí hrající D. Franzová, a také už tradičně J. 
Franková a K. Soukupová. Bohužel se nedařilo tradiční střelkyni V. Oravcové. Částečně to bylo 
způsobeno důraznou hrou Mostu a částečně přílišným respektem k hostující brankářce. Bohužel skončila 
v nemocnici po zbytečně tvrdém a nevybíravém zákroku hostující Jungové pouhých půl minuty před 
koncem, kdy už bylo o výsledku rozhodnuto. Most vyhrál zaslouženě. Byl tvrdší, důraznější a někdy i 
rychlejší. Také pouhých pět zákroků domácích brankářek proti pětadvaceti hostujícím k vítězství vést 
může jen těžko. Domácí ve velmi pěkném utkání podali lepší kolektivní výkon.  

Pokud se někdo ptá, proč byli hosté tvrdší a důraznější, odpověď je nasnadě. Pokud pominu to, že Most 
dokáže do svých řad nalákat na interligovou vidinu hráčky z celé ČR a za DHC hrají výhradně plzeňské 
odchovankyně, tak je třeba srovnat tréninkové podmínky. DHC má halu pouze dvakrát do týdne (a to 
ještě jednou téměř v noci), tento problém Most jistě netrápí. Hráčky v Mostě jsou v tréninkové skupině s 
interligovými ženami a musí se snažit se na ně stále dotahovat, zatímco hráčky DHC jsou na tréninku s 
mladšími dorostenkami. To není výmluva, ale prostý fakt. I proto je třeba hráčky DHC za výkon v tomto 
zápase pochválit. Už ve čtvrtek je čeká zápas o druhé místo v soutěži na hřišti Slavie Praha.  

Branky DHC :  

Tomíšková a Franková po 6, Soukupová a Franzová po 4, Šmrhová 3, Bušauerová 2, 
Fousková a Oravcová po 1. 
Za Most: Stříšková 10/5,Šípová 6,  

 

  



Mladší dorostenky podlehly doma Zlínu (13. 11. 2016) 

Tým DHC oslabený o Oravcovou, Kepkovou a Paulusovou se s favorizovaným soupeřem držel statečně 
do 15. minuty a stavu 7:8.  

Pak však došly síly základní sestavě DHC a hráčky z lavičky nedokázaly kvalitním zlínským hráčkám 
konkurovat a ztratily nadějný stav. (ve 26. minutě 8:17). Poločas pak 11:20. 
Druhý poločas už byl vyrovnanější a DHC ho dokonce vyhrálo 16:14, celkově však ztratilo oba body za 
výsledek 27:34.  

Bez zraněných hráček nemohlo DHC velmi kvalitnímu soupeři konkurovat, přesto zvláště v druhém 
poločase byly ze strany hráček vidět hezké momenty. Zlín v těchto chvílích už nehrál s plným nasazením. 
Zatímco na jedné straně u DHC excelovala s 11 brankami z 15-ti střel kapitánka Julie Franková (dařilo se 
i na spojce hrající A. Šmrhové a T. Poslední), na druhé bylo u domácích bohužel několik hráček, které na 
tuto soutěž viditelně nestačí, zvláště proti tak kvalitnímu soupeři.   

Není překvapením, že jsou mezi nimi právě hráčky, pro které je trénink spíše příležitostí sdělit svému 
okolí, co nejvíce informací.  

Prohra není žádnou tragédií. Mladší dorostenky se stále drží ve středu tabulky, jak si na začátku soutěže 
předsevzaly.  

Branky DHC :  

Franková 11, Šmrhová 5, Poslední 4, Nosková 3, Tomíšková 2, Bernhardová a Walterová po 1.  

Za Zlín: Mahďáková 14, Herbočková 6, Hubová 4   

 

  



Mini 6+1 skupina C - Třetí soutěžní turnaj 13.11.2016  
(Slavie VŠ Plzeň) 

Třetí turnaj skupiny C v kategorii mini 6+1 se odehrál týden po skupinách A a B v nafukovací hale u 
Poštovní školy. My jsme postavili družstvo tvořené 10 hráčkami, pro které to byl až na výjimky teprve 
druhý soutěžní turnaj v šestkové házené v jejich životě. Děvčata se postupně utkala s Kynžvartem, HC 
Plzeň, Slavií Plzeň a Hájemi.  

Oproti předchozímu turnaji zde bylo vidět určité zlepšení, i když stále je patrné, že se děvčata s velkou 
házenou spíše seznamují a problémy jim dělá jak orientace na hřišti, tak i pravidla. To však v této skupině 
nevadí, protože se utkávají rovněž s vesměs začínajícími soupeři. Se všemi dokázala uhrát vyrovnané 
zápasy a opět se o něco více dařilo v osobní obraně a zejména trhácích, které se většině hráček podařilo 
zakončit. O něco méně se naopak dařilo v klasické hře, kde by byly rezervy hlavně v útočné fázi a chyběl 
lepší pohyb. Naopak v obraně se děvčatům vedlo lépe a ve většině případů se snažila správně vysouvat 
proti hráči s míčem.  

Celkově musíme děvčata za turnaj pochválit, ukázal sice řadu nedostatků, na kterých bude třeba 
pracovat, ale na druhou stranu zlepšení oproti minulému turnaji zde viditelné bylo. Věříme, že vzestupný 
trend bude pokračovat i na dalších turnajích. Nejbližší nás čeká za 2 týdny v domácí hale v kategorii mini 
4+1.  

 

  



Starší žačky stříbrné na Hájích (12. - 13. 11. 2016) 

Starší žačky se zúčastnily tradičního turnaje na Hájích. Ten byl stejně jako v loňských letech skvěle 
zorganizován i skvěle obsazen. Turnaj v pojetí DHC Plzeň se dal označit jako nepovedená sobota a 
vydařená neděle.  

 Sobota  

První soupeřem nám byl DHK Slavoj Žirovnice. Naše hráčky velmi nedisciplinovaně bránily a v útoku se 
veškerá aktivita odvíjela od Báry Vaňkové. Naprosto se nedařilo křídlům. Spojky zase trefovaly hlavně 
tyčky. Výsledkem byla remíza 12 : 12.  

Po důrazném pohovoru už jsme předvedly náš standardní výkon proti Hájům B - dobře hrála zejména v 
obraně Klementová. Vyhrály jsme 16 : 17.  

Pak jsme odehrály velmi slušné utkání s tradičními rivalkami z Kobylis. Díky naší hluché pasáži jsme 
přišly o až čtyřbrankové vedení a ve druhém poločase to bylo rázem o dva góly pro Kobylisy. Tady je 
třeba vyzdvihnout všechny hráčky na hřišti - nikdo nic nevzdával, holky bojovaly. Nejprve snížila na rozdíl 
jedné branky ze sedmimetrového hodu Drozdová. Další důležitý (vyrovnávající gól) přidala Tomanová. 
Pak z protiútoku skórovala Vaňková a poslední gól přidala Drozdová. Holky zaslouží velkou pochvalu, 
protože díky bojovnosti dokázaly otočit zápas. Vyhrály jsme 15 :13.  

Ve čtvrtém utkání jsme nastoupily proti favorizovanému Zlínu. Ten působil do té doby suverénním 
dojmem. My jsme bohužel dokázaly držet krok jen 11 minut. Pak jsme dostaly čtyři na vlas stejné branky 
a v poločase prohrávaly o čtyři. Vstup do druhé půlky nám také příliš nevyšel a po dvou našich 
vyloučeních (v utkání celkem šesti) vedl Zlín už o osm branek a o výsledku bylo rozhodnuto.  

Také poslední utkání proti Hájům nelze v žádném případě označit za vydařené. Tahouny družstva byly 
kromě Báry Vaňkové i Lucie Drozdová a Pavlína Lásková. Ale ani ony na všechno nestačily. Domácí, 
podporovaní nejen fanoušky, hráli s chutí a my jsme spíše dotahovali. Pouze remíza 15 : 15 tak po 
prvním dnu napovídala tomu, že pravděpodobně budeme bez medaile.  

Pak se ale ukázalo, jak vyrovnaná a nepředvídatelná mohou být utkání v této kategorii. V sobotu večer 
nejprve Zlín podlehl Slávii. Pak se turnaj začal dále zamotávat - Háje porazily Žirovnici, body sbíraly i 
nepředvídatelné Kobylisy.  

Neděle  

V neděli za námi na turnaj zavítala vzácná návštěva - Věra Lora Dvořáková - mistryně světa v házené z 
roku 1957. Přinesla děvčatům ukázat fotografie z vítězného mistrovství světa a dokonce i zlatou medaili.  

Zřejmě to byla ta správná motivace!  

V neděli naše hráčky nejprve s přehledem přehrály Olomouc 16 : 7 - vynikala hlavně Klementová na 
hrotu obrany 1 : 5.  

Pak jsme zvládly zápas s Kynžvartem, když jsme vždy velmi mnoho času strávili v obraně, a pak během 
chvíle zakončily naše útočné snažení.  

Dva zápasy před koncem celého turnaje bylo všechno otevřené. My jsme nastupovali proti Slavii Praha. 
Slavia v případě výhry mohla brát zlato z celého turnaje a my bychom skončili až pátí! V případě naší 
výhry bychom zajistili zlato Zlínu a sobě stříbrné medaile. Naše hráčky do utkání vstoupily s elánem a 
chutí. Za velmi dobrou obranou výborně chytala Kučerová. V útoku opět družstvo táhly Vaňková s 
Drozdovou. Výborný zápas odehrála Pitulová - bez chybně bránila a přidala dvě důležité branky z 
protiútoku. Druhý poločas se nesl ve znamení oboustranně pasivní hry. Slavia házela míč několikrát do 
kola, a pak po faulech ještě znovu zůstávala v naší obraně. Naše hráčky brzy pochopily, že při tomto 



tempu hry by mohl poločasový náskok pěti branek stačit. A tak se hrálo ve velmi pomalém tempu, až do 
konečného výsledku 11 : 7 pro DHC Plzeň.  

Po dobrých nedělních výkonech jsme tedy skončily na celkovém druhém místě (kdo by to byl po sobotě 
řekl).  

Nejlepší hráčkou našeho družstva byla vyhlášena Pavlína Lásková. Velkou pochvalu zaslouží rozhodně 
ale i Bary Vaňková.  

Branky: 

Drozdová 22, Haluzincová 9, Hoťková, Kajerová 7, Klementová 9, Lásková 14, Pitulová 8, Rittichová 6, 
Tomanová 7, Turková 1, Vaňková 26, Šimáčková 3.  

Chytaly: Kučerová 49 %, Malá 30 %.   

 

  



Pozvánka na turnaj krajských výběrů mladších žaček  
(17. 11. 2016) 

 
kliknutím na obrázek si zobrazíte  
další obrázky k příspěvku  
Srdečně zveme všechny příznivce dívčí házené na turnaj krajských výběrů mladších žaček. Akci opět 
finančně podporuje Plzeňský kraj.  

Do Plzně se tentokrát sjedou výběry těchto krajů: Vysočina, Středočeský, Karlovarský a Praha. Nebudou 
opět chybět dva domácí výběry - Plzeňský kraj 2004 a letos nově premiérově i Plzeňský kraj 2005.  

Přijďte fandit!  

Rozpis utkání:  

8:30 Plzeňský kraj 2004 - Plzeňský kraj 2005 
9:05 Karlovarský kraj - Praha 
9:40 Středočeský kraj - Plzeňský kraj 2004 
10:15 Vysočina - Praha 
10:50 Karlovarský kraj - Plzeňský kraj 2005 
11:25 Středočeský kraj - Vysočina 
12:00 Plzeňský kraj 2004 - Karlovarský kraj 
12:35 Praha - Středočeský kraj 
13:10 Vysočina - Plzeňský kraj 2005 
13:45 Karlovarský kraj - Středočeský kraj 
14:20 Plzeňský kraj 2004 - Vysočina 
14:55 Plzeňský kraj 2005 - Praha 
15:30 Vysočina - Karlovarský kraj 
16:05 Středočeský kraj - Plzeňský kraj 2005 
16:40 Plzeňský kraj 2004 - Praha 

17:15 Slavnostní vyhlášení    
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Házenkářský turnaj výběrů mladších žaček (17. 11. 2016) 

Ve čtvrtek 17.11.2016 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň druhý ze série Házenkářských turnajů krajských 

výběrů. Tentokrát se ke svému klání sjely mladší žačky. Bohužel na poslední chvíli odřeklo družstvo 

Středočeského kraje, a tak se zbývajících pět účastníků utkalo v zápasech s delší hrací dobou (2 x 20 

minut).  

Plzeňský kraj 2004 

V tomto výběru startovaly hráčky Slavoj Tachov, HK Slavia VŠ Plzeň a DHC Plzeň. Bohužel jejich 
turnajové vystoupení nelze označit za příliš vydařené. Pouze první zápas proti hráčkám ročníku 2004 
předváděla naše děvčata suverénní herní projev. (Výhra 24:7)  

Ve druhém utkání proti Karlovarskému kraji si díky naší hluché druhé desetiminutovce prvního poločasu 
vypracovaly soupeřky výrazný náskok, který my jsme jen velmi pozvolna dotahovaly. Nakonec zlepšená 
hra ve druhém poločase nestačila a prohrály jsem 13:15.  

Třetí utkání proti Vysočině jsme opět velmi krátkou dobu dokázaly držet krok, a pak už soupeř prokázal 
svoje kvality. Ve chvíli, kdy se nám opět podařilo přiblížit na dostřel, soupeř zvýšil tempo a zaslouženě 
zvítězil 22:15.  

Také poslední utkání proti Praze bylo v podobném tempu. My jsme se sice chtěly vyhrát, ale byl velký 
problém najít někoho, kdo by dal branku. Praha zvítězila 16:11.  

Bohužel jsme se na domácím turnaji nepředvedly v dobrém světle. Obrana prakticky nefungovala a v 
útoku byla naše hra také spíše vlažná.  

Nejlepší hráčkou našeho družstva byla Julča Dubská, která zaslouží velkou pochvalu nejen za snahu, ale 
i za povzbuzování ostatních a chuť do hry. Druhou oporou byla Máca Skácelová, která i přes bolavé 
kotníky a včerejší nevolnost předváděla velmi dobré výkony, Do třetice bych chtěla vyzdvihnout Majdu 
Komárkovou, která i přes vážné zranění na jaře jasně ukázala, že je zpět a že gólů a pěkných akcí v jejím 
podání bude jen a jen přibývat!  

Hrály: 

Benešová Lucie (5 gólů), Blažková Tereza, Bílá Barbora (5), Bílá Eliška (4), Chocová Veronika 3, Dubská 
Julie (17), Komárková Magdaléna (5), Krausová Kateřina (1). Nová Kristýna (3), Skácelová Kamila (2), 
Skácelová Marcela (11), Toušová Valentýna (6), Trochtová Eliška 1  

Chytaly: Bernhardová Anna 37 %, Šindelářová Adriana 50 %   

Plzeňský kraj 2005 

Družstvo Plzeňského kraje 2005 složené převážně z nováčků (nejen z Tachova, HK Slavia VŠ Plzeň, 
DHC Plzeň, ale i z HC Plzeň), mělo velmi těžkou úlohu. Starší a zkušenější soupeřky dávaly od prvních 
minut na hřišti jasně najevo, kdo je tady pánem. Naše děvčata se ale držela statečně a kromě utkání s 
vítězem turnaje Vysočinou, dokázala každému soupeři alespoň nějakou branku vstřelit. Největšími 
oporami družstva byly v brance velmi dobře chytající Nela Bártová (nejlepší hráčka družstva), v útoku 
ohromně se snažící Kačka Vysloužilová a na křídle bojující Verunka Pechová.  

Výsledky jasně svědčí o zkušenostech soupeřů - s Plzeňským krajem 2004 7 : 24, s Vysočinou 0 : 25, s 
Karlovarským krajem 6 : 20, s Prahou 3 : 31.  

  



Hrály: 

Bourová Bára 1, Brázdová Veronika 3, Cheníčková Helena, Hofírková Natálie, Hýblová Ludmila, 
Kovářova Markéta, Pechová Veronika, Perglová Viktorie, Petrovičová Karolína, Roubalová Martina, 
Vysloužilová Kateřina, Čásová Karolína  

Chytaly: Bártová Nela 21 %, Zaplatílková Natálie 29 %   

Konečné pořadí turnaje:  

1. Vysočina 
2. Praha 
3. Karlovarský kraj 
4. Plzeňský kraj 2004 
5. Plzeňský kraj 2005  

 

  



Mladší dorostenky sbíraly zkušenosti na Slavii  
(17. 11. 2016) 

Vzhledem k tomu, že zápasy mladších a starších dorostenek se hrály v těsném závěsu, dostaly šanci 
všechny hráčky ročníku 2001 i dvě 2002.  

Zkušenější domácí byli od začátku mnohem lepším týmem, především v útoku. Pro DHC byl problém 
vsítit branku. Obrana se zlepšovala útok od útoku. Konstruktivnějšího řešení útočné fáze byly na 
spojkách schopny jen Bernhardová s Kepkovou. 
O střelbu se s částečnou úspěšností pokoušela Drozdová. Ostatní spojky byly bez nápadu a produktivity. 
Lepší dvojicí na křídlech byly Křišťanová, která odehrála slušný první zápas po roční pauze zaviněné 
zraněním kolene, a Černěhová. Na pivoty se míč prakticky nedostal. Slavia svůj náskok postupně 
navyšovala až do konečného výsledku 28:14 (pol.15:7).  

I přes vysokou prohru je tento zápas s kvalitním soupeřem pro mladé hráčky velkou školou. Je hlavně na 
nich, jak se s nároky, které první liga na hráčky klade, vyrovnají a co si z nich do budoucna vezmou. 
Prostě zkušenost k nezaplacení.  

Branky DHC :  

Bernhardová 4, Kepková a Křišťanová po3, Drozdová a Černěhová po 2.  

Za Slavii: Obořilová 6, Škvorová 4  

 

  



Starší dorostenky ukázaly svoji vysokou kvalitu  
(Slavia Praha - DHC Plzeň 17.11.2016) 

Po prohře s Mostem minulý týden bylo jasné, že vítěz tohoto zápasu přezimuje na druhém místě tabulky, 
a to bez ohledu na výsledek posledního podzimního zápasu.  

Od první minuty bylo jasné, kdo má k tomuto cíli blíže. Plzeňanky vlétly na soupeře a za dvě minuty vedly 
3:0, v sedmnácté 13:6 a v poločase 19:10. Západočešky předčily domácí ve všech činnostech. Pružná a 
důrazná obrana pod dirigentskou taktovkou Frankové a Soukupové dávala domácím zabrat. Hostující 
brankářka Bufková odchytala nejlepší zápas za tři roky v barvách DHC.  

První poločas jako takový byl rozhodně nejlepším výkonem plzeňského DHC v této sezoně. Ve druhém 
poločase už v plzeňských hlavách ležel vysoký náskok a v nohách začínala klíčit únava. Přestože se 
Slavia všemožně snažila skóre zvrátit, DHC náskok udrželo a vyhrálo 34:29.  

Je třeba smeknout před výkonem hráček obou týmů. Škoda, že není v dorostenecké lize takových 
zápasů více. Bohužel nejslabší na hřišti byly oba rozhodčí. Jejich elementární chyby udivovaly příznivce 
obou táborů.  

Kromě již jmenovaných hráček je třeba pochválit všechny v plzeňském dresu, jak střelkyni Oravcovou, tak 
kapitánku Bušauerovou, která po mdlých výkonech v posledních kolech prokázala svoji třídu. Nominaci 
na reprezentační sraz příští víkend si rozhodně zaslouží.  

Poslední zápas podzimní části sehraje DHC 3.12. na vlastním hřišti s pražskou Astrou.  

Branky DHC:  

Oravcová 8, Franková 7, Soukupová 6, Franzová, Fousková a Bušauerová po 3, Tomíšková 2, Nosková 
a Sedláková po 1.  

Za Slavii: Konáriková 8, Slabá 7, Venclová 5  

 

  



Podzimní minikempy s rekordní účastí (19. 11. 2016) 

 
 
Poslední podzimní dívčí minikempy se těšily rekordnímu zájmu házenkářek a na oba přišli vzácní hosté.  

V sobotu 19.11. proběhl již třetí podzimní minikemp pro mladší i starší žákyně.  

Celkem 32 mladších žaček dostalo velkou pochvalu hned na začátek. Protože jejich účast na minikempu 
byla znamením, že házená je ohromně baví a chtějí se zlepšovat. Ve čtvrtek totiž hrály téměř všechny na 
turnaji krajských výběrů, v pátek některé trénovaly v klubech, v sobotu přišly na minikemp a v neděli pak 
odehrály turnaj Plzeňské ligy mladších žaček. 
Hostem na minikempu mladších byla Petra Vozobulová, která se snažila děvčatům předat zkušenosti ze 
zahraničí. Její stanoviště bylo věnováno koordinačním a kondičním cvičení. Druhé stanoviště bylo 
věnováno útočným činnostem jednotlivce a třetí stanoviště tolik nepopulární obraně. Na své si přišly i 
brankářky, které zvládly několik brankářských cvičení pod taktovkou Věry Jordanovové.  

Naprostým překvapením byl počet hráček, které dorazily na odpolední minikemp starších žaček. Kromě 
hráček z Tachova, Lázní Kynžvartu a DHC Plzeň i hráčky z HK VŠ Plzeň. Ty zaslouží zvláštní pochvalu, 
protože si přišly zatrénovat, a to i přes to, že je v neděli čekala náročná kvalifikace o postup do Žákovské 
ligy. A svého rozhodnutí nelitovaly! Minikemp měl tentokrát speciální podobu. Brankářky měly od začátku 
svůj specializovaný, více než hodinový trénink. Hráčky, po netradičním "ragbystickém" rozcvičení a 
cvičení ve trojicích s více míči, se "trápily" na přihrávkových cvičeních a hlavně na cvičeních s 
rozhodovacími procesy. Tady se ukázalo, jak je těžké, zkombinovat zdánlivě lehký naučený pohyb s 
rychlou reakcí a výběrem správné možnosti řešení. Pak následoval intenzivní půlhodinový trénink na 
stanovištích podle postů (pivoti, spojky, křídla). A po herní půlhodince (utkalo se celkem 5 týmů!) už přišel 
"zlatý hřeb". A to nejen jeden, ale hned tři. Zvláštními hosty minikempu byli Michal Tonar starší, Michal 
Tonar mladší a Jakub Tonar. Bylo naprosto neuvěřitelné, jak hráčky, které už měly v nohou dvouhodinový 
intenzivní trénink, po příchodu hostů ožily. Se špičkovými reprezentanty se hráčky věnovaly zejména 
rychlému přechodu. Na závěr byly již tradičně vyhlášeny hvězdy minikempu. 
Velké poděkování patří Plzeňskému krajskému svazu házené, který financuje pronájmy prostor pro tyto 
akce, a také Českému svazu házené, který věnoval ceny pro hvězdy minikempů. Všechny minikempy 
proběhly pod taktovkou šéftrenérky RHC Plzeň Jarky Šmrhové. Zvláštní dík pak patří všem trenérům, 
kteří se do minikempů dobrovolně a bez nároku na honorář zapojili - z Lázní Kynžvartu Vláďa König, z 
HK Slavia VŠ Plzeň Tomáš Křížek, Vláďa Janků a Lenka Bílá a z DHC Plzeň Věra Jordanovová, Eva 
Voláková, Markéta Fronková, Fanda Čákora. Poděkování patří samozřejmě i všem rodičům, které děti v 
házené podporují a na kempy vozí.  

Na jaře jsou v plánu opět tři akce, a to v termínech 4.3., 25.3. a 30.4.2017.   
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Další kolo Plzeňské ligy v Tachově  
(mladší žačky 20. 11. 2016) 

V neděli 20.11. jsme se s družstvem mladších žaček vydaly na další turnaj do Tachova. Na turnaj jsme 

jely limitovány zraněními a nemocí, ale i přesto jsme musely děvčata rozdělit opět do dvou družstev. DHC 

A a DHC B.  

DHC Plzeň A 

Nutno podotknout, že jsme na tomto turnaji nenarazily na výkonnostně vyrovnané soupeře. Postupně nás 
čekaly týmy z SVŠ Plzeň, Tachova B a HC Plzeň.  

S SVŠ Plzeň, jsme se bohužel celý zápas rozkoukávaly, nebyly jsme schopné udělat rychlejší pohyb, což 
konec konců, byl problém celého turnaje. Dívky měly šanci vyzkoušet si různé signály a vše, co se učíme 
na tréninku. Až na pár povedených akcí, to ale bylo uchozené vítězství.  

Druhý zápas proti herně lepšímu soupeři pokračoval ve stejném duchu, jako předchozí. Děvčata jsme 
musely vyloženě přemlouvat a prosit k většímu pohybu. Poté se jakžtakž začaly hýbat a samy poznaly, že 
je to snazší, když se rozeběhnou, a ne když pořád stojí. Zápas pro nás skončil další výhrou.  

Jako poslední nás čekal plzeňský tým z HC. Zde pokračoval zlepšený výkon v útoku a přidala se i lepší 
obrana. Turnaj jsme tedy zakončily pozitivní bilancí tří výher. 
Pochvalu za turnaj zaslouží především Kiki Nová, která nám konečně dokázala, že házenou opravdu umí 
hrát a že když chce, tak to jde. Dále bych ráda pochválila Terku Blažků s Luckou Krausů, které předvedly 
zatím své nejlepší výkony. A nesmíme zapomenout na dvě mini žačky, kterým moc děkujeme za pomoc 
Adéle Růžičkové a Barče Stulíkové, které se šancí zahrát se staršími holkami popraly statečně :-)  

DHC Plzeň B 

I toto družstvo čekaly 3 zápasy s HC Plzeň a oběma družstvy Tachova A i B.  

Nejlepší výkon děvčata předvedla hned v prvním zápase. Kde jsme bohužel i kvůli našim zbytečným 
chybám uhrály "pouze" bod, i přes to, že jsme 2 minuty před koncem vedly o 2 góly.  

Zápasy s tachovskými družstvy se nesly ve stejném duchu. Relativně dobrá osobka, kde ale stále chybí 
pohyb bez míče, a poté "trápení" při normální hře. Děvčata se příliš tlačila do obrany místo toho, aby se 
zvedla s jejich parametry na 9ti metrech a střílela z dálky.  

I přes to všechno si myslím, že dívky od minulého turnaje podaly zlepšený výkon. A je vidět, že je házená 
baví a mají chuť.  

Pochválit bych chtěla především opět další minižačky Anetku Palečkovou, která předváděla krásně kličky 
v útoku a ani v obraně se neztratila, tak i Adélku Chvátalovou, která předvedla v bráně velmi dobrý výkon 
a i v útoku se jí dařilo.  

Další kolo Plzeňské ligy nás čeká až po Vánocích a to 8.1. v Chebu.  

 

  



Mini 4+1 - Třetí soutěžní turnaj 26. 11. 2016 (DHC Plzeň) 

Třetí turnaj kategorie mini 4+1 se se odehrál v hale 31. ZŠ a po delší době pro nás byl příležitostní zahrát 
si miniházenou, které se během tréninků již téměř nevěnujeme. Oproti minulému kolu se zúčastnilo méně 
družstev, proto se hrálo ve třech skupinách po pěti družstvech. DHC již tradičně reprezentovalo 5 
družstev - 4 z tréninkové skupiny minižaček a 1 družstvo přípravky.  

Do skupiny A jsme nasadili jedno družstvo, na které opět čekali soupeři pouze z řad chlapeckých týmů - 
Šťáhlavy, Talent, Slavie A a Rokycany. Již od prvního zápasu však bylo vidět, že chlapci nebudou těmi, 
kdo bude v této skupině dominovat. Děvčata si vcelku jasně poradila se Šťáhlavami a překvapivě 
přehrála i Talent, u kterého je však třeba přiznat, že na turnaji nebyl v nejsilnější sestavě. Ve třetím 
zápase proti Slavii jsme pak hráli pouze se třemi hráčkami v poli, aby byl zápas alespoň trochu 
vyrovnanější. Nejtěžším soupeřem se nakonec ukázaly Rokycany, praktikující zataženou obranu. Proti 
tomuto soupeři se nám příliš nepovedl začátek a vůbec se nedařilo střelecky. Jakmile však děvčata 
ztracenou mušku nalezla zpět, průběh i tohoto zápasu již byl poměrně jednoznačný.  

Ve druhé skupině startovala dvě naše družstva a i ta předvedla výborné výkony. Kromě vzájemného 
zápasu se utkala s béčky Talentu a Slavie a Tachovem. Obě družstva dokázala své soupeře přehrát a 
jasně ukázala, že pro příští turnaje bude potřeba zauvažovat nad nominací dalšího družstva do nejsilnější 
skupiny (bude-li v ní opět 5 družstev). Nezklamalo rozhodně ani družstvo startující ve třetí skupině, v 
němž byly i hráčky, které začaly s házenou teprve v září. I po tak krátké době je však na některých vidět 
velké zlepšení a pokud na sobě budou dále pracovat, příště by mohly startovat i v silnější skupině.  

Celkově zaslouží všechny zúčastněné hráčky velkou pochvalu. Ač pro nás již miniházená přestává být 
prioritou, tak i přesto mají turnaje v této kategorii smysl, protože na rozdíl od šestkové házené zde 
děvčata mají mnohem více možností zdokonalit se v uvolnění s míčem i bez míče, což se pozitivně 
projevuje i ve velké házené při osobní obraně.  

Další turnaje nás čekají hned za týden, a to v kategorii mini 6+1. Skupina A se odehraje 4.12. ve 
Šťáhlavech a ve stejný den odehraje turnaj i béčko v Tachově. Turnaj skupiny C se uskuteční o týden 
později v hale 31. ZŠ.  

 

 

  



Plzeňská liga starších žaček (Tachov 27. 11. 2016) 

Týden před zahájením Žákovské ligy pokračovala Plzeňská liga starších žaček, celkově již čtvrtým 

turnajem. Tentokrát se hrálo v Tachově.  

DHC Plzeň A 

Hráčky z DHC Plzeň A využily turnaj k vyzkoušení různých typů obran, a také herních variant v útoku.  

První zápas byl ve svižném tempu a od obou účastníků (DHC Plzeň i Lázní Kynžvart) byla vidět velmi 
pěkná házená. DHC udělalo řadu chyb v obraně, ale na druhé straně se dokázalo prosazovat v útoku. 
Konečný výsledek 21 : 17 pro DHC Plzeň A.  

I v dalších zápasech zvládly naše hráčky jasně roli favorita poradily si postupně se Slavojem Tachov 
(28:15), HK Slavia VŠ Plzeň B (32:10) i DHC Plzeň B (26:14).  

Branky: 

Drozdová 9, Dubská 8, Haluzincová 7, Hoťková 4, Kajerová 8, Kantnerová 15, Klementová 9, Lásková 
11, Rittichová 10, Tomanová 10, Vaňková 16  

Chytala: Kučerová (46 %)   

DHC Plzeň B 

Hráčky DHC Plzeň B odehrály tři velmi vyrovnané duely. Nejprve s HK VŠ Plzeň A - tady naše hráčky po 
celý zápas dotahovaly, ale nakonec slávistky udržely nejtěsnější vedení 16 : 15.  

Druhé utkání mělo  zcela opačný průběh. Naše hráčky mírně dominovaly až do 14. minuty druhého 
poločasu. Pak ale převzaly vedení hráčky Lázní Kynžvart a mírný náskok udržely až do konce - DHC 
Plzeň B prohrálo 14 : 15.  

Ve třetím utkání proti Slavoji Tachov dlouho dominovaly domácí, ale naše hráčky se nevzdaly a ve 
druhém poločase stáhly z 9:15 na 14: 15, v závěrečných třech minutách přetahovaná pokračovala a 
nakonec zvítězily domácí tachovské hráčky 17:15.  

Naopak poslední čtvrté utkání A - B bylo jasné od samého začátku - Áčko vedlo v sedmé minutě 7:0 a 
Béčko dalo první gól až v deváté minutě. Celkově 26 : 14 pro Áčko. Branky: 

Benešová 3, Buřičová 6, Hornsteinerová 21, Kabátníková 1, Oxová 8, Pitulová 7, Šimáčková 5, 
Řehořová, Chocová  

Chytala: Malá (46 %)   

  



Starší dorostenky potvrdily druhé místo  
(DHC Plzeň - Astra Praha 3. 12. 2016) 

V posledním utkání podzimní části první ligy západ starších dorostenek hostilo DHC Astru Praha v 
netradičním čase v neděli ráno. Tradiční sobota musela ustoupit prvnímu kolu Žákovské ligy.  

V prvním poločase by i naprostý házenkářský analfabet poznal, na jaké straně je kvalita. Přesto nebyli 
domácí trenéři spokojeni. Ve hře bylo příliš zbytečných chyb a k obranné činnosti je lépe se nevyjadřovat. 
Poločas skončil vysokým vítězstvím domácích 19:10. 
První část druhého poločasu byla ještě horší než poločas první. Až do 20. minuty dali hosté 10 branek 
proti pouhým 9 domácích. Pak přeci jen domácí trochu zrychlili a zvýšili stav na konečných 37:22.  

Povinné vítězství zpečetilo druhou příčku po polovině soutěže pouhé dva body za vedoucím Mostem, což 
nechává DHC ve hře o republikové medaile. Pozitivní je i množství vstřelených branek. Pokud se nestane 
v některém zápase v posledním neúplném kole něco nepředvídatelného, bude DHC přezimovat s 
největším počtem vstřelených branek. Smutnější je pohled na počet obdržených branek. Tady to tak 
pozitivní není. Jako hlavní důvod lze najít v tréninku. Donutit tam hráčky k pořádnému nácviku obrany je 
opravdu oříšek.  

Hráčky mají do Vánoc ještě pár tréninků, a pak bude program zakončen Házenkářskou akademií 22.12. 
Po Novém roce se opět vrhneme do tvrdé přípravy. A to ať na trénincích, tradičním zimním soustředění v 
Nýrsku, nebo turnaji v německém Mendenu.  

Branky DHC:  

Oravcová a Franzová po 6, Kepková 5, Soukupová a Šmrhová po 4, Franková a Fousková po 3, 
Bernhardová a Sedláková po 2, Tomíšková a Nosková po 1. 
 
Za Astru: Líbalová 10, Soukupová 4  

 

  



Mini 6+1 - Čtvrté soutěžní turnaje 4. 12. 2016  
(Šťáhlavy + Tachov) 

Čtvrté kolo soutěže mini 6+1 hostily Štáhlavy, kde se odehrála skupina A, a Tachov, kam zavítala 

družstva ze skupiny B. Skupina C odehraje svůj turnaj za týden.  

DHC Plzeň A 

Áčko se vedle domácího družstva utkalo s áčkem Talentu a Hájemi. Jednoznačně nejlepší výkon děvčata 
předvedla hned v prvním zápase proti pražskému týmu, tedy proti soupeři, který nás naposledy na 
Tachovském dortíku poměrně jasně porazil a celý turnaj ovládl. Tentokrát však bylo od prvních minut vše 
jinak a jak v osobní obraně, tak i v klasické hře děvčata jednoznačně dominovala. Dařilo se uvolnění 
jedna na jednu i střelba z dálky a v obraně děvčata soupeře téměř k ničemu nepustila. Po výborném 
prvním zápase děvčata bez přestávky ihned nastoupila proti Talentu a zejména v osobní obraně se to na 
jejich výkonu projevilo. Chyběl lepší pohyb bez míče, z čehož pramenily chyby v přihrávce, které soupeř 
nemilosrdně trestal z rychlých útoků. V klasické hře již bylo utkání vyrovnanější, ale i tak měli kluci 
navrch.  

Po jednozápasové pauze pak děvčata nastoupila proti Šťáhlavům a ani po krátkém odpočinku již bohužel 
na výkon z prvního zápasu navázat nedokázala. Těžko říct, zda to bylo jen únavou, ale v zápase nás 
sráželo zejména velké množství technických chyb, díky kterému jsme soupeři doslova darovali několik 
jednoduchých branek. V osobní obraně byl zápas ještě vyrovnaný, ale v klasické hře již byl lepší soupeři. 
Ač se v útočné fázi celkem dařilo zakončovat, tak nedůsledná obrana a ztráty míče při přihrávce, 
zapříčinily naši porážku.  

Celkově děvčatům patří pochvala za výborný výkon v prvním zápase, který však v dalších zápasech 
zopakovat nedokázala. Především zápas proti Šťáhlavům příliš povedený nebyl, protože děvčata 
rozhodně mají na to, aby předvedla lepší výkon. 

DHC Plzeň B 

Devět hráček z družstva „B" odehrálo turnaj v neděli v Tachově a utkalo se tradičně s týmy Talentu B, 
Chebu a domácího Tachova. Oproti minulému turnaji, předvedla tentokrát děvčata mnohem lepší hru. 
Jediná část turnaje, která nebyla úplně vydařená, byl první poločas proti Tachovu, jelikož děvčata 
nedokázala při osobní obraně vždy správně obsazovat hráčky soupeře a dostala díky tomu několik 
zbytečných branek. V dalším průběhu utkání už hráčky dokázala s nejsilnějším družstvem v soutěži držet 
krok. V ostatních dvou utkání předvedla děvčata zlepšení výkon jak v osobní obraně, tak i při klasické 
hře, dobře fungovala obrana (přistupování) a výrazně se zlepšila hra hráček 1:1.  

Zvláštní pochvalu zaslouží obě brankařky (Anička Ciprová a Natálie Nyklesová), které se výrazně zlepšily 
od minulého turnaje a je vidět, že trénink brankářek nese své ovoce. Co se musí zlepšit do dalšího 
turnaje je to, že ve všech utkáních jsme měli hodně technických chyb (kroky, dvojitý driblink, atd.). 
Celkově zaslouží všechna děvčata pochvalu. Bojácný výkon z minulého turnaje dokázala hodit za hlavu a 
produktivita v útoku byla výrazně lepší. Do budoucna věříme, že výkony družstva budou stále lepší a 
lepší.  

Čtvrté kolo uzavře za týden turnaj skupiny C v hale 31. ZŠ a za další týden nás čeká poslední turnaj v 
roce v kategorii mini 4+1. 

 

  



Žákovská liga 1. kolo (Kunovice 4. 12. 2016) 

V prvním kole Žákovské ligy zavál los plzeňská děvčata do dalekých Kunovic.  

K prvnímu utkání proti Sokolu Kobylisy B nastoupily naše hráčky s chutí, ale zbytečnou dávkou nervozity. 
Zejména nepozornosti v obraně zapříčinily vedení pražských soupeřek 4 : 1 v páté minutě. V 
následujících 15ti minutách už se ale naše děvčata dostala do tempa a otočila na 12:4 a poločasových 
13:5. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Všechny hráčky odehrály stejný počet minut a téměř 
všechny se zapsali na střeleckou listinu. DHC Plzeň zvítězilo 34 : 9.  

Druhý zápas byl z naší strany totálně nepovedený. Holky se moc a moc snažily, ale přesto nevycházelo 
nám téměř nic a soupeřkám naopak naprosto všechno. Bohužel obě naše brankářky si v tomto zápase 
vybraly slabší chvilku. K tomu střelkyně se ne a ne trefit. Marná byla snaha nejen hráček na hřišti, ale i 
trenérek na lavičce s vývojem utkání něco udělat. Domácí Kunovice zvítězily zaslouženě 27 : 19.  

Třetí zápas byl naopak od samého začátku v naší režii. Trenér Jindřichova Hradce si už v šesté minutě 
bral time-out, který ale příliš nezměnil obrázek na hřišti. v 10. minutě vedlo DHC Plzeň již 9 : 1. Po celé 
utkání se opět pravidelně prosazovaly téměř všechny naše hráčky a vyhrály jsme 32 : 12.  

Poslední utkání proti nevyzpytatelné Ostravě Porubě opět zpočátku vypadalo, že budeme mít nejen 
herní, ale i jasnou brankovou převahu. Po našem počátečním vedení ale Poruba ještě v první 
desetiminutovce otočila a vedla až o tři branky (v poločase 10 : 12). Naše hráčky měly ale famózní vstup 
do druhé půle a poločasovou ztrátu dvou branek dokázaly otočit až na 18:12 v 10. minutě. Pak se 
Ostravačky dostaly znovu do hry, ale naše hráčky už další komplikace nepřipustily a až do samého 
závěru si hlídaly tříbrankový náskok. (DHC Plzeň - Poruba 21 : 18).  

Celkově je třeba holky pochválit za snahu i vzorný přístup ke všem utkáním. Brankářky, kterým se 
nevydařilo druhé utkání, byly pak oporou v dalších zápasech. Výborné je, že střelecky se prosazovaly 
všechny hráčky.  

Branky: 

Drozdová 15, Haluzincová 6, Hoťková 1, Kajerová 4, Kantnerová 22, Klementová 10, Lásková 5, Pitulová 
5, Rittichová 6, Tomanová 19, Turková 2, Vaňková 10.   

Brankářky: Malá 54 %, Kučerová 40 %  

Žákovská liga bude letos pravděpodobně velmi vyrovnaná a k vidění bude celá řada zajímavých soubojů i 
výsledků. O tom svědčí i poslední výsledek kunovického turnaje, kdy hostující Poruba dokázala porazit 
do té doby suverénně hrající Kunovice. Vypadá to, že fanoušci se mají opravdu na co těšit.  

  



Mladší dorostenky znovu bodovaly  
(DHC Plzeň - HC Háje 4. 12. 2016) 

Mladší dorostenky si v předposledním kole 1. ligy s chutí zastřílely. Bohužel už ne tak s chutí bránily.  

V prvních minutách to vypadalo na jasný zápas. V šesté minutě vedlo DHC 7:3. Pak ale přišlo nehorázné 
množství chyb v obraně i útoku a soupeři se podařilo vyrovnat. Háje držely ještě dvě minuty před 
poločasem remízu 16:16. Pak DHC třemi pěknými brankami upravilo poločasový výsledek na 19:16.  

Ve druhém poločase se trenéři rozhodli pro hru 7:6 po celý poločas a vyplatilo se. Hra dopředu se 
zrychlila a zjednodušila a první branku do prázdné branky dostalo DHC až ve 23. minutě. Celkem za 
poločas jen tři. Velké zlepšení nastalo ve druhém poločase i u brankářky Verči Netrvalové, které se v 
prvním moc nedařilo. Konečný stav 39:30 nedává příliš dobrou vizitku obranám obou týmů. Pozitivní je 
množství střelců, kteří se do utkání zapojili. 
Před posledním kolem v Jindřichově Hradci jsou ml. dorostenky DHC Plzeň v klidném středu tabulky, což 
byl cíl, který si před sezonou daly.  

Branky DHC :  

Oravcová 8, Kepková 7, Bernhardová 6, Poslední 4, Franková, Křišťanová a Fousková po 3, Šmrhová 2, 
Tomíšková, Walterová a Nosková po 1. 
 
Za Háje: Holečková 7, Kvídová 6, Ulbertová 5  

  



Mini 6+1 sk. C - Čtvrtý soutěžní turnaj 10. 12. 2016  
(DHC Plzeň) 

Čtvrtý turnaj skupiny C v kategorii mini 6+1 se odehrál tuto sobotu v hale 31. ZŠ (DHC Plzeň) za účasti 
šesti družstev - DHC Plzeň, HC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň, Lázně Kynžvart, Hvězda Cheb a Háje Praha. 
Každé družstvo odehrálo 5 utkání (5 minut osobní obrana, trháky a 15 minut klasická hra). My jsme 
postavili družstvo tvořené 12 hráčkami, oproti předchozímu turnaji však v družstvu hrály i některé hráčky, 
které jinak patří do družstev „A" a „B", a to z toho důvodu, že se nezúčastnily turnajů, které se hrály 
minulý týden, a zároveň některé hráčky družstva „C" jsou dlouhodobě nemocné.  

Snažili jsme se, aby si všechny hráčky zahrály na všech postech, protože zatím nechceme, aby hrály 
jenom na jednom postu. Oproti předchozímu turnaji zde bylo vidět určité zlepšení. Musíme však dále 
zlepšit pohyb na postech spojek (nabíhání, přihrávky do pohybu), uvolňování jedna na jednu. Rezervy 
jsou i v trhácích, zpracování míče po driblinku a přesnosti střelby. Naopak v obraně se děvčatům vedlo 
lépe a ve většině případů se snažila správně vysouvat proti hráči s míčem.  

Pochvalu zaslouží brankářka „Malina", která odchytala dobrý turnaj nejen za naše družstvo, ale sklidila 
ovace publika i při pomoci družstvu HC Plzeň, které na turnaji hrálo pouze se šesti hráčkami. Ostatní dvě 
brankářky (Bára a Veronika) se také zlepšily od minulého turnaje a je vidět, že trénink brankářek nese 
své ovoce. Celkově lze ale za turnaj pochválit všechna děvčata.  

Poslední turnaj v tomto kalendářním roce čeká všechny hráčky z tréninkové skupiny za týden v 
Rokycanech, a to v kategorii mini 4+1.  

 

 

  



Mladší dorostenky zakončily podzim porážkou 
v Jindřichově Hradci (10. 12. 2016) 

Mladší dorostenky v posledním podzimním kole 1. ligy navštívily vánoční Jindřichův Hradec.  

V prvních 23 minutách se oba týmy přetahovaly o vedení do stavu 12:12. Pak však přišla kritická 
sedmiminutovka, která prakticky rozhodla o výsledku zápasu. Tu Plzeňanky prohrály 1:6, poločas 13:18. 
Negativem prvního poločasu bylo nezaviněné zranění domácí střelkyně M. Hauserové. Domácí hráčky se 
semkly a předvedly velmi dobrý kolektivní výkon, možná lepší, než pokud by se spoléhaly na svoji 
„hvězdu".  

Ve druhém poločase se DHC i za pomoci zlepšené obrany snažilo zkorigovat nepříznivý stav, ale 
nepodařilo se. Konečný výsledek byl 26:24 pro domácí.  

Nezbývá jen domácím pogratulovat k zisku obou bodů, které jim stále dávají reálnou šanci k zisku 
republikové medaile a přiznat si, že za děravou obranu, nepřesnou střelbu a pouhých 7 zásahů brankářek 
za hodinu hry si body opravdu nezasloužíme. Za zmínku vedle tradičně velmi slušných výkonů J. 
Frankové a P. Kepkové stojí i její příjemné účinkování A. Šmrhové na pro ni netradičním postu spojky. 
Prostě rozená spojka!!  

Nezklamali ani rozhodčí Svítek a Václavík, drží si svoji celorepublikově známou „kvalitu".  

Na závěr podzimní části ligových soutěží je třeba poděkovat všem, kteří chodí celý rok povzbuzovat a 
hlavně řidičů, kteří každý víkend křižují republiku s hráčkami DHC, a to jak s mladšími, tak i staršími 
dorostenkami.  

PŘEJEME VŠEM PĚKNÉ VÁNOCE A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE    

Branky DHC :  

Franková 8, Šmrhová 5, Kepková 3, Bernhardová a Tomíšková po 2, Křišťanová, Poslední, Walterová a 
Nosková po 1.  

Za Hradec: Tržilová, Březinová a Agáta Hauserová po 6  

 

  



Konečně to cinklo! - Mladší žačky třetí na Podzimní ceně 
Jižního města (11. - 12. 12. 2016) 

Po krátké pauze mladší žačky odjely na další nesoutěžní turnaj do Prahy na Háje.  

Turnaj byl velice kvalitně obsazený. Turnaje se zúčastnily domácí Háje, Ivančice, Olomouc, Zlín, Velká 
nad Veličkou, Žirovnice, Sokol Písek a Třeboň. Hrací systém na tomto turnaj byl každý s každým 2x12,5 
minuty. Tudíž děvčata čekal velmi náročný víkend s 8 odehranými zápasy. Pro zpestření jsme se na 
turnaj vydaly vlakem.  
Před prvním zápasem jsme si ujasnily naše cíle a shodly jsme se na tom, že chceme konečně předvést, 
co v nás opravdu je, a přivézt po několika bramborách medaili.  

První zápas nás čekal již v pátek odpoledne s týmem z Olomouce. Tento tým byl účastníkem loňského 
Mistrovství, ale bohužel jsme nevěděly, s kým Olomouc přijede, a tak jsme šly do „neznáma". Zápas se 
nám nedařil jak v obranné činnosti, tak ani v útočné fázi. Děvčata si stěžovala na kvalitu míče, ale ten byl 
stejný po celý turnaj pro všechna družstva, takže měli všichni stejné podmínky. Po velkém počtu 
technických chyb a ztrát míče, jsme se jen díky výborným zákrokům Áji Šindelářové protrápily k výhře 3:2 
(za 25 minut opravdu málo gólů). Po zápase jsme se odebraly ubytovat na školu a doufaly jsme, že se z 
toho vyspíme.  

V sobotu ráno jsme nastoupily k druhému zápasu proti týmu HK Ivančice. Do zápasu jsme nastoupily 
jako jiný tým! Od samého začátku jsme měly vše ve svých rukách. Obrana výborně fungovala a v útočné 
fázi jsme předvedly pohledné kombinace. Za tento turnaj zaslouží všechny obrovskou pochvalu! Zvítězily 
jsme 15:5.  

Dále jsme nastoupily proti obávanému týmu HC Zlín. Všechna děvčata ze Zlína byla o hlavu větší než ta 
naše a s kily jsme na tom byly podobně. Nicméně jsme se toho nezalekly a vlítly jsme do zápasu po 
hlavě. Obrana byla perfektní, donutily jsme soupeře střílet z pravého křídla (kde měly pravačku) a 
nedařilo se jim dávat góly. Když někdo propadl naší obranou, naše brankařka Ája Šindelářová je 
vychytala výbornými zákroky. V útočné fázi vše výborně dirigovala Julča Dubská! Přesné střely přidala i 
Lucka Benešová. Za obranu zaslouží velkou pochvalu Nelča Egermajerová a Kačka Krausová. V 
dramatické koncovce jsme nakonec byly úspěšné my a zvítězily jsme nejmenším možným rozdílem 
11:10.  

Po krátké pauze nás čekala Jiskra Třeboň. Před tímto zápasem onemocněl tahoun družstva Julča 
Dubská, a tak jsme nastoupily bez ní. Jiskra na nás vytáhla obranu a naše děvčata se individuálně horko 
těžko prosazovala. 6 minut do konce zápasu jsme prohrávaly o 2 góly (6:8) když přišla sama Julča, že 
chce hrát, že nesmíme prohrát. Během pár vteřin byla připravená v dresu. Hra se zrychlila a několika 
úspěšnými zákroky v obraně jsme zápas otočily na 9:8. Neskutečná obětavost!!  

Před obědem nás čekal ne příliš snadný soupeř ze Žirovnice. Před začátkem zápasu jsme si řekly, jak 
bránit nejlepší hráčku Brabcovou. Prvních 8 minut vše fungovalo na jedničku, jejich nejlepší hráčka si 
nevěděla rady a ostatní bez ní byly bezradné (3:3). Poté přišlo hluché období, kdy jsme si v obraně vůbec 
nepomáhaly, a do konce poločasu Žirovnice odskočila. V druhém poločase i přes velkou snahu se nám 
nedařilo náskok zmenšit, naopak se pořád zvětšoval. Dostala prostor všechna děvčata, kdy se pár minut 
před koncem zranila Ája Šindelářová, a musela za ní na chvíli zaskočit Naty Hofírková. Popasovala se s 
tím statečně. Prohrály jsme 7:14.  

Po zápase se Žirovnicí jsme šly s děvčaty na procházku do centra na Chodově, kde holky měly možnost 
si nakoupit, co chtějí, a trochu se odreagovat. Některé nakoupily i dárky. A poté jsme se vracely na náš 
poslední zápas náročného sobotního dne. 
Ten jsme sehrály s domácím týmem HC Háje Praha a nutno podotknout, že jsme domácím nedaly vůbec 
šanci. Na děvčatech již však byla vidět únava, ale i tak se skvěle s posledním zápasem popasovala. V 
útoku nám vycházely výborně naše signály. A zápas tak pro nás skončil zaslouženou výhrou 5:0. Zásluhu 
na tomto výsledku má skvěle fungující obrana a poté na turnaji velmi dobře  



Mini 4+1 - Čtvrtý soutěžní turnaj 17. 12. 2016 (Rokycany) 

K poslednímu turnaji v tomto kalendářním roce odcestovaly minižačky do Rokycan, kde se uskutečnil 
turnaj v kategorii mini 4+1. Turnaje se zúčastnilo 15 družstev rozdělených do tří skupin. DHC 
reprezentovalo tentokrát již 6 družstev (4 družstva minižaček a 2 družstva přípravky), které byly po dvou 
rozděleny do jednotlivých skupin.  

Nejprve se dopoledne odehrály skupiny 2 a 3, přičemž obě vyrovnaně složená družstva minižaček 
startovala ve druhé skupině. V této skupině se děvčata utkala s Talentem B, Tachovem a Kynžvartem a 
se všemi soupeři sehrála vyrovnané zápasy. Děvčata je třeba pochválit za lepší pohyb bez míče i snahu 
o individuální uvolnění. Problémy byly naopak při obsazování hráčů soupeře i správném obranném 
postavení. I tak lze ale zápasy hodnotit jako povedené a výkony děvčat jdou postupně nahoru.  

Vrcholem turnaje byly ale pochopitelně zápasy první skupiny, které přišly na řadu odpoledne. V této 
skupině startovaly kromě našich dvou družstev ještě Talent A, Rokycany A a Šťáhlavy. Vzhledem k tomu, 
že se zápasy této skupiny hrály souběžně na dvou hřištích, znamenalo to, že se hrálo prakticky bez 
přestávky (áčko odehrálo 4 zápasy bezprostředně po sobě a béčko s jednozápasovou pauzou). Možná i 
to přispělo k vysokému tempu turnaje, jelikož děvčata prakticky neměla čas vychladnout. Nejprve se 
rozehřála vzájemným velmi pěkným zápasem, po kterém se rozběhla opravdová bitva s dalšími soupeři. 
Zejména zápasy proti Šťáhlavům se musely divákům líbit a co se týče nasazení se jednalo o jedny z 
nejlepších zápasů v této sezóně. Podíl na tom měli bezpochyby i mladí rozhodčí, kteří hru dost pustili a 
zápasy proto hodně bolely (nutno podotknout, že soupeře o něco více, v čemž „vynikala" zejména 
výborně bránící Mája). K žádným zákeřným zákrokům však nedocházelo a vše bylo sice tvrdé, ale v 
mezích fair-play.  

Obě družstva v první skupině sehrála výborné zápasy a rozhodnutí postavit do této skupiny dvě družstva 
namísto jednoho, se ukázalo jako jednoznačně správné, protože při nedostatku dalších kvalitnějších 
soupeřů je i vzájemný zápas větším přínosem než zápas proti sice cizímu, ale slabšímu soupeři.  

Poslední akcí, která nás čeká v tomto kalendářních roce, je Házenkářská akademie, která se uskuteční 
22.12. v hale 31. ZŠ. Na ni srdečně zveme všechny příznivce a těm, kteří by si snad tuto jedinečnou akci 
nechali nepochopitelně ujít, přejeme již nyní s předstihem krásné Vánoce a do nového roku plno 
sportovních i mimosportovních úspěchů.  

 



Předpřípravka - trénink s rodiči (19. 12. 2016) 

Před Vánoci jsem se rozhodl do tréninku zapojit i rodiče našich holek, aby si sami vyzkoušeli, jak takový 

trénink s jejich dětmi vypadá.  

Upřímně musím říci, že jsem tak hojnou účast rodičů nečekal. Zúčastnili se prakticky rodiče všech našich 
holek a jsem velmi rád, že jsou rodiče takto aktivní a zajímají se o dění v našem týmu. Během tréninku si 
rodiče vyzkoušeli střelbu na branku, různé hry jako je např. vybíjená, pokládaná nebo fotbal, dále jsme 
např. závodili v běhu o nejrychlejší dvojici rodič-dítě apod. Doufám, že se společný trénink všem líbil a už 
teď se těšíme na čtvrteční Házenkářskou akademii a společné bruslení mezi vánočními svátky. Věřím, že 
do konce sezóny se najde ještě hodně příležitostí ke společnému setkání rodičů našich hráček a už teď 
mohu prozradit, že před letními prázdninami bych chtěl uspořádat společné opékání buřtů.  

 

 

  



Pozvánka na první házenkářskou akademii  
DHC Plzeň (22. 12. 2016) 

 
  
Dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na první Házenkářskou akademii DHC Plzeň.  
Postupně uvidíte v „akci" všechny hráčky DHC Plzeň, a to od těch nejmenších (kroužek Míček až po 
dorostenky). 
Můžete se těšit na netradiční program - házenkářský, neházenkářský i vánoční!  

Věřím, že si i v předvánočním shonu najdete chvilku, abyste se s házenkářkami pobavily. 
Rádi přivítáme nejen rodiče, ale i fanoušky!  

Vstupné na akci je symbolické - každý přinese jeden kousek vánočního cukroví :-)  

Program začne v 17:00 h a vyvrcholí společným závěrečným zpěvem koledy (...Ježíšku, panáčku, 
házenou ty budeš hráti :-)  

Prosím, vydržte až do konce, na závěr máme pro holky přichystané překvapení!  

Jan Šmrha, prezident DHC Plzeň   
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Házenkářská akademie se blíží! (22. 12. 2016) 

Všichni už pilně nacvičují svá vystoupení! A bude opravdu na co koukat!  

Neváhejte a přijďte se před vánočními svátky podívat do haly 31. ZŠ Plzeň!  

Představí se všechna družstva od Kroužku Míček (nejmladší účastnice je ročník 2014), až po starší 
dorostenky.  

V akci uvidíte letošní mistryně republiky v kategorii mladších žaček i mladších dorostenek.  

Vstupné na akci je symbolické - 1 kousek vánočního cukroví (to bude vybráno a věnováno na charitu).  

Předběžný program akce (čtvrtek 22. 12. 2016): 

17:00 - 17:30 h = úvod, vystoupení Kroužku Míček, Předpřípravky a Přípravky  

17:30 h = losování prvního kola tomboly  

17:45 - 18:45 h = vystoupení Minižaček, Mladších žaček, Starších žaček a Dorostenek  

18:45 h = losování druhého kola tomboly (hlavní ceny)  

19:00 h = dárečky pro jednotlivá družstva  

19:15 h = společné zpívání koledy (Ježíšku, panáčku, házenou ty budeš hráti)  

19:20 h = společné focení   

Přijďte si užít tu pravou vánoční házenkářskou atmosféru!   

 

  



Ohlédnutí za Házenkářskou akademií DHC Plzeň  
(22. 12. 2016) 

První Házenkářská akademie DHC Plzeň se těšila ohromnému zájmu diváků (přibližně 400) i účinkujících 

(přibližně 200).   

Přidány fotky Roberta Matase!  

Slavnostní atmosféra dýchla na příchozí už na recepci haly - zde je vítal prezident klubu a občerstvení 
nabízeli Elfové (pro děti byl připraven jablečný nealko svařák, dospělí si mohli dát medovinu). Asistentky 
ve vánočních čepičkách vybíraly vstupné (jeden kousek cukroví).  

V hale čekal na všechny velký a krásně nazdobený stromeček - netradiční ozdoby s házenkářskou 
tématikou na něj vyrobily nejmladší hráčky z našeho klubu (z Přípravky, Předpřípravky a Minižaček). A k 
vidění byly opravdové unikáty (házenkářská branka, řetěz s andílky - jejichž tvářičky byly fotky hráček z 
přípravky, vánoční stromečky…).  

V pět hodin se zhaslo a halou se rozeznělo "Vánoce, Vánoce, přicházejí..."  Na plochu vešla v záři 
jediného reflektoru vlajkonoška s vlajkou DHC Plzeň. Poté, co prošla okruh kolem haly, se v brance 
rozsvítilo plátno a začal krátký film o DHC Plzeň (v něm byla nejen krátce připomenuta historie, ale i 
několik největších úspěchů z končícího roku). Pak už se program akademie rozběhl naplno. Postupně se 
představila všechna družstva. V prvním bloku Kroužek Míček, Předpřípravka  i Přípravka. Pak 
následovalo losování tomboly, o kterou byl nečekaný zájem. V dalším bloku vystoupení se představily 
Minižačky (ty své vystoupení zakončily vlastní písní), Mladší žačky a Starší žačky. Po vyhlášení dalšího 
kola tomboly se představily Dorostenky. Následovalo vyhlášení vítězné ozdoby ze soutěže o nejlepší 
vánoční ozdobu. Potom na plochu znovu přijel vánoční stromeček a pod ním už na všechny účinkující 
čekaly dárky krabice a v nich vánoční překvapení - originální trička s logem DHC Family (od designérky 
Anny Jiskrové). Všechny hráčky se do nich oblékly a společně se vyfotily - a protože to jsou naše hvězdy 
- na všechny se snesl zlatý hvězdný déšť z konfet. Závěrečnou hudební tečku obstaral společný zpěv 
koled - "Ježíšku, panáčku, házenou ty budeš hráti".  

Díky všem za krásnou předvánoční tečku!  

Radost si vychutnali nejen všichni přítomní, ale dodatečně i lidé v nouzi, kteří o Vánocích navštívili 
Domov svatého Františka (ve Wenzigově ulici) - ti měli ohromnou radost ze 14 krabic vánočního cukroví, 
které jsme jim 23.12. přivezli!  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



Mladší dorostenky ostudu v Německu rozhodně 
neudělaly 

Mladší dorostenky se pod hlavičkou plzeňského RHC zúčastnily turnaje v německém Mendenu poblíž 
Dortmundu. Většinu hráček tvořily dorostenky DHC Plzeň.  

Dvacet družstev bylo rozděleno do čtyř skupin po pěti, kde hrály každý s každým. Prvním soupeřem 
Západočešek byl PSV Recklinghausen.  

Češky dlouho v utkání vedly, ale nakonec nestačily se silami. (11:14). Ve druhém utkání výrazně 
zlepšená obrana byla základem vítězství 14:8 nad AMTV Hamburg.  

Ve třetím utkání čekal na plzeňské RHC pozdější stříbrný medailista HV Mittelrhein. Plzeňanky soupeře v 
úvodu překvapily a v první třetině utkání vedly. Pak však soupeř ukázal svoji kvalitu 10:20. Skupina se 
zamotávala, a tak v posledním utkání  
s BvB 09 Dortmund byla zapotřebí k postupu do čtvrtfinálové skupiny remíza. Bohužel v utkání, kdy se 
vám toho moc nepodaří, DHC stále prohrávalo. Hráčky se nevzdávaly, bojovaly a vyplatilo se. Chvilku 
před koncem srovnala na vytoužených 8:8 benjamínek družstva Lucka Drozdová krásnou střelou do 
horního růžku branky. Následující útok soupeře zneškodnila Verča Netrvalová. Postup do čtvrtfinálové 
skupiny byl na světě.  

V neděli byl ve čtvrtfinálové skupině nejprve nad síly českých děvčat TSG Friesenheim 9:16. Po krátké 
procházce se hráčky vzbudily a zakončily turnaj vítězstvím 10:8 nad SG Kleenheim. Do semifinále 
nepostoupily, přesto umístění ve středu startovního pole lze považovat za úspěch.  

Kromě slušného výsledku je na turnaji přínosem hlavně to, že hráčky ročníku 2001 na sebe musely vzít 
zodpovědnost a nespoléhat se jako v dorostenecké lize na hráčky ročníku 2000. Nejlepší hráčkou byla 
jednoznačně Pavlína Kepková.  

Branky DHC - RHC: Kepková 15, Kovářová 10, Drozdová 10, Walterová 8, Bernhardová 7, Nosková 5, 
Křišťanová 5, Kutáková 4, Kliková, Vodáková, Šauerová  

Chytaly Netrvalová a Šlehoferová 

  



Výkladní skříň DHC" znovu zacinkala v německém 
Mendenu (6. - 8. 1. 2017) 

Po loňských medailových umístěních v Magdeburgu a Aue se starší dorostenky DHC vydaly opět loupit 
na německé území. Tentokrát do osm hodin cesty vzdáleného městečka Menden poblíž Dortmundu na 
Sauerlandcup.  

Po páteční cestě v sobotu nastoupily proti HSG Osnabruck. V utkání se spoustou chyb bylo lepší DHC a 
zvítězilo bezpečně 15:11.  

Ve druhém utkání proti družstvu TV Wickede Dortmund se Plzeňankám dařilo. Za 27 minut (utkání se 
hrála na 1x27 min) nastřílelo soupeřkám 20 branek a zvítězilo 20:9. Tento výsledek si pak odneslo i do 
čtvrtfinálové skupiny. V posledním utkání proti druhému týmu juniorské bundesligy Vfl Oldenburg, v jehož 
barvách hraje v seniorské bundeslize česká reprezentantka Veronika Malá, měla již obě družstva jistý 
postup. Přesto viděli početní diváci zápas jako víno. V zápase vyspělých týmů se bojovalo o každý míč. 
Až do stavu 11:11 bylo utkání zcela vyrovnané. Po několika drobných chybičkách, které Němky využily ke 
vstřelení branky, nakonec DHC vynikajícímu soupeři podlehlo 13:16 a postoupilo do čtvrtfinálové skupiny 
z druhého místa.  

V neděli v prvním zápase DHC předvedlo svůj standardní slušný výkon a zvítězilo nad TSG Friesenheim 
18:11. Pak se znovu téměř opakovala situace ze soboty. Díky čtyř bodům a vysokému skóre měla obě 
družstva jistý postup do semifinále, a tak v utkání se čtvrtým celkem loňského německého mistrovství Vfl 
Bad Schwartau šlo o to, kdo v semifinále půjde na vynikající Oldenburg nebo vítěze další skupiny AMTV 
Hamburg. Dlouhou dobu vyrovnané utkání nakonec rozhodly dvě neproměněné sedmičky DHC (10:14). 
Opět bylo ale k vidění fantastické utkání.  

Díky této porážce nastoupilo DHC znovu proti Oldenburgu. Další velmi rychlé utkání bylo opět ve 
znamení několika neproměněných vyložených šancí včetně dvou sedmiček. Vynikající soupeř trestal 
každou chybičku a po právu postoupil do finále za vítězství 15:9.  

Jen po půlhodinové pauze na odpočinek nastoupilo DHC proti druhému poraženému ze semifinále 
Hamburgu. DHC mělo vynikající začátek 3:0 a 8:3. Stačila jen chvilková ztráta koncentrace a soupeř 
srovnal na 8:8. Od té doby byl zápas obrovským bojem, kdy Hamburg byl za výrazné asistence 
rozhodčích stále o branku vpředu. V závěrečných minutách však v sobě hráčky DHC vydolovaly poslední 
trošky sil, utkání otočily a půl minuty před koncem pečetila symbolicky nejlepší hráčka DHC J. Franková 
bronzové medaile pěknou drzou brankou v oslabení. Po dlouhé době utkáním žila celá lavička a na 
hráčkách byla vidět i velká radost z medailového umístění. Samy si jistě uvědomovaly, v jak kvalitně 
obsazeném turnaji tohoto úspěch dosáhly.  

Turnaj naprosto splnil všechny požadavky trenérů na přípravný turnaj. Velmi kvalitní soupeři, se kterými 
jsme ještě nehrály, dobré umístění a především v této fázi přípravy (jen jeden trénink s míčem za 
poslední tři týdny) velmi dobrá hra.  

Především na podzim kritizovaný výkon v obranné fázi byl překvapivě dobrý. Škoda, že DHC bylo 
donuceno hrát jen na čtyři spojky v útoku. V rozhodujících chvílích těžkých zápasů pátá spojka na 
vystřídání chyběla. Bohužel D. Franzová si nestačila doléčit zraněné zápěstí, a tak jela na turnaj jen jako 
divák. Dále stále chybí i brankářská jednička A. Jiskrová, která začíná trénovat po operaci kolene. 
Chybičky, které se při zápasech vyskytly, se pokusíme odstranit na soustředění za 14 dní v Nýrsku.  

Branky DHC:  

Oravcová 26, Franková 26, Bušauerová 11, Fousková 10, Soukupová 8, Šmrhová 8, Sedláková 5, 
Tomíšková 3, Paulusová 2, Poslední 2, Toušová a Franzová  

Chytaly Bufková a Šlehoferová 



Plzeňská liga mladších žaček v Chebu (8. 1. 2017) 

V neděli 8.1. odjelo družstvo mladších žaček po vánoční pauze na další pokračování Plzeňské ligy 

tentokrát do Chebu. Dívky byly opět rozděleny do dvou družstev DHC A a DHC B. Obě družstva sehrála 

celkem 3 zápasy.  

DHC Plzeň A 
Áčko se postupně utkalo s týmy Tachov B, Tachov A a Cheb.  

První zápas s Tachovem B, jak je již bohužel naším „zvykem", jsme se dlouho rozkoukávaly a nedokázaly 
se s jasně horším soupeřem dostat vůbec do tempa. Zápas provázelo mnoho technických chyb. I přes to 
všechno jsme dokázaly uhrát „utrápenou" výhru v normální hře 13:9.  

Ve druhém zápase proti Tachovu A jako by se děvčata nepoučila z prvního zápasu a stále se 
rozkoukávala. Tento stav trval do 5. minuty druhého poločasu, kdy jsme prohrávaly 1:6. Poté děvčata 
zabrala jak v útoku, tak především v obraně, kde začala poslouchat naše pokyny a ve velmi vyrovnané 
koncovce zápasu jsme nakonec mohly slavit vítězství 17:16. Za obranu zaslouží především pochvalu Vali 
Toušová a Julča Dubská, kdy při jejich vysunuté obraně donutily soupeře k chybám a my jsme snadněji 
získávaly balony.  

V posledním zápase s domácím Chebem nám bylo jasné, že to opět nebude nic lehkého. Což se také 
potvrdilo, když jsme opět prohrávaly docela výrazným rozdílem 1:5. Pak jako by si dívky uvědomily, že by 
měly zase přepnout na vyšší stupeň a zápas začaly pomalu otáčet. Konečná remíza 7:7 je odpovídajícím 
výsledkem celého našeho působení na turnaji v Chebu.  

Pochvalu zaslouží především naše brankářka Sára Mancellari (věkem minižačka), která se až po cestě 
do Chebu dozvěděla, že bude chytat za áčko, jelikož naše jediná brankářka Ája Šindelářová bohužel 
onemocněla. Zhostila se tohoto úkolu na výbornou a i díky jejím zákrokům můžeme slavit výsledky, které 
jsme uhrály. 
Dále zaslouží pochvalu především za osobní obranu proti Tachovu A Vali Toušová, která dala 6 branek z 
našich 8. Ale i v ostatních zápasech se rozhodně neztratila. Ještě bych chtěla pochválit Kiki Novou, která 
prokazuje zlepšující se její herní formu i nadále. A v neposlední řadě zaslouží pochvalu tradičně velmi 
dobře hrající Julča Dubská.  

DHC Plzeň B 
Postupně jsme odehrály zápasy s Chebem, Tachovem A a Tachovem B.  

Děvčata v prvním poločase zápasu s Chebem zaslouží pochvalu především za osobní obranu, která byla 
proti lepšímu soupeři velmi dobrá. V normální hře nás bohužel stále trápí problém se prosadit v útoku. A 
tak pro nás po jediném gólů Páti Dolanské skončil zápas prohrou 1:10.  

Druhý zápas proti Tachovu A jsme v osobní obraně předváděly výborný výkon a jenom díky našim 
zbytečným chybám jsme osobku prohrály. Však výborným výsledkem 7:9. V normální hře byl výkon v 
útoku již zlepšený, ale pořád je na čem pracovat. Konečná prohra 3:14 si myslím, že odpovídá 
předvedené hře z obou stran.  

Poslední zápas s Tachovem B, pro nás s nejpřijatelnějším soupeřem na turnaji děvčata předvedla, že 
házenou hrát opravdu umí :-) Osobní obranu jsme uhrály na remízu 5:5 a v normální hře jsme dokázaly 
zvítězit v poměru 6:5. Tento zápas byl z naší strany nejpovedenější a děvčata si za něj zaslouží určitě 
pochvalu. 
Za celý turnaj je nutno pochválit velmi dobře hrající minižačky, které nám jely vypomáhat. Anetka 
Palečková, Laura Vopatová, Barča Stulíková a Markéta Polanková. Všechny předvedly, že i přes to, že 
hrají s děvčaty o 3-4 roky staršími než jsou ony, tak se rozhodně neztratí. Každá z nich si dala na turnaji 
minimálně jeden gól a my jim za pomoc velmi děkujeme.  



Ještě bych chtěla pochválit Helču Cheníčkovou, Páťu Dolanskou a Verču Aichingerovou (která s námi 
byla na prvním turnaji). Všechny předvedly velmi dobré výkony :-)  

 

  



Pozvánka na Žákovskou ligu (2. kolo, sobota 14. 1. 2017) 

V sobotu 14. 1. 2017 pořádá DHC Plzeň v hale 31. ZŠ Plzeň (E. Krásnohorské 10, Plzeň) druhé kolo 
Žákovské ligy.  

Do Plzně zavítají družstva z Otrokovic, Turnova, Písku a Bohunic.  

Přijďte se podívat a povzbudit domácí hráčky!  

Rozpis zápasů:  

8:30 TJ Jiskra Otrokovice - DHC Plzeň 
9:25 Sokol Písek - TJ Turnov 
10:20 Tatran Bohunice - TJ Jiskra Otrokovice 
11:15 DHC Plzeň - Sokol Písek 
12:10 TJ Turnov - Tatran Bohunice 
13:05 TJ Jiskra Otrokovice - Sokol Písek 
14:00 DHC Plzeň - TJ Turnov 
14:55 Sokol Písek - Tatran Bohunice 
15:50 TJ Turnov - TJ Jiskra Otrokovice 
16:45 Tatran Bohunice - DHC Plzeň 

 

  



Žákovská liga, 2. kolo (DHC Plzeň 14. 1. 2017) 

Ve druhém zasněženém kole Žákovské ligy naštěstí zůstaly starší žačky DHC Plzeň "u domácího krbu".  

Do Plzně zavítaly týmy z Otrokovic, Bohunic, Písku a Turnova.  

V prvním utkání nastupovaly domácí hráčky proti týmu Jiskry Otrokovice, s nímž měly od loňska 
"nevyřízené účty". Domácí hráčky začaly zbytečně nervózně a, jak už je u nich na domácích turnajích 
téměř obvyklé, velkým množstvím neproměněných šancí. K tomu se přidaly technické chyby (10 
ztracených míčů). Poločasový výsledek 5 : 2 pro domácí rozhodně neuspokojoval ani trenérky ani domácí 
fanoušky. Ve druhém poločase se hráčky DHC Plzeň rozehrály a herní převahu dokázaly i brankově 
zviditelnit. Domácí tým zvítězil 16 : 7.  

Rozmary počasí trochu zkomplikovaly příjezd píseckých házenkářek, a tak domácí nastupovaly ke 
druhému utkání hned po tom prvním. Proti turnovským házenkářkám dostaly příležitost všechny hráčky a 
téměř všechny se brankově prosadily (DHC Plzeň - TJ Turnov 32 : 5).  

Ve třetím utkání čekaly domácí hráčky nevyzpytatelné soupeřky z Bohunic (ty už v průběhu tohoto 
soutěžního ročníku v rámci Žákovské ligy zavítaly podruhé do haly 31. ZŠ Plzeň - první turnaj pořádala 
VŠ Plzeň). První poločas utkání byl velmi vyrovnaný a na obou stranách byly vidět dobré výkony obran i 
brankářek. Pak ve čtrnácté minutě prvního poločasu domácí Malina zavřela branku a další gól do své sítě 
dovolila bohunickým skórovat až v 17. minutě druhého poločasu! (Hrálo se 2x20 minut.) V útoku mezitím 
zavelela do boje Kopr a táhla domácí za zaslouženým vítězstvím 20 : 7.  

Ve čtvrtém utkání nastoupily naše hráčky proti Sokolu Písek. Upracované vítězství se nerodilo lehce a až 
deset minut před koncem se podařilo odskočit na šestibrankový rozdíl, který pak domácí až do konce 
navyšovaly až na konečných 22 : 11.  

Celkově zaslouží tentokrát větší pochvalu spojky než křídla. Prakticky všechna naše křídla se potýkala v 
poslední době se zdravotními problémy a nutno říct, že tréninkový výpadek byl znát. Ze spojek vynikaly 
zejména Drozdová s Klementovou a Vaňkovou, ale prosazovaly se i Haluzincová se Šimáčkovou.   

Výbornou formu měla Malina - úspěšnost 73 % a 3 chycené sedmičky ze 4. Dále chytaly Kučerová (57 %) 
a Kabátníková (31 %).   

Branky: 

Buřičová 1, Drozdová 12, Haluzincová 7, Kajerová 7, Kantnerová 9, Klementová 12, Lásková 11, 
Pitulová, Rittichová 7, Tomanová 5, Turková 2, Vaňková 9, Šimáčková 7  

 

 

  



Mini 6+1 sk. B - Pátý soutěžní turnaj 15.1.2017 (Tachov) 

Kalendářní rok 2017 zahájily minižačky turnajem skupiny B v kategorii mini 6+1, který se uskutečnil v 
Tachově. Vedle našeho družstva se jej dále zúčastnili Lázně Kynžvart, Talent B, Cheb a Tachov. Turnaj 
se opět hrál systémem každý s každým a jednotlivé zápasy byly tradičně složeny z osobní obrany, trháků 
a klasické hry.  
Děvčata se rozjížděla pomalu a v prvním zápase proti Kynžvartu zejména při osobní obraně chyběl lepší 
pohyb bez míče. Ač nakonec soupeře dokázala zejména díky fyzické převaze přehrát, tak všem muselo 
být jasné, že dokážou předvést rozhodně lepší výkon. To se ukázalo hned v dalším zápase proti Talentu, 
kdy se sice opět nedařilo plnit pokyny trenérů při osobní obraně, ale klasická hra byla již výrazně lepší a 
zápas byl zcela vyrovnaný. Třetí zápas proti Chebu pak byl ve znamení přílišné obavy z urostlejších 
hráček soupeře, kdy zejména v obraně hráčky někdy spíše uhýbaly, než aby se je snažily aktivněji bránit. 
V posledním zápase proti Tachovu však již byl výkon zase o trochu lepší a dařilo se zakončovat 
především po dohrávce do pivota. 
 
Celkově turnaj ukázal na jedné straně sice řadu nedostatků (především pohyb bez míče při osobní 
obraně), na druhou stranu výkony proti Tachovu a zejména proti Talentu byly velmi dobré a děvčata 
předvedla, že se dokážou prosadit i proti silnějším soupeřům. Pozitivem pak bylo i to, že si všechna 
děvčata (vyjma branky) vyzkoušela hru na všech postech. Velmi dobrý výkon opět předvedly všechny tři 
brankářky, které se rovnoměrně podělily jak o prostor v brance, tak i ve hře. 
 
Turnaje v kategorii mini 6+1 pokračují za týden, kdy se v sobotu odehraje turnaj skupiny C (v hale 31. 
ZŠ), na který v neděli naváže turnaj nejsilnější skupiny A ve Šťáhlavech. 
 

 

  



Kemp házenkářských nadějí dívek ročník 2002  
(Nymburk, 18. - 21. 1. 2017) 

Doposud nejpočetnější zastoupení v historii Kempu házenkářských nadějí měla v letošním roce v 
Nymburce výprava Plzeňského kraje. Mezi 60 nejlepších hráček z České republiky bylo vybráno hned 9 
hráček z Plzeňského kraje a jedna z Kraje Karlovarského. Sedm hráček bylo z DHC Plzeň - Pavlína 
Lásková, Barbora Kučerová, Barbora Vaňková, Sára Kantnerová, Lucie Klementová, Lucie Drozdová, 
Nela Kajerová. Jedna hráčka byla z HK Slavia VŠ Plzeň - Tereza Paterová - a jedna hráčka z Tachova - 
Denisa Vysloužilová. Z Karlovarského kraje byla vybrána Eliška Míšánková.  
 

Děvčata předváděla výborné výkony nejen v tréninku, ale pěknou hrou se prezentovala i v utkáních.  

Program Kempu byl tradiční. Ve čtvrtek absolvovaly hráčky průpravnou tréninkovou jednotku, v pátek 
dopoledne turnaj smíšených družstev a odpoledne neoblíbené testování. V něm zářila naše děvčata - 
Nela Kajerová byla první v běhu na 2x15 metrů. Barbora Vaňková byla nejrychlejší v driblinku na 30 m. 
Celkové druhé místo v součtu všech testů obsadila Sára Kantnerová. Nadprůměrného výkonu dosáhla 
Denisa Vysloužilová - v beeptestu pokořila hranici 10ti levelů a přidala ještě čtyři rovinky.  

V sobotu program pokračoval herní tréninkovou jednotkou a v odpoledních hodinách vrcholil turnaj. 
Tradičně byla zápasová klání doplněna dovednostními soutěžemi - střelbou sedmimetrových hodů a 
překážkovou drahou.  

Neděle patřila tradičně utkáním družstev Super a Elite. V týmu Elite 1 se potkaly Lásková, Kajerová a 
Drozdová a poměřily síly s Elite 2 (Kučerová, Kantnerová). V týmu Super 1 nastoupily Vaňková, 
Vysloužilová a Klementová proti Super 2 (Míšánková). Bohužel kvůli zranění už se nemohla v sobotu 
zapojit Tereza Paterová.  

Všechny hráčky předvedly velmi dobré 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 velkou motivaci do dalšího tréninku.  

 

 



Mini 6+1 - Páté soutěžní turnaje sk. A, C - 21. a 22. 1. 2017 

(DHC Plzeň + Šťáhlavy) 

Po turnaji skupiny B, který se konal minulý víkend, se odehrály i turnaje skupin A a C. V sobotu se 

nejprve uskutečnil turnaj skupiny C v hale 31. ZŠ, na který navázal nedělní turnaj skupiny A ve 

Šťáhlavech.  

DHC Plzeň C 

V promrzlé hale 31. ZŠ se děvčata postupně utkala s týmy se Slavii VŠ Plzeň, Chebem, Hájemi B a 
Strakonicemi. Od počátku se děvčata potýkala se špatným pohybem bez míče, což bylo patrné zejména 
při osobní obraně, kdy díky tomu zbytečně ztrácela míče. Rezervy byly vidět především u hráček, které již 
mají odehráno několik turnajů ve vyšší skupině a které by na této úrovni měly tým táhnout. S každým 
zápasem však šel výkon družstva nahoru a i pohyb byl ke konci turnaje již výrazně lepší.  

V prvním zápase dokázala děvčata přehrát menší kluky Slavie, byť to bylo spíše dáno sílou soupeře, než 
naším výkonem, který příliš dobrý nebyl. V dalších zápasech se silou soupeřů rostl i náš výkon a ač již 
ostatní soupeři byli silnější, tak dojem ze hry byl o něco lepší. Nejlepší výkon pak děvčata paradoxně 
předvedla v posledním zápase proti Strakonicím, za které hrály i hráčky, které se běžně účastní turnajů 
skupiny A, takže síla tohoto družstva se úrovni skupiny C vymykala.  

Celkově turnaj ukázal spoustu nedostatků, na jejichž odstranění bude třeba dále pracovat. Určitý pokrok 
lze vidět ve vnímání pravidel (po inkasovaném gólu již většina hráček neběží na útočnou polovinu) a také 
v shot-outech, které se až na výjimky dařilo zakončit střelou. Z brankářek je tentokrát potřeba pochválit 
především Aničku.  

 DHC Plzeň A 

Výkony Áčka byly tak trochu jako na houpačce. V prvním zápasu proti silnému soupeři z pražských Hájů 
se sice pomalu rozjížděla při osobní obraně, která skončila vyrovnaným skóre, aby pak v klasické hře 
tohoto soupeře jasně přestřílela. Především útočná fáze fungovala na výbornou a dařilo se zakončovat 
jak po individuálních uvolněních, tak i po nacvičených kombinacích.  

Do druhého zápasu proti Talentu však bohužel nastoupilo zcela jiné družstvo. Je jasné, že i při dobrém 
výkonu by nás tento soupeř díky herní i fyzické vyspělosti hráčů dokázal přehrát, ale tentokrát mu to 
děvčata výrazně usnadnila. Na velké množství technických chyb při osobní obraně, které znamenaly 
jednoduché góly v naší síti po rychlých útocích, navázal bojácný výkon v obraně při klasické hře, kdy 
děvčata před hráči soupeře spíše ustupovala, než aby se jim snažila střelbu z větší vzdálenosti alespoň 
trochu znepříjemnit. Rovněž aktivita v útoku byla výrazně nižší a pozitiva na tomto zápase lze hledat jen 
stěží, protože děvčatům muselo být jasné, že umí hrát o hodně lépe.  

Poslední zápas proti Šťáhlavům byl opět výrazně lepší, i když to bylo zapříčiněno i tím, že soupeři 
chybělo několik obvyklých opor. K zápasu jsme proto přistoupili spíše s cílem vyzkoušet si nacvičené věci 
z tréninku, což se po část zápasu dařilo dodržovat. Postupem času se však děvčata přizpůsobila hře 
soupeře a navíc pochopila, že bude jednodušší prosazovat se po individuálních uvolněních, takže 
kombinace ze hry téměř vymizely.  

Celkově, vyjma zápasu s Talentem, byl turnaj ve znamení velmi dobré hry spojek, které chyběla pouze 
lepší spolupráce s pivotem. O něco méně se dařilo křídlům, která se sice dostávala poměrně často do 
zakončení, ale produktivita střelby by měla být lepší. Při shot-outech se některým hráčkám dařilo zúročit 
zkušenosti z kategorie mladších žaček a v několika případech se povedlo zakončit dle pravidel pro vyšší 
kategorii (s maximálně jednoúderovým driblinkem), v jednom případě dokonce i za 2 body (bez driblinku). 
V celém turnaji velmi dobře zachytaly obě brankářky (Nela a Áďa).  



Další turnaj odehrajeme hned za týden v neděli, kdy budeme opět v hale 31. ZŠ pořádat turnaj v kategorii 
mini 4+1.  

 

 



Plzeňská liga mladších žaček (28. 1. 2017, DHC Plzeň) 

V sobotu 28. 1. jsme se opět sešly k pokračování ligy mladších žaček u nás v hale na DHC. Družstvo 

výrazně oslabeno několika nemocemi mělo před sebou velmi těžký úkol. Nutno však dodat, že dívky se 

ho zhostily, i za velké pomoci našich minižaček (celkem 9), víc než dobře. Před turnajem se ještě ve 

čtvrtek večer odhlásilo družstvo Tachova B, takže čekaly naše áčko 3 zápasy a béčko pouze 2. Bohužel 

na turnaj nedorazily ani žádní rozhodčí, a tak celý turnaj odpískali naši trenéři David Šmrha a Fanda 

Čákora, kterým za to moc děkujeme :-)  

DHC Plzeň A 

K prvnímu zápasu jsme nastoupily proti družstvu z plzeňské Slávie. K zápasu jsme i přes pomalejší 
rozjezd přistoupily celkem zodpovědně a pomalu se dostávaly do herního tempa. Jak je naším zvykem, 
první zápasy jsou opravdu pro nás vždy nejhorší, což se potvrdilo i nyní, a s relativně slabším soupeřem 
jsme se trápily. Zápas však pro nás skončil výhrou. V tomto zápase musíme pochválit brankářku Nelu 
Langerovou, která nastoupila ke svému prvnímu zápasu v této kategorii a starších holek se nebála a 
předvedla velmi dobré zákroky!  

Další a pro nás velmi důležitý zápas, co se týče postupu na kvalifikaci desetiboje, byl s velmi 
nepříjemným Tachovem A však děvčata zvládla na výbornou. Dokázala se vyhecovat a předvedla 
opravdu výborný výkon, za který zaslouží velkou pochvalu. V zápase byla vidět bojovnost a větší chuť po 
vítězství. V tomto zápase nás také několika výbornými zákroky podržela Ája Šindelářová, která ještě na 
turnaji dobírala antibiotika. Ale její chuť děvčatům pomoct v tak důležitém zápase jí ani přes antibiotika 
nezabránila hrát. V tomto zápase předvedla děvčata týmovou hru, kdy se nám konečně dařila i 
spolupráce s pivotem a předvedli jsme několik pěkných kombinací!  

Poslední zápas s HC Plzeň byla již na děvčatech vidět veliká únava po celém turnaji, i když byl celkem 
krátký, většina nastupovala po nemoci nebo prakticky nestřídala. Přesto však dívky nezaváhaly a celkem 
jednoznačným výsledkem zápas také vyhrály. V tomto zápase zaslouží pochvalu Vali Toušová, která i 
přes nachlazení a problémy s rukou do zápasu nastoupila a předvedla výborný výkon! A turnajem jsme 
prošly bez ztráty kytičky :-)  

Za turnaj zaslouží pochvalu celé družstvo, jejich nasazení a bojovnost v tak malém počtu byly opravdu 
úžasné. Svůj první turnaj za nás odehrála nová posila a i ona svým výkonem přispěla k výborným 
výsledkům. Nejvíce bych však vyzdvihla výkon Kačky Krausové, která i přes nachlazení, podala svůj, 
dovolím si říct, životní výkon ve všech zápasech :-) Jen tak dál, Vážko! Za pohledné kombinace po celý 
turnaj zaslouží pochvalu i Julča Dubská a Majda Komárková.  

Děkujeme samozřejmě i za podporu minižaček Adélky Růžičkové, Markétky Polankové a Nelči 
Langerové, která za nás hrála svůj první turnaj v této kategorii a nutno říct, že výbornými výkony v bráně 
děvčata podržela v zápasech proti Slávii a HC Plzeň i DHC Plzeň B.  

DHC Plzeň B  

S HC Plzeň by se dalo říct, že to byl zápas, který jsme podle nás trenérů měly šanci vyhrát. Ale bohužel 
díky nezodpovědnosti a zbytečným chybám v závěru jsme „pouze" remízovaly jak osobní obranu, tak i 
normální hru 7:7. 
Se Slávií Plzeň byla z našeho pohledu jednoznačně lepší osobní obrana, kde jsme dokázaly získat bod 
po remíze 5:5. V normální hře již pak také bylo na dívkách vidět, že i když hrají svůj pouze druhý zápas, 
je na nich vidět také únava, a i díky tomu jsme zápas prohrály. 
Za turnaj bych pochválila především Verču Chocovou, která byla tahounem našeho družstva. První 
zápasy za nás odehrála a dala dokonce i gól Barča Donátová :-).  
A velké díky patří opět mini žačkám Adélce Chvátalové, Majdě Růžkové, Lauře Vopatové, Viky 
Bezdíčkové, Anetce Palečková a Terce Burjasové, které nám svojí výpomocí opravdu velmi pomohly.  



U béčka je vidět zápas od zápasu zlepšení. Pořad nás limitují špatné přihrávky, ale s tím má problém i 
zkušenější Áčko! Obrana začíná spolupracovat a v útoku, i díky minižačkám, je vidět snaha o spolupráci! 
Věříme, že výkony obou družstev budou stále stoupat! 
Teď nás čeká krátká pauza, kdy se musíme zaměřit na kvalitu přihrávek a komunikaci v obranné fázi a 
25. 2. nás čeká další turnaj Plzeňské ligy, opět v hale DHC!   

 

  



Mini 4+1 - Pátý soutěžní turnaj 29. 1. 2017 (DHC Plzeň) 

Po turnajích v kategorii mini 6+1 začala v tomto kalendářním roce i soutěž v miniházené, a to turnajem v 
hale 31. ZŠ. Družstva byla rozdělena do 4 skupin, mezi kterými byla opět 4 družstva minižaček DHC. 
Celkem se turnaje zúčastnilo již 17 družstev (a to se ještě družstvo Chebu na poslední chvíli odhlásilo), 
která byla rozdělena do 4 výkonnostních skupin. My jsme 2 naše družstva nasadili do první skupiny a po 
jednom do druhé a do třetí (vedle nich se turnaje zúčastnili ještě 2 družstva z kategorie přípravky).  

Příznivce házené může těšit nejen narůstající počet malých házenkářek a házenkářů v kraji, ale 
především kvalita předvedené hry. To platí obzvláště pro první skupinu, která se po delší době odehrála v 
asi nejsilnějším možném složení, jelikož tradiční účastníky skupiny (Talent A a Šťáhlavy) doplnilo 
hostující družstvo ze Strakonic.  

Hodnotit jednotlivé zápasy tentokrát nemá příliš smysl hodnotit, protože všechna utkání se hrála v 
obrovském tempu a výkony všech družstev byly jedním slovem výborné. Mírně navrch měli sice podle 
očekávání kluci z Talentu (oproti minulým turnajům v téměř nejsilnější sestavě), ale to dojem z 
předvedené hry obou našich družstev rozhodně zkazit nemohlo. Drobné chybičky lze najít vždycky 
(především v obraně), i když způsobeny byly spíše vysokou kvalitou soupeřů, kdy při dodržování principů 
osobní obrany lze některé hráče na malém hřišti ubránit jen stěží. Tohle však platí i pro naše hráčky a 
výkon v útočné fázi snesl nejpřísnější měřítka. Pokud se i do budoucna podaří obsazovat turnaje v 
miniházené takto silnými soupeři, tak i pro nejlepší hráčky bude mít účast na těchto turnajích nadále 
smysl (ač při trénincích se miniházené věnujeme již jen minimálně).  

Potěšily však i výkony zbývajících dvou družstev. Především družstvo v druhé skupině za zkušenějšími 
spoluhráčkami příliš nezaostalo. Opět se více dařilo v útočné fázi, kde byla k vidění řada pěkných 
uvolnění. Naopak orientace a obsazování hráčů po ztrátě míče by mohla být určitě lepší. Pěkné zápasy 
odehrálo i družstvo ve třetí skupině. Zde je však patrné, že hráčky ještě nemají až na výjimky tolik herních 
zkušeností a zlepšit bude třeba především pohyb bez míče. Výkon družstva však šel s každým zápasem 
nahoru.  

Celkově je třeba všechny zúčastněné hráčky pochválit, protože odehrály opravdu výborný turnaj. Věříme, 
že forma vydrží i do příštího týdne, kdy se část družstva zúčastní silně obsazeného turnaje ve 
Strakonicích v kategorii mini 6+1.  

 

  



Dorostenky na přípravě v Mostě (27. - 29. 1. 2017) 

Poslední lednový víkend se obě dorostenecká družstva DHC zúčastnila přípravného turnaje v Mostě. 

Zatímco starší dorostenky mají domluveny ještě dva přátelské zápasy s ženami HK Slavie VŠ a Kobylis, 

pro mladší dorostenky to byl poslední test před zahájením první dorostenecké ligy (11.11. doma s 

Ivančicemi).  

Mladší dorostenky 

Hlavním úkolem mladých hráček bylo prohloubit souhru na jednotlivých postech, získat potřebné 
sebevědomí a naučit se vytvářet tlak na soupeřovu obranu. Hráčky sehrály tři zápasy. Se Zlínem (26:37), 
s Mostem (16:24) a Slavií Praha (16:21).  

Nejlépe se podařilo úkoly splnit v posledním zápase se Slavií. V tomto týmu odehrály většinu času hráčky 
ročníku 2001.  

U některých bylo vidět jisté zlepšení, pro jiné byla hra s tak kvalitními soupeři příliš. Hráčky ročníku 2000 
jen zaskakovaly na kratší chvilky, aby si mohly mláďaty odpočinout.  

Branky DHC:  

Franková 11, Kovářová 9, Paulusová 6, Poslední, Kepková a Bernhardová po 5, Nosková 4, Walterová, 
Kutáková, Tomíšková po 3, Fousková 2, Kliková a Šmrhová po 1, Šauerová, Vodáková  

Chytaly Šlehoferová a Netrvalová.  

Starší dorostenky 

Zde byl úkolem rychlý přechod do útoku, zlepšení spolupráce a komunikace v obraně. Tyto úkoly se 
podařilo plnit jen částečně, zvláště komunikace v obraně vázla. Nejlepší výkon tým předvedl proti Zlínu. 
Naprosto se nepodařilo splnit poslední úkol, Zapojit do hry některé nové prvky procvičované na 
soustředění v Nýrsku minulý týden. To byla velká marnost. Přesto se na výkonu hráček dají najít pozitiva.  

Do formy se po podzimní mizérii dostává kapitánka T. Bušauerová, postupně se po zranění ruky 
zlepšoval i výkon D. Franzové. Na výsledcích naprosto nezáleží. I v tom duchu oba týmy k velmi kvalitně 
obsazenému turnaji přistupovaly. Přesto výsledky starších dorek: DHC Plzeň - Most 20:30, Zlín 20:21, 
Veselí nad Moravou 24:32.  

Branky DHC:  

Franková a Bušauerová po 12, Fousková 7, Franzová a Tomíšková po 6, Šmrhová 5, Kepková a 
Poslední po 4, Sedláková a Paulusová po 3, Soukupová 2, Toušová, Nosková  

Chytaly Bufková a Šlehoferová.  

Dík patří mosteckým pořadatelům za pozvání a organizaci turnaje, kterých je v této kategorii takto 
kvalitních velmi málo. I za to, že jako bonus mohly hráčky zhlédnout velmi zajímavé utkání WHIL Most - 
Michalovce.  

 

  



Česko-německá spolupráce RHC DHC Plzeň a HC Leipzig 
(Lipsko, 27. - 29. 1. 2017) 

V rámci projektů mezinárodní spolupráce Regionálních házenkářských center navázalo RHC DHC Plzeň 
spolupráci s německým klubem HC Leipzig. První setkání proběhlo v říjnu 2016 v Plzni, druhé setkání na 
konci ledna 2017 v Lipsku.  
Akci finančně podporoval Fond budoucnosti, a také Český svaz házené.  

Druhého setkání se zúčastnilo 16 hráček RHC DHC Plzeň (omluvila se hráčka HC Plzeň a z důvodu 
účasti na turnaji i hráčky HK Slavia VŠ Plzeň). Výběr Plzeňského kraje byl proto tentokrát složen 
převážně z hráček DHC Plzeň a z hráčky Slavoje Tachov.  

V pátek 27. 1. 2017 dojely hráčky do Lipska, kde měly společnou večeři se svými německými kolegyněmi 
v jejich hale Arena Leipzig. Poté se odebraly do regeneračního centra, kde si pod vedením fyzioterapeuta 
užily trénink ve vodě. Nechyběly prvky aquaerobiku ani různé soutěže. Atmosféra byla výborná.   

V sobotu 28. 1. 2017 bohužel musely hráčky HC Leipzig odcestovat na soutěžní utkání. Hráčky RHC 
DHC Plzeň čekal poznávací program - společně s německou spoluhráčkou navštívily impozantní 
památník Bitvy národů. Po obědě si prohlédly Lipskou ZOO (zejména expozice "džungle" byla 
nezapomenutelným zážitkem). Zbyl i čas na nákupy v Primarku. Pak už následovala společná večeře s 
německými děvčaty a trenéry.  Následoval další jedinečný zážitek - společná účast českých i německých 
hráček na evropského poháru mezi domácím Lipskem a Kuban Krasnodar. Krásná multifunkční aréna, 
skandující fanoušci a špičková házená - na to vše budou děvčata ještě dlouho vzpomínat.  

V neděli 29.1.2017 byl na programu společný tréninkový program. Nejprve vedly trénink české trenérky, 
potom němečtí trenéři a nakonec došlo i na společnou herní konfrontaci.  

Kromě nádherných zážitků a několika jazykových zkušeností si hráčky odvezly i krásné upomínkové 
předměty, které pro ně naši partneři přichystali.   

Budeme doufat, že i v další sezóně se podaří navázat podobně kvalitní spolupráce.   

 

  



Minižačky - Turnaj Strakonice 4. 2. 2017 

V záplavě soutěžních turnajů příliš příležitostí zavítat i na jiné turnaje nemáme, proto jsme velmi rádi 
využili nabídku zúčastnit se výborně obsazeného turnaje ve Strakonicích, který nám dal příležitost 
porovnat se i s týmy, se kterými jsme se doposud nepotkali. Na turnaj jsme nominovali 13 vybraných 
hráček, mezi kterými byly 3 brankářky, které si však vyzkoušely i hru v poli. Turnaj byl pořádán jako 
smíšený a zúčastnila se jej 4 dívčí (DHC, Písek, Háje a Strakonice) a 3 chlapecká družstva (Talent Plzeň, 
Dukla Praha a Strakonice), která se utkala systémem „každý s každým" při hrací době 2x10 min.  

Po brzkém ranním stávání (sraz byl v 5:30) a cestě nás jako první čekalo družstvo Písku. Děvčatům 
bohužel velmi dlouho trvalo, než zjistila, že již nejsou v posteli, ale na hřišti, a po velmi špatném prvním 
poločase se ani přes zlepšený výkon v poločase druhém nepodařilo náskok soupeře dotáhnout. Zpětně 
lze říci, že pokud by děvčata s tímto soupeřem hrála v pozdější fázi turnaje, tak by jej měla porazit. Druhý 
zápas proti Talentu přinesl přesně opačný scénář. Po výborném prvním poločasu, který byl asi naším 
vůbec nejlepším úsekem z celého turnaje (pouze 2 inkasované branky), přišlo polevení v obraně a po 
několika zbytečných technických chybách dokázali kluci zápas dovést k vítězství.  

Poté nás čekaly 2 zápasy proti domácím družstvům a výkon v nich byl jako den a noc. Proti klukům 
děvčata po většinu zápasu vedla a ještě v posledních vteřinách sahala po vítězství. Poslední střela 3 
vteřiny před koncem však bohužel skončila pouze na tyči, a tak zápas skončil nerozhodným výsledkem. 
Těžko říct, jestli velmi dobrý výkon proti klukům děvčata ukolébal, ale v následném zápas proti domácím 
dívkám, nastoupilo úplně jiné družstvo. Soupeř, se kterým se střetáváme v rámci Plzeňské ligy a kterého 
jsme několikrát dokázali porazit nebo minimálně sehrát vyrovnaný zápas, v zápase jednoznačně 
dominoval a z naší strany se nedařilo vůbec nic. Nevadilo ani tak množství chyb, jako spíše naprostá 
odevzdanost a minimální snaha poprat se o lepší výsledek.  

Po důrazné promluvě nás čekala pražská Dukla a minimálně v útočné fázi byl výkon několikanásobně 
lepší. V zápase se dařilo zakončovat zejména po individuálních uvolněních a 8 vstřelených branek by za 
normálních okolností asi mělo stačit na vítězství. Bohužel se nepodařilo ubránit nejlepšího hráče soupeře, 
který nám sám po zakončeních především z větší vzdálenosti dokázal nastřílet 7 branek, na čemž měly 
tentokrát podíl i brankářky, a zápas tak rozhodl. Ani v tomto zápase se nám tedy nepodařilo bodovat, ač 
se nejednalo rozhodně o nepřekonatelného soupeře. Alespoň v posledním zápase proti Hájům si děvčata 
trochu spravila chuť a rozhodně ne slabého soupeře (vítěze podzimního Tachovského dortíku) dokázala s 
přehledem porazit.  

Celkově byl turnaj poznamenán obrovskou nevyrovnaností našich výkonů, kdy se výborný výkon v 
jednom zápase dokázal v dalším zápasu rázem změnit ve výkon katastrofální. Problém byl především v 
hlavách děvčat, jelikož několik povedených nebo naopak nepovedených akcí krátce po sobě, dokázalo 
ovlivnit jejich výkon na dlouho dopředu. Vezmeme-li v úvahu, že (zcela zaslouženým) vítězem turnaje se 
stala domácí děvčata, která jsme při stoprocentním výkonu schopni porazit, a na druhém místě skončilo 
druhé domácí družstvo chlapců, se kterými jsme smolně remizovali, tak je jasné, že možnosti týmu jsou 
výrazně výše. Na z našeho pohledu nepříliš povedeném turnaji lze najít alespoň pozitiv. Těmi byla snaha 
děvčat přenést do zápasů nacvičené věci z tréninků (pokusů by však mělo být výrazně více) a dále velmi 
dobrá souhra s pivotem, díky které se povedlo vstřelit několik branek a vybojovat sedmimetrové hody. 
Právě Bára Stulíková na pivotu byla rozhodně nejužitečnější hráčkou družstva, a to nejen v útočné fázi, 
ale i ve středu obrany.  

Z turnaje bude potřeba se především poučit a věříme, že na dalších turnajích, kterých nás v jarní části 
sezóny čeká celá řada, budou výkony lepší, protože v možnostech děvčat to určitě je.  

 

  



Mladší dorostenky nestačily na lídra tabulky  
(DHC Plzeň - Ivančice 11.2.2017) 

V jarní premiéře přivítala hala DHC vedle domácích mladších dorostenek i dosud neporažené družstvo 
první dorostenecké ligy HK Ivančice.  

Tradičnímu rivalovi se podařilo odskočit na 2:7. Poté se domácí uklidnili a velmi pěkným soustředěným 
výkonem zkorigovali výsledek na poločasových nadějných 14:16.  

Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná je prvních 7 minut (16:18). Pak domácí základní sestavě došly 
síly a DHC se rozsypal herní systém z poločasu prvního. Ani střídající čerstvé hráčky nedokázaly s 
Ivančicemi držet krok. Druhý poločas byl ze strany DHC přehlídkou marnosti. Konečný výsledek 22:35.  

Bohužel jsme podobný průběh utkání předpokládali. S výborně hrajícími Ivančicemi dokáže držet krok jen 
tak 7-8 hráček z tohoto týmu. Bohužel nelze hrát v takovém tempu celých 60 minut a únava se brzo na 
výkonu podepíše. Na druhou stranu 
si přiznejme, že soupeřem nám byl v této chvíli asi nejlepší tým v této dorostenecké kategorii. Tahounem 
týmu byla opět J. Franková, která zvláště ve druhém poločase marně hledala pomoc u již unavených 
spoluhráček. Po nemoci se v prvním poločase dobře vrátila V. Oravcová (ve druhém už byla příliš 
pasivní). V obraně dřely obě pivotmanky S. Paulusová a B. Nosková. Oproti turnaji v Mostě předvedla 
rozhodně lepší výkon A. Šmrhová.  

Příští týden jedou obě dorostenecká družstva do Vršovic. Slušely by jim čtyři body.  

Branky DHC:  

Oravcová 7, Franková 5, Šmrhová 4, Kepková, Nosková a Tomíšková po 2  

Chytaly Netrvalová a Šlehoferová  

 

  



Žákovská liga 3. kolo (Praha 12. 2. 2017) 

V dalším kole Žákovské ligy čekala DHC Plzeň téměř výlučně "pražská" skupina, kterou doplnil Havlíčkův 
Brod. Hrálo se v nafukovací hale Loko Vršovice a pořádaly pražské Háje.  

Hráčky DHC Plzeň čekal velmi těžký turnaj. To se potvrdilo již v prvním utkání proti Vršovicím. V 
bojovném utkání měly od začátku mírně navrch Plzeňačky. Vršovice ale statečně dotahovaly a byly velmi 
nepříjemným soupeřem od začátku do konce. Naše hráčky ale nepolevily a utkání dotáhly do vítězného 
konce 19 : 12.  

Ve druhém utkání čekal ještě nepříjemnější soupeř - pořádající Háje. Ty si v prvních dvou turnajích 
Žákovské ligy vedly velmi dobře, a také v tomto zápase předváděly svoji kvalitu. První poločas byl 
festivalem neproměněných šancí ze strany DHC Plzeň. Také Hájským se příliš proměňovat nedařilo - a to 
díky výborně chytající Malině. Poločasový výsledek byl tedy v Žákovské lize téměř nevídaný - 6 : 1 pro 
DHC Plzeň. Také ve druhém poločase byl k vidění vyrovnaný zápas, v němž si ale DHC udržovalo 
náskok z prvního poločasu a zvítězilo 14 : 10.  

Třetí utkání proti pražské Slávii mělo vysokou kvalitu po celý první poločas. V tom druhém naše hráčky 
ještě pět minut hrály vyrovnanou partii, pak ale nastal z naší strany výpadek. Hráčky jakoby čekaly, kdože 
z nich to na sebe vezme. A protože až na chvilkové záblesky se nikdo nenašel, zvítězila Slavia (zejména 
díky velmi dobré obraně) 20 : 14.  

Poslední utkání proti Havlíčkovu Brodu začaly naše hráčky výborně a snadno přehrávaly děvčata z 
Vysočiny. Pak ale znovu přišel naprosto nepochopitelný výpadek a pětibrankové vedení bylo pryč - na 
ukazateli skóre svítilo 10 : 10. Pak naše děvčata znovu přidala na důrazu (byla to zejména Vaňková, 
která vynikala), zlepšila obranu a na konec si odváží i body za vítězství 24 : 19.  

Velký dík a obrovská pochvala patří skvělým fanouškům, kteří nás statečně podporovaly, i když se zrovna 
nedařilo!  

Branky: 

Drozdová 16, Haluzincová 3, Hoťková, Kantnerová 14, Klementová 2, Lásková 2, Rittichová 3, Tomanová 
6, Turková 4, Vaňková 19, Šimáčková 2    

 

  



Mladší dorostenky se vlastními chybami připravily o lepší 
výsledek (Vršovice - DHC 19.2.2017) 

Mladší dorostenky DHC vstoupily do utkání velmi dobře.   

Základní sestava vytvořila na soupeře dostatečný tlak, a tak po deseti minutách vedli hosté 2:5. Bohužel 
po vystřídání domácí šňůrou šesti branek otočili výsledek na svoji stranu. DHC třemi brankami srovnalo, 
ale na dalších šest branek ve vlastní síti již odpověď nenašlo. V poločase bylo vedení Vršovic zbytečně 
vysoké 17:10.  

Ve druhém poločase padaly branky na obou stranách, ale protože do té plzeňské jich spadlo o několik 
víc, vyhráli lepší domácí zaslouženě 31:20.  

Zbytečně vysoká porážka má několik důvodů. Neproměňování šancí (v tomto ohledu vynikal Čert), 
chybné přihrávky přímo do rukou obránců a technické chyby (zde vynikala Áďa) a naprosto nedůsledná 
obrana (toto byla doména především Ryby). Pokud se vše toto sečte a podtrhne, výsledkem je poměrně 
vysoká porážka. Za týden budou mít mladší dorostenky možnost odčinit porážku v domácím prostředí s 
Porubou. Závěrem je třeba poblahopřát Verče Vodákové k první ligové brance.  

Branky DHC:  

Bernhardová 4, Křišťanová 3, Kepková, Nosková a Walterová po 2, Poslední, Šmrhová, Tomíšková, 
Kliková, Rybáková, Drozdová a Vodáková po 1  

 
Chytaly Netrvalová a Šlehoferová  

 

  



Hanební pancharti" vystříleli Vršovice  
(st. dorky 19.2.2017) 

K prvnímu time-outu donutily hráčky DHC domácího trenéra Salače již v páté minutě (1:5). Poté se stav 
sice stále navyšoval, ale už je rychlostí - DHC dvě branky, Vršovice jednu - až k příjemnému 
poločasovému 11:20.  

Po přestávce si hráčky Plzně hru samy trochu komplikovaly a chyběla plynulost a jednoduchost z prvního 
poločasu. Přesto dokázaly poločasový náskok ještě trochu zvýraznit na konečných 24:37.  

Zápas je třeba hodnotit jako velmi zdařilý. Na hráčkách byla po zimní přestávce vidět chuť do hry i touha 
po vítězství.  

Domácí nestačili na rychlou kombinační hru DHC, a tak si hostující hráčky pěkně zastřílely. Na druhou 
stranu je třeba napsat, že 11 hráček soupeře už hrálo za mladší dorostenky v předchozím zápase (u 
DHC jen 5), takže Západočešky byly rozhodně čerstvější.  

Příští týden hostí starší dorostenky DHC ve své hale nevyzpytatelný Písek (sobota 14:30).  

Branky DHC:  

Franková a Oravcová po 8, Franzová 5 Šmrhová 4, Bušauerová a Sedláková po 3, Tomíšková a 
Soukupová po 2, Kepková a Paulusová po 1.  

Velmi dobře chytaly Netrvalová a Šlehoferová  

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (25.2.2017 DHC Plzeň) 

V sobotu 25.2. nás čekalo další pokračování ligy, konané opět u nás na DHC. 

Družstvo DHC A odehrálo celkem 4 zápasy, a to s DHC B, dvakrát Tachovem B a Hvězdou Cheb. DHC B 

čekalo DHC A, Hvězda Cheb a Tachov A.  

DHC Plzeň A 

První zápas bylo derby s naším béčkem a zápas byl pro nás víceméně odehrán v tréninkovém tempu. V 
tomto zápase se prosadily až na 2 hráčky všechny dívky alespoň jedním gólem.  

Další dva zápasy v řade za sebou jsme sehrály s Tachovem B. První zápas jako by děvčata nedokázala 
přepnout na vyšší rychlost, a naopak se přizpůsobila hře soupeře o čemž vypovídala kvalita celého 
zápasu, která byla příšerná. Druhý zápas se stejným soupeřem se již holky malinko dostaly do tempa a 
zápas také vyhrály.  

S Hvězdou Cheb jsme se velmi trápily především při osobní obraně, kdy jsme se v útoku dokázaly 
prosazovat, ale v obraně nám to velmi hořelo. V normální hře to byla skoro po celou dobu jak od nás tak 
od soupeře "chodící" házená. I přes to všechno jsme na dalším turnaji všechny zápasy dokázaly vyhrát.  

Pochvalu zaslouží za turnaj Valča Toušová, která byla velmi bojovná. Tradičně Julča Dubská a již po 
několikáté se opravdu herně zlepšující Kačka Krausová. V bráně také nesmíme zapomenout pochválit 
Áju Šindelářovou, která hlavně v zápase s Chebem, předvedla několik důležitých zákroků.  

DHC Plzeň B 

Družstvo mělo na tomto turnaji nejtěžší možný los, družstvo se totiž utkalo se třemi nejlépe hrajícími 
družstvy této kategorie.  

V derby s DHC A bylo bohužel vidět, že se holky svých kamarádek bojí dotknout a přerušit je. I díky těmto 
faktům tak pro nás skončil zápas prohrou.  

S Hvězdou Cheb se výkon sice zlepšil, ale bohužel jsme nebyly schopné se jak v osobní obraně, tak i při 
normální hře více gólově prosadit, a tak jediný gól ze hry dala Barča Donátová.  

Poslední zápas s Tachovem A nám velký problém dělala především obrana hostů 1-2-3. Dívky dostaly 
jasné pokyny jak na tuto obranu hrát, ale bohužel se nám to nedařilo a spoustu míčů jsme naházely 
soupeřkám do ruky, které pak dávaly jednoduché góly.  

Největší pochvalu zaslouží brankařka věkově minižačka Nelča Langerová, která předváděla v bráně 
výborné výkony a vůbec v bráně nebála :)  

Poděkování patří opět za výpomoc minižačkám Anetce Palečkové a Lauře Vopatové.  

V sobotu 4.3. nás čeká velmi důležitá akce, a to kvalifikace na házenkářský desetiboj v Chebu. Proto nám 
prosím držte palce, ať se nám opět povede probojovat do finále :)  

 

  



Mladší dorostenky konečně bodovaly  
(DHC Plzeň - Poruba 25.2.2017) 

Po dvou jarních porážkách si mladší dorostenky konečně připsaly oba body v domácím prostředí se 
Sokolem Poruba.  

Již nástup do zápasu dával tušit, kdo si body odnese. Hosté po působivé rozcvičce na hřišti už tak dobře 
na hřišti nevypadali. Domácí sice nehráli bůh ví jakou fantastickou házenou, ale na vedení 9:2 to v první 
čtvrtině utkání stačilo. 
Do poločasu se skóre ještě navýšilo na desetibrankový náskok 18:8.  

Po poločase dostaly příležitost mladé hráčky ukázat, co v nich je. Bohužel toho nebylo příliš, stále se 
spoléhaly na to, co udělají starší a zkušenější spoluhráčky, a když se konečně rozhodly pro nějakou 
samostatnou akci, často to moc dobře nedopadlo. Ale musíme doufat, že chybami se člověk učí. Snad. 
Druhý poločas byl totiž pro diváky i trenéry spíše trochu utrpením.  

Kladem bylo zjištění, že hráčky roč. 2000, které odehrály oba dva sobotní zápasy vydržely tempo zápasů 
a prokázaly velmi dobrou fyzickou kondici. Za zmínku stojí ještě červená karta Báry Noskové za tři 
vyloučení. Bára sice patří mezi nejlepší obránce v mladších dorostenkách. Její důraz a zaujetí pro hru je 
příkladný. Jen je třeba do hry zapojit i hlavu a správně posoudit, kdy je faul potřeba a kdy je to holý 
nesmysl.  

Mladší dorostenky mají tři týdny pauzu, a tak mají prostor nacvičit další věci a hlavně si je zapamatovat, 
což je pro některé velkým problémem.  

Branky DHC:  

Franková a Oravcová po 6, Kepková 5, Šmrhová, Křišťanová a Bernhardová po 4, Nosková 2, 
Paulusová, Fousková, Poslední a Kliková po 1.  

Velmi dobře chytaly Netrvalová a Šlehoferová   

 

  



Starší dorostenky pokračovaly v jarní nadílce  
(DHC Plzeň - Písek 25.2.) 

Starší dorostenky pokračovaly v sympatickém výkonu z minulého týdne. Hra založená na důsledné 
obraně, rychlém přechodu do útoku a nacvičených kombinacích slavila opět úspěch.  

DHC strojovým tempem navyšovalo skóre. V poločase vedlo 17:10 a při závěrečném hvizdu 35:23. Do 
střelecké listiny se zapsaly všechny hráčky a po celý zápas bylo prakticky jedno, která z hráček je zrovna 
na hřišti. V tom je právě síla tohoto týmu. Zatímco Jihočešky už umdlévaly, domácí hráčky pořád hrály ve 
stejném tempu a body si zasloužily.  

Zajímavým okamžikem zápasu byla hra DHC ve třech proti šesti, když domácí trenéři chybně vystřídali. 
Tento úsek hry skončil smírně 1:1, i přesto že domácí lavička nevhodně zvoleným time-outem okradla 
domácí hráčky o další branku. 
Příští týden cestují Plzeňanky do Kobylis.  

Branky DHC:  

Šmrhová 6, Franzová 5, Oravcová 4, Kepková, Franková, Bušauerová a Tomíšková po 3, Paulusová, 
Sedláková, Fousková a Soukupová po 2.  

   

Velmi dobře chytaly Netrvalová a Šlehoferová  

 

  



Minikemp starších žaček (DHC Plzeň 26. 2. 2017) 

V neděli 26. 2. dopoledne se sešly hráčky z klubů Plzeňského kraje k dalšímu tréninkovému minikempu.  

Zatrénovat si přišlo celkem 22 hráček z těchto klubů: Slavoj Tachov, HC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň a 
DHC Plzeň.  

Tentokrát byly hráčky rozděleny do skupin podle postů a specializovaná byla i náplň jednotlivých 
stanovišť. Hosty minikempu byli trenéři dorosteneckých mistryň republiky z loňské sezóny - Tomáš Jiskra 
a Dušan Franz. Brankářkám se po celou dobu kempu věnovala Věra Jordanovová.  

Dušan Franz měl pro děvčata připraveno několik zajímavých cvičení na střelbu. Tady se ukázalo, jak 
důležitá je koordinace hlavy, těla i rukou a jak je občas těžké, provést zdánlivě jednoduchý pohyb.  

Tomáš Jiskra se zaměřil na obranu. Zejména spolupráce více hráček dělala děvčatům problémy.   

Jarka Šmrhová se věnovala pivotům a připravila pro ně několik cvičení, při kterých museli plnit hned 
několik úkolů najednou.  

Brankářky nejprve v tělocvičně rozvíjely obratnost, poté chytaly na stanovištích, a ještě si vyzkoušely 
několik cvičení s balančními pomůckami.  

Hráčky zaslouží pochvalu za příkladnou snahu.  

Trenérům patří dík za dobře odvedenou práci.  

Příští minikemp se uskuteční v Chebu - v sobotu 25.3. Mladší i starší žákyně z plzeňských klubů se na 
něj vypraví společně velkým autobusem.  

 

  



Regionální kvalifikace házenkářského desetiboje  
(Cheb 4.3.2017) 

V sobotu 4.3. jsme se zúčastnily s výběrem 14ti hráček kvalifikace na finále házenkářského desetiboje v 
Chebu. Nutno podotknout, že kvalifikace jsme se bohužel zúčastnily pouze my a pořádající Hvězda 
Cheb. Další soupeři se nepřihlásily, ale i tak jsme neměly lehkou úlohu se přes soupeře dostat do námi 
vytouženého finále.  

Jako první disciplína nás čekal běh 2*15 m, kde ze sebe děvčata vydávala svá maxima a i díky tomu 
jsme první disciplínu vyhrály.  

Pak nás čekala překážková dráha, kterou si nejdříve holky měly možnost vyzkoušet, a poté se šlo na věc. 
Zde nás malinko limitovala naše ukvapenost a i díky tomu jsme nasbíraly několik trestných vteřin a jen o 
malý kousek prohrály.  

Po prvních dvou disciplínách nás čekala hra. Jak je zvykem v zápase s Chebem, osobka byla velmi 
vyrovnaná a dá se říci, že s velkým štěstím nakonec skončila naší výhrou. Výhru jsme si připsaly i v shot- 
outech. Klasická hra se nám bohužel vůbec nepodařila, výkon v útoku ani obraně neodpovídal tomu, co 
jsme celý týden trénovaly. Dělaly jsme zbytečné chyby a bály jsme se střílet. I díky tomu nás Cheb 
poprvé v sezóně dokázal v klasické hře porazit a vzhledem k tomu, že na tuto disciplínu si dal žolíka, tak 
po hře v celkovém součtu vedl.  

Cheb vyhrát i aktivitu, která se také počítá jako jedna z dalších disciplín.  

Po malé pauze nás poté čekaly poslední 3 disciplíny, a to pětiskok, hod na plachtu a hod míčem. Na 
pětiskok jsme si daly my (podle výsledků našeho předchozího testování) žolíka, a to se také vyplatilo. 
Děvčata pětiskok vyhrála a body za výhru zdvojnásobila. Zde předvedla výborný výkon Ája Šindelářová, 
která skočila 11,10 m.  

Při hodu na plachtu se ukázalo, jak je důležité všechny disciplíny trénovat. Chebské hráčky totiž plachtu 
viděly teprve po druhé a i díky tomu, že většina z nich házela pouze ze šestky, tedy se jim počítal za trefu 
pouze jeden bod, jsme tuto disciplínu jednoznačně vyhrály. Zde zazářila Majda Komárková, které z 8 
hodů netrefila pouze jeden a naházela neuvěřitelných 21 bodů.  

Již před poslední disciplínou, kterou byl hod, bylo o našem postupu rozhodnuto, ale děvčata nic netušila, 
a tak předvedla výkony, díky kterým jsme si vítězství jenom upevnily. Všechna děvčata se ve svých 
hodech zlepšila a největší zlepšení předvedla Kačka Krausová, která hodila neuvěřitelných 29,90 m.  

Za celou kvalifikaci si tak zaslouží všechny holky pochvalu. Ve všech disciplínách ze sebe (až na menší 
výpadek ve hře) vydaly naprosto vše, co v nich bylo. A opravdu na nich byla vidět chuť postoupit do 
finále.  

Děkujeme taky za podporu našich rodičů, kteří se přijeli na nás podívat. P celou dobu byla jejich podpora 
velmi slyšet :-)  

A teď již nezbývá než dále pilovat formu na finále, které nás čeká od 2.6. v Jindřichovi Hradci. Budeme se 
snažit i tam předvést co nejlepší výkon :-)  

 

  



Tréninkový minikemp pro hráčky výběrů Plzeňského 
kraje a Prahy (4. 3. 2017) 

V sobotu 4. 3. 2017 se v hale 31. ZŠ Plzeň uskutečnil další tréninkový minikemp. Tentokrát byl určen pro 
výběr hráček Plzeňského kraje. Pozvání přijali hosté z Prahy.  

Obdobnou akci už společně děvčata absolvovala v loňském roce v Břvích.  

Po společném rozběhání se děvčata rozdělila do skupin a zatrénovala si na stanovištích. V tělocvičně se 
hráčky s Janou Hrsinovou věnovaly obraně a opět se zaměřily na spolupráci více hráček. V hale se pak 
se Sandrou Stehlíkovou věnovaly střelbě a s Jarkou Šmrhovou uvolnění 1 : 1. Následovala hra 
smíšených družstev. Po celý den se brankářkám věnovala Eva Mancellari.  

Po polední pauze (ve které Plzeňačky kromě oběda stihly i několik teambuildingových aktivit) si hráčky 
zahrály přátelské utkání Plzeň x Praha. Na některých hráčkách už byla znát únava z pro ně nezvykle 
dlouhého tréninkového dne. A těch, co v Plzeňském dresu za svůj výkon zasloužily pochvalu, tentokrát 
moc nebylo.  

I přesto, lze akci hodnotit jako velmi vydařenou.  Znovu se ukázalo, na čem je třeba pracovat.  

 

 

  



Mini 6+1 sk. B - Šestý soutěžní turnaj 5.3.2017 (Cheb) 

Po měsíční pauze pokračovala soutěž v kategorii mini 6+1, a to turnajem skupiny B v Chebu. Zpestřením 
pro nás byla společná cesta s Talentem, což byl zejména pro kluky díky pěveckým výkonům děvčat jistě 
velký zážitek. Vedle našeho družstva a béčka Talentu se turnaje dále zúčastnilo domácí družstvo, 
Tachov a Háje B.  
Výkon našich děvčat lze tentokrát hodnotit jako velmi dobrý. Vyjma zápasu proti Tachovu, ve kterém se 
děvčata nedokázala vyrovnat s vysunutou obranou soupeře a zbytečně ztratila příliš mnoho míčů po 
špatných přihrávkách, byly další zápasy povedené. Odvaha děvčat rostla zápas od zápasu a především 
proti Talentu a Hájům byla k vidění řada pěkných uvolnění. V posledním zápase proti Hájům navíc 
konečně začaly lépe nabíhat spojky a dařilo se zakončovat i z proskoků. 
 
Nedostatky naopak byly vidět v pohybu bez míče při osobní obraně, kdy děvčatům někdy příliš dlouho 
trvalo, než vymyslely rychlé a správné řešení, z čehož pramenily zbytečné technické chyby a přihrávky do 
rukou soupeře. Ale pozitiva z dobrého výkonu tentokrát jasně převážila a děvčata rozhodně zaslouží za 
turnaj velkou pochvalu. 
 
Další turnaj čeká všechny hráčky z tréninkové skupiny hned za týden, a to opět v Chebu v kategorii mini 
4+1.  
 

 

  



V Kobylisích více spokojenosti s body než hrou  
(starší dorky 5.3.2017) 

Starší dorostenky třetí zápas v řadě s mladšími dorostenkami v brance a bohužel tentokrát i bez 
zraněných Soukupové a kapitánky Bušauerové, cestovaly do Kobylis s lehkými obavami z nepříliš 
oblíbeného soupeře i pozdního začátku utkání. To ještě nevěděly, že bude hala naprosto nedostatečně 
osvětlená, zvláště pro brankářky velmi nepříjemně. Ale podmínky byly pro všechny stejné.  

DHC si z počátku utkání vytvořilo malý náskok, který v první čtvrtině utkání zase ztratilo, aby si odneslo 
do poločasu náskok 15:12. První poločas byl přehlídkou obrovského množství všech možných i 
nemožných chyb na obou stranách. Za poločasové vítězství mohou hosté poděkovat především střelecky 
disponované Oravcové, která dala za poločas osm branek, 
i když udělala i stejné množství chyb. Ale jak se říká, kdo nic neděla, nic nezkazí, takže díky za to.  

Ve druhém poločase se DHC odpoutalo na pětibrankový náskok, a ten si udržovalo až do konce. Domácí 
svojí stereotypní hrou nedokázali utkání zdramatizovat, a tak nutné dva body putují do Plzně.  

Rozhodně nejhorší výkon jarní části sezony provázel slabší výkon hostujících brankářek i lehkost a 
plynulost hry, která plzeňské dorostenky provázela v úvodních mistrovských i přátelských zápasech. 
Pochvalu za výkon zaslouží střelecky stoprocentní A. Šmrhová i aktivní M. Sedláková. Zápas se tentokrát 
nepovedl D. Franzové a S. Paulusové ani oběma levým křídlům. Přesto důležité je zůstat v kontaktu s 
prvním Mostem i třetí Slavií a živit naději na postup do bojů o republikovou medaili. Další povinností bude 
porazit v sobotu v domácím prostředí Žirovnici, která se vyznačuje přímo smrtící uspávací taktikou. 
Utkání začíná v sobotu 11.3. v 18:30 hned po Žákovské lize.  

Branky DHC:  

Oravcová 11/1, Franková 7/2,Šmrhová 5, Sedláková a Kepková 3/1 , Nosková 2  

Za Kobylisy: Klausová a Novotná A. po 7, Raková 6  

Chytaly Netrvalová a Šlehoferová  

 

  



Žákovská liga 4. kolo (11. 3. 2017 DHC Plzeň) 

V sobotu 11. 3. 2017 odehrály starší žačky DHC Plzeň další turnaj Žákovské ligy. Hrálo se v hale 31. ZŠ 
Plzeň, pořádala HK Slavia VŠ Plzeň.  

Hned v prvním zápase se utkala obě plzeňská družstva mezi sebou. Zápas byl plný technických chyb na 
obou stranách a hráčky DHC Plzeň si jen pomalu vypracovávaly náskok. Nakonec zejména díky šesti 
gólům Drozdové zvítězily hráčky DHC Plzeň 20 : 12.  

Druhé utkání proti Žirovnici slibovalo přímý souboj o třetí místo tabullky. První poločas byl velmi 
vyrovnaný a skončil smírně 9 : 9. Druhý poločas zahájila desátým gólem Žirovnice, pak už se ale k 
výbornému výkonu rozehrála naše děvčata. Nejprve, během prvních pěti minut, šňůrou čtyř branek 
otočily na 13:10 pro DHC. Pak se Žirovnice znovu dostala trochu do hry, ale naše hráčky znovu šňůrou 
čtyř branek odskočily ve 14. minutě na 19:12. Pak už utkání pokračovalo v brankovém tempu dvě branky 
DHC proti jedné brance Žirovnice. Konečný stav 23 : 16 pro DHC Plzeň. Pochvalu zaslouží všichni, kdo 
do utkání zasáhly - v brance výborně chytala Malina. V poli družstvo táhly Drozdová (6 branek), s 
Kantnerovou (5 branek) a tentokrát dobře zakončující Kajerovou (5 branek). Dvě branky přidaly Vaňková 
s Rittichovou. Nejvíc vyzdvihnout je ale třeba výkon Lucky Klementové - v obraně získala spoustu míčů a 
v útoku přidala důležité branky!  

S jistotou a lehkostí vstoupily hráčky DHC i do dalšího utkání proti Mělníku. Naše hráčky velmi dobře 
bránily a s chutí útočily - branku vstřelilo hned 13 hráček! Konečný výsledek 26 : 8 pro DHC Plzeň.  

V posledním utkání nastoupila naše děvčata proti Bohumínu. Ten se postaral o největší překvapení 
dnešního plzeňského turnaje, když dokázal porazit Žirovnici. Naše děvčata, bohužel už bez zraněné 
Vaňkové, podala zodpovědný a zvítězila 20 : 9.  

Ohromnou pochvalu zaslouží brankářky. "Jednonohá" Malina, která hned v prvním zápase schytala 
přímou ránu do hlavy, odchytala celý den s 10ti asistencemi a celkovou úspěšností 58 %. "Jednoruká" 
Kuči předvedla několik fantastických zákroků včetně posledního výkopu, který bohužel znamenal zranění 
nohy. Celkově chytala s úspěšností 63 %.  

V útoku družstvo táhly zejména Drozdová s Kantnerovou. Výborný výkon po dlouhé době předvedla 
Klementová, budeme doufat, že v příštích turnajích přidá ještě více branek. Zlepšenou hrou se 
prezentovala také Šimáčková, ta musí ale kromě dobrého uvolnění ještě zlepšit zakončení.  

Branky: 

Drozdová 19, Haluzincová 5, Hoťková 2, Kabátníková 1, Kajerová 9, Kantnerová 15, Klementová 6, 
Pitulová 6, Rittichová 5, Tomanová 7, Turková 3, Vaňková 7, Šimáčková 3.   

 

  



První žirovnická třicítka (starší dorky 11.3.2017) 

První třicítku v soutěži nadělily domácí dorostenky hostující Žirovnici. Žirovnice díky své pomalé hře 
prakticky nikdy 30 branek nedostává. To je však jediná zajímavost z utkání DHC Plzeň - Slavoj Žirovnice, 
které uzavřelo třetí čtvrtinu ligy staršího dorostu. Konečný stav 30:19.  

Popisovat vývoj utkání mi připadá stejně nudné jako utkání samo. Tak snad jen pochválit domácí za tu 
třicítku a snahu nepřizpůsobit se hře soupeře jako na podzim v Žirovnici. Starší dorostenky mají dva 
víkendy volno, tak se snad uzdraví někdo ze čtveřice starších zraněných hráček (Bušauerová, Franzová, 
Jiskrová a Soukupová). Do rozhodujících zápasů s Mostem a Slavií by to bylo třeba.  

Závěrem je nutné se jen zamyslet, co hráčkám dávají utkání o deset a více branek? Kam je to posouvá? 
A to nemyslím jen toto utkání, Stačí se podívat na výsledky obou polovin ligy starších dorostenek. Moje 
odpověď je - nikam. Je rozhodně čas změnit systém soutěže na atraktivnější. Jasným signálem je 
nominace na kvalifikaci na ME do 19 let v Hodoníně příští týden. V nominaci jsou pouze hráčky, které 
pravidelně hrají v seniorské soutěži. Není tohle dost jasná ukázka kvality těch soutěží dorosteneckých?  

Branky DHC:  

Oravcová 9, Kepková 6, Franková 4, Šmrhová a Sedláková po 3, Fousková a Bernhardová po 2, 
Tomíšková 1  

Za Žirovnici: Dolejšová, Ederová a Reisnerová po 6  

Chytaly Bufková a Šlehoferová  

  



Mini 4+1 - Šestý soutěžní turnaj 12. 3. 2017 (Cheb) 

Soutěž v kategorii mini 4+1 pokračovala dalším turnajem v Chebu. Drobné komplikace před odjezdem 
nám způsobil počet děvčat, jelikož při šesti přihlášených družstvech (4 družstva minižaček a 2 družstva 
přípravky) máme problémy vejít se i do největšího autobusu. Ale nakonec se děvčata vměstnala a mohli 
jsme vyrazit.  
Při absenci družstev Tachova a Šťáhlav se tentokrát turnaje zúčastnilo 18 družstev, které byly klasicky 
rozděleny do 4 výkonnostních skupin. My jsme opět postavili dvě vyrovnaně složená družstva do první 
skupiny a po jednom družstvu do druhé a třetí.  

Z družstev v první skupině se tentokrát o poznání lépe dařilo družstvu zelených, což ukázal už první 
vzájemný zápas proti modrým. Zelené zdobil mnohem lepší pohyb bez míče a především důraznější 
obrana, díky které se podařilo soupeře přehrávat. Naopak družstvo modrých se rozjíždělo pomaleji a 
první dva zápasy rozhodně nepatřily mezi ty nejpovedenější. Výkon ve zbývajících dvou již však byl 
výrazně lepší.  

O něco pomaleji se rozehrávala i družstva ve druhé a třetí skupině, ale i zde šel postupně výkon děvčat 
nahoru. K vidění tak nakonec byla i řada velmi pěkných individuálních uvolnění a zakončení. Rezervy 
jsou naopak stále v orientaci na hřišti a obsazování soupeře.  

Celkově byl turnaj určitě vydařený, i když celková úroveň byla oproti poslednímu turnaji v této kategorii o 
něco nižší (v nejsilnější skupině chyběly Šťáhlavy a zejména Strakonice). Další akce nás čeká opět za 
týden, kdy se ve Šťáhlavech uskuteční turnaj nejsilnější skupiny v kategorii mini 6+1.  

 

  



Mini 6+1 sk. A - Šestý soutěžní turnaj 19.3.2017 (Šťáhlavy) 

Po minulém víkendu věnovaném miniházené se ve Šťáhlavech uskutečnil další turnaj v kategorii mini 
6+1. Nejsilnější skupinu se tentokrát bohužel nepodařilo doplnit o čtvrté silné družstvo (obvykle se účastní 
Háje nebo Strakonice), a tak se tentokrát turnaj konal za účasti pouze tří družstev (vedle našeho družstva 
Talent a Šťáhlavy).  
Počtu družstev byl proto uzpůsoben i hrací systém, jelikož se nehrál klasický trojzápas (osobní obrana, 
trháky, hra), ale jednotlivé disciplíny byly rozděleny do tří samostatných kol. Družstva se nejprve utkala 
systémem „každý s každým" 10 minut v osobní obraně, zakončené vždy trháky. V druhém kole 
následovala 10 minut hra, opět zakončená trháky, a aby toho nebylo málo, na závěr ve třetím kole čekala 
družstva ještě 20minutová hra. Celkově tedy každé družstvo odehrálo 80 minut a navrch si mohlo 4x 
vyzkoušet trháky, za což jsme byli rádi, jelikož vzhledem k počtu hráček na trénincích nám na ně moc 
prostoru nezbývá.  

Výkony děvčat byly proměnlivé a mezi zápasy proti Talentu a Šťáhlavům byl velký rozdíl. Zatímco proti 
Talentu byl na děvčatech opět vidět respekt ze soupeře, tak proti Šťáhlavům byla odvaha o poznání větší. 
S Talentem se rozhodně více dařilo při osobní obraně, při klasické hře děvčata zbytečně ustupovala v 
obraně a v útoku naopak chyběla snaha vytvořit si lepší střeleckou pozici. Z nedostatečné aktivity v útoku 
pak pramenily i zbytečné technické chyby.  

Výkon proti Šťáhlavům byl však výrazně lepší a vygradoval v posledním 20minutovém úseku, kdy se 
děvčata konečně přestala bát zařazovat do hry více nacvičených kombinací, díky kterým se podařilo 
vstřelit více branek, než v předchozích zápasech.  

Celkově tedy, především pod dojmem velmi dobrého výkonu v posledním zápase, je třeba děvčata 
pochválit. Věříme, že podobný výkon zopakují i za týden, kdy se zúčastníme třídenního turnaje v Praze, 
který pořádají Háje v hale na Chodově.  

 

 



Plzeňská liga starších žaček (19.3.2017 DHC Plzeň) 

Dalším kolem pokračovala Plzeňská liga starších žaček. Vzhledem k absencím na minulých turnajích se 

tentokrát na turnaji sešla všechna družstva.  

DHC Plzeň A 

Naše domácí Áčko si nejprve v plzeňském derby poradilo s HC Plzeň 33 : 7.  

O poznání vyrovnanější byl zápas proti Kynžvartu, kde si hráčky vyzkoušely nejen různé obranné 
systémy, ale i hru 7 : 6. (DHC Plzeň - Kynžvart 19 : 17)  

Jako vždy se brankově zapojily všechny hráčky. Pochvalu zaslouží ze sebezapřením chytající Kuči i 
hrající Terka Hoťková. Další velká pochvala patří Majdě Komárkové, která jako jediná mladší žákyně 
doplnila Áčko.  

Branky: 

Drozdová 8, Haluzincová 5, Hoťková 3, Kajerová 5, Kantnerová 6, Klementová 8, Komárková 2, 
Rittichová 6, Tomanová 9  

DHC Plzeň B 

Béčku se na uplynulých turnajích příliš výsledkově nedařilo, nyní si holky napravily reputaci.   

Nejprve v krásném bojovném utkání přehrály Cheb 17 : 14.  

I druhý zápas byl velmi pěkný a holky držely s kynžvartskými krok až do samého závěru, ve kterém 
podlehly 16 : 18.  

Třetí zápas už byl ale plně v režii DHC Plzeň a holky vyhrály zaslouženě 22 : 7.  

Cenné zkušenosti znamenal turnaj pro mladší žákyně Šindelářovou, Hofírkovou, Chocovou a Benešovou. 
Zejména Beny dokázala, že její nominace mezi starší byla zasloužená a že s nimi bez problémů dokáže 
držet krok :-)  

Ze starších žaček zaslouží největší pochvalu Šimáčková - všichni soupeři měli problém ji uhlídat. 
Nadstandardní výkony předvedly i Pitulová a Turková. Velkou oporou byla tradičně Malina v brance :-)  

Branky:  

Benešová 7, Buřičová 3, Chocová, Hofírková 1, Hornsteinerová 8, Kabátníková 2, Pitulová 7, Turková 7, 
Šimáčková 15  

  



Trojnásobný úspěch DHC Plzeň v anketě  
Sportovec Plzně 2016 (23. 3. 2017) 

Vynikajícího úspěchu dosáhlo DHC Plzeň v rámci vyhlášení ankety Sportovec Plzně 2016.   

Tato anketa oslavila v letošním roce již 20. výročí. Kromě slavnostního ceremoniálu, který probíhá 
každoročně v obřadní síni plzeňské radnice, mohou sportovní fanoušci až do 31.3. také navštívit výstavu 
v mázhauzu plzeňské radnice. K vidění jsou nejen profily všech nominovaných, ale také sportovní trofeje 
- DHC Plzeň zde vystavuje nejen mistrovské poháry z uplynulé sezóny, ale i trofeje z Prague Handball 
Cupu a medaile z mezinárodních turnajů.   

Hned trojnásobný úspěch zaznamenalo v anketě DHC Plzeň - a bylo tak bezpochyby nejúspěšnějším 
klubem v počtu získaných trofejí v letošním ročníku této ankety.  

V kategorii žactva, kde se v kolektivních sportech tradičně neurčuje konečné pořadí, byly mezi oceněnými 
mladší žákyně DHC Plzeň - mistryně ČR za rok 2016 v Házenkářském desetiboji.  

V kategorii dorostu byly oceněny mladší dorostenky - rovněž mistryně ČR v roce 2016.  

V rámci slavnostního vyhlášení byli také oceněni tři trenéři za práci s mládeží - a byla mezi nimi i 
Jaroslava Šmrhová. Ta v loňském roce dosáhla se svými svěřenkyněmi na titul mistra republiky v 
mladších žákyních a dále získala se svým družstvem i cenné druhé místo na Prague Handball Cupu. 
Dostalo se jí ale i několika individuálních ocenění - získala titul Trenérka - cvičitelka roku, v anketě 
Českého olympijského výboru. V listopadu pak v anketě Díky, trenére! získala v konkurenci 1800 
přihlášených trenérů z různých sportů druhé místo.  

Gratulujeme všem k vynikajícím výsledkům a držíme palce, aby letošní sezóna byla nejméně stejně 
úspěšná!   

 



Minižačky – Mini Cup Háje 24. – 26. 3. 2017 

Po delší době jsme se zúčastnili vícedenního turnaje, a sice výborně obsazeného Mini Cupu, který se 
hrál v hale v Praze na Chodově a pořádaly jej Háje.  

Akce měla tentokrát punc mezinárodního turnaje, jelikož se jej zúčastnilo i družstvo ŠKH Rohožník. A 
právě se slovenským soupeřem jsme se potkali hned v pátečním prvním zápase. Ač pro nás velká 
neznámá, tak nakonec se jednalo o velmi příjemného soupeře na rozehrání (12:2). To už se bohužel 
nedalo říci o druhém soupeři z Písku. Tak jako se v prvním zápase dařilo téměř vše, tak proti pozdějšímu 
vítězi turnaje se nepovedlo nic. Když se soupeři podařilo odskočit o 4 branky, tak děvčata zápas v 
hlavách úplně vypustila a konečný rozdíl ve skóre tak byl bohužel o hodně vyšší, než by odpovídal síle 
družstev (4:13). Spokojenost s pátkem byla proto pouze poloviční.  

To nálada po sobotě byla úplně jiná. Vše začalo vítězstvím proti Kynžvartu, proti kterému nám sice 
nevyšel začátek, ale víra děvčat ve vlastní síla byla větší a času na obrat naštěstí zbývalo dostatek (8:6). 
Trochu s napětím jsme pak vyhlíželi dalšího soupeře ze Zlína (suverénního vítěze loňského Šulcáku v 
kategorii mini 4+1). A napínavé to bylo i po celý zápas. Opět se nám nevydařil úvod utkání a tentokrát se 
nedařilo příliš ani střelecky. O to důležitější proto bylo obrovské nasazení v obraně, ke kterému se přidal i 
vynikající výkon brankářek. Poprvé pak bylo k vidění něco, s čím se děvčata teprve učí pracovat a co na 
turnajích bez počítání výsledků nehraje roli - týmový duch. Házenkářsky se sice o nějak zvlášť pohledný 
zápas nejednalo, ale právě díky obrovské bojovnosti a touze poprat se jedna za druhou se nakonec 
podařilo odpor soupeře zlomit a urvat vítězství 4:3. Z tohohle pohledu se určitě jednalo o náš nejcennější 
výsledek v celém turnaji. Naopak herně nejkvalitnější byl další sobotní zápas proti Jindřichově Hradci 
(8:4), který nám vedle druhého místa v základní skupině zajistil i volné odpoledne, jelikož na rozdíl od 
většiny týmů jsme hráli první zápas finálové skupiny až v neděli. Volno jsme proto využili k výletu po 
Praze a dali tak zahraničním turistům možnost vyfotit se s házenkářskými nadějemi.  

Jestli fotky, které turisti „ulovili", budou mít za pár let nějakou cenu, ukáže až čas. Nezbývá však než 
doufat, že budoucnost bude lepší, než naše nedělní výkony, které by se asi daly shrnout větou: „Jsou to 
holky, no". Názornou ukázku, co dokáže dívčí psychika, odstartoval první ranní časově vražedný zápas 
proti Tachovu (budíček v 6:15, navíc umocněný posunem času, který spánek ještě o další hodinu zkrátil). 
Smolná porážka po ospalém výkonu pak ovlivnila následující výkon proti Hájům, který byl přesně ve stylu 
„když se nedaří, tak se nedaří". Totálnímu propadáku nezabránil ani time-out braný už ve třetí minutě a 
veškerá snaha zvednout svěšené hlavy děvčat byla marná. V posledním zápase proti Strakonicím, se 
kterými jsme byli ve společné šatně i škole a nejen z těchto důvodů se obě družstva po celý turnaj 
vzájemně povzbuzovala, nastoupila děvčata s odhodláním alespoň herně napravit dojem z předchozího 
zápasu. To vydrželo po celou polovinu zápasu, kdy děvčata skutečně věřila, že by proti aktuálně asi 
nejsilnějšímu soupeři v této věkové kategorii vůbec (na tom z našeho pohledu nic nemění ani jejich 
nešťastná porážka v rozhodujícím zápasu s Pískem), mohla uhrát příznivý výsledek. Víru však nakonec 
uťaly 3 rychlé branky soupeře za sebou a přesně v duchu předchozích zápasů se dosavadní dobrý výkon 
otočil opačným směrem.  

Celkové páté místo v konkurenci 12 družstev, z nichž minimálně 10 dosahovalo velmi vysoké úrovně, je 
nakonec solidním výsledkem a určitě jej nelze považovat za zklamání. Asi bude ještě chvilku trvat, než se 
děvčata naučí, že porážky ke sportu patří a že bojovat a nebát se hrát aktivně je potřeba zejména tehdy, 
když všechno nevychází úplně podle představ. Příležitosti k tomu budou, jelikož nesoutěžních turnajů, 
kde je tlak na psychiku děvčat o poznání vyšší, nás v této sezóně čeká ještě několik.  

V neposlední řadě je potřeba poděkovat za neúnavnou podporu fanouškům z řad rodičů, kteří 
povzbuzovali po celý zápas bez ohledu na to, jaký výsledek zrovna svítil na ukazateli.  

 

  



Tréninkový minikemp v Chebu (25. 3. 2017) 

I na jaře mají mladší i starší žákyně Plzeňského kraje možnost účastnit se tréninkových minikempů, které 

pořádá RHC DHC Plzeň a na nichž se finančně podílí Plzeňský krajský svaz házené.  

První minikemp pro starší žačky proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň. Druhý minikemp se konal v sobotu 
25.3.2017 v Chebu. Plzeňské mladší i starší žákyně cestovaly společně velkým autobusem.   

Dopoledne proběhl klasický tříhodinový tréninkový minikemp pro mladší žákyně. Po společném 
rozběhání a rozcvičení se hráčky odebraly na stanoviště. Na prvním stanovišti se věnovaly obraně s 
Věrou Jordanovou. Druhé stanoviště bylo koordinační - vedl ho Váša Toman - a děvčata si vyzkoušela 
práci se dvěma míči. Třetí stanoviště mělo téma uvolnění a střelba. Pak už následovala tréninková hra.  

Minikempu se zúčastnilo celkem hráček 29 hráček z Chebu, Tachova, HC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň i 
DHC Plzeň.   

Starší žákyně se dopoledne také nenudily. Čekala je totiž cvičitelka Klára Šturmová a zaměřila se s nimi 
hlavně na rozvoj odrazové a švihové síly.  

Ani brankářky na minikempu nepřišly zkrátka - dopoledne i odpoledne se jim věnovala Ivana Hřivnová.  

Odpoledne si přišly zatrénovat starší žákyně. Bylo jich celkem 24.  

Po rozběhání a rozcvičení ve dvojicích se hráčky zaměřily na jednom ze stanovišť na obranu (a to nejen 
individuálně, ale i na souhru více hráček a zejména přebírání pivota), na dalším stanovišti trénovaly 
útočné činnosti (zejména střelbu po koordinačně náročných cvičeních, a také správné náběhy do 
střeleckých pozic). Také odpolední minikemp byl zakončen tréninkovou hrou.  

Na další minikemp se děvčata mohou těšit 30. 4. 2017, kdy bychom měli přivítat hosty z RHC Slavia 
Praha - Petru Vítkovou a Martinu Papežovou.  

 



Mladší dorostenky si pochutnaly na „olomouckých 
tvarůžcích" (Olomouc 26.3.2017) 

V souboji sousedů v tabulce bylo pod dohledem náhradního vedoucího družstva Ivo Franka mnohem 
úspěšnější hostující DHC Plzeň. (Dušan Franz v té době úspěšně skládal závěrečné zkoušky trenérské 
licence B - gratulujeme).  

Utkání začalo naprosto extrémním způsobem. Z prvních sedmnácti útoků DHC neudělalo žádnou 
technickou chybu ani nezkazilo žádnou přihrávku. Výsledkem bylo sedmnáct branek v síti soupeře. Ve 
20. minutě byl stav 18:5. To by srazilo na kolena i mnohem zkušenější družstvo než mladý tým Zory. 
Poslední desetiminutovka první půle skončila smírně 5:5, což slouží ke cti Moravanek, které nesložily 
zbraně.  

Druhý poločas už se hrál v pohodovém, ale svižném tempu. Plzeňanky vystřídaly všechny hráčky, které si 
až na Walterovou vstřelily branku. Svoji premiéru si odbyla v brance i starší žákyně Barbora Kučerová. 
Protože si nepočínala vůbec špatně, dostane šanci i příští víkend v domácím zápase s Havlíčkovým 
Brodem. Konečný výsledek 24:45 je asi nejvyšším vítězstvím mladších dorostenek v historii DHC a je 
nejlepší pozvánkou na sobotní odpoledne, kdy je naplánován dvojzápas mladších a starších dorostenek s 
Havlíčkovým Brodem.  

Branky DHC:  

Oravcová 10, Kepková a Franková po 7, Šmrhová, Bernhardová, Tomíšková, Poslední, Křišťanová a 
Nosková po 3, Fousková 2, Paulusová 1, Walterová  

Za Olomouc: Krůpová 12  

Chytaly Netrvalová a Kučerová  

 

  



Chebská hvězdička 4+1 (přípravka 1. - 2. 4. 2017) 

V sobotu 1. 4. se vydaly svěřenkyně Petry Johannové na jejich první dvoudenní turnaj do Chebu. Celou 

akci zahájily cestou vláčkem směr Cheb.  

V sobotu čekalo družstvo A pět zápasů a družstvo B čtyři zápasy. Na tomto turnaji si děvčata zahrála s 
Chebem, Slavia VŠ Plzeň, DHK Baník Most, Slavia Praha a HC Háje. Všech zápasů se hráčky zhostily s 
chutí a nasazením. V každém zápase si děvčata vybrala své dobré i špatné chvilky. Na konci si holky šly 
užít aquapark ve Františkových Lázních a závěrečné promítání pohádky Trollové, které se konalo v hale.  

V neděli každé družstvo čekaly dva zápasy. Zde bylo vidět zlepšení všech hráček. Při vyhlášení byly 
oceněny Barbora Hanzlíková a Sára Svatoňová, které byly "hvězdičkami" svých družstev. Zpáteční cestu 
si holky užily opět společně ve vlaku.  

Závěr trenérů = stále je co zlepšovat :-)  

 

 

  



Mini 4+1 - Sedmý soutěžní turnaj 1. 4. 2017 (DHC Plzeň) 

Další soutěžní turnaj kategorie mini 4+1 se konal v hale na 31.ZŠ a zúčastnilo se jej nakonec celkem 16 
družstev rozdělených do 4 skupin. Turnaje se z naší strany zúčastnilo celkem 34 hráček (z celkového 
počtu 39), které byly rozděleny do 4 družstev, z nichž každé hrálo v jedné skupině a odehrálo 3 těžké 
utkání.  
Nejprve se dopoledne odehrály skupiny D a C. Ve skupině D se hráčky utkaly s VŠ Plzeň „B", Lázněmi 
Kynžvart „B" a s Rokycanami „C", ve skupině C se hráčky postupně utkaly s VŠ Plzeň „A", Lázněmi 
Kynžvart „A" a s Rokycanami „B". Všechna družstva se svými soupeři sehrála vyrovnané zápasy. 
Všechny hráčky je třeba pochválit za lepší pohyb bez míče i o snahu se individuálně uvolnit a vystřelit na 
branku. I některé herní situace po přihrávkách a uvolnění hráčky na brankovišti snesou větší měřítko a 
ukázaly, že hráčky jsou schopné herní situace, které se naučily při tréninku, praktikovat i na hřišti při 
soutěžních utkáních. I problémy, které byly při obsazování hráčů soupeře i správném obranném 
postavení na dřívějších turnajích, se hráčkám podařilo ve většině případů odstranit a nechaly si poradit 
od trenérů. Proto, lze hodnotit tento turnaj za povedený a je vidět, že výkony děvčat jdou postupně 
nahoru.  

Po zápasech dvou předešlých skupin přišly na řadu pochopitelně zápasy skupiny B a A. Ve skupině B se 
hráčky utkaly s Tachovem, s Rokycanami „A" a s Talentem „C". Ve skupině A se hráčky utkala se 
Šťáhlavami, s Talentem „A" a s Talentem „B". Nejslabším týmem byl ve skupině „B" Tachov, který svým 
složením družstva patřil spíše do skupiny D, ale na přání Tachova bylo družstvo rozlosováno do skupiny 
B. Všechna utkání našich hráček se musela divákům líbit a co se týče nasazení, tak hráčky nechaly na 
hřišti všechny síly, a proto jsme je střídaly v rychlém sledu. Hráčky soupeřům nedarovaly rozhodně nic 
zadarmo, a souboje s nimi proto hodně bolely. Vše však bylo ale v mezích Fair-play, až na utkání se 
Šťahlavami, kde bylo vidět několik zákeřných zákroků ze strany soupeře. Obě družstva sehrála výborné 
zápasy a bylo vidět mnoho krásných a oku lahodících herních situací zakončených střelbou volných 
hráček.  

 

  



Havlíčkův Brod přivezl na DHC čtyři body (Plzeň 1.4.2017) 

Dvojzápas starších i mladších dorostenek DHC Plzeň a Jiskry Havlíčkův Brod byl na programu první 

aprílové soboty.  

Starší dorostenky  

První nastoupily starší dorostenky. Z tradiční sestavy tentokrát vypadly Bušauerová, Franzová, 
Sedláková i Toušová. 
Tedy všechny spojky ročníku 1999. Naopak poprvé v sezoně se po zranění do branky domácích 
postavila A. Jiskrová.  

V první čtvrtině zápasu Brod držel s domácími krok. Ve druhé čtvrtině DHC přeci jen soupeři odskočilo a v 
poločase vedlo 16:11.  

Prvních patnáct minut ve druhém poločase se hrála opět vyrovnaná partie. DHC mělo sice více ze hry, 
ale na skóre to vidět nebylo. Až v poslední čtvrtině se ukázala větší zkušenost a vyspělost hráček DHC, a 
tak byl konečný výsledek poměrně vysoký 37:26. Výsledek je příznivější než předvedená hra. Především 
s takovou obranou bychom příští týden v Mostě rozhodně neuspěli.  

Branky DHC:  

Oravcová, Kepková a Franková po 6, Fousková 5, Bernhardová 4, Šmrhová a Poslední po 3, Křišťanová, 
Soukupová, Paulusová a Tomíšková po 1.  

Za Havlíčkův Brod: Studená a Kohoutová po 6  

Chytaly Jiskrová a Bufková  

Mladší dorostenky 

Po půlhodinové přestávce se představily mladší dorostenky. I když na straně domácích se oproti klání 
starších vyměnily brankářky a jedna hráčka. Na straně hostí čtyři hráčky. V zápase „unavených" začali 
opět lépe hosté. Domácí dotahovali a do poločasu dokázali strhnout vedení na svoji stranu 15:13. Ve 
druhém poločase DHC dlouho nemohlo odskočit na větší rozdíl.  

Až v poslední patnáctiminutovce konečně došly hostům trochu síly, a tak DHC zvítězilo nakonec 32:23 a 
s konečnou platností si zajistilo místo v první lize i pro příští ročník. Nebo bude opět jiný systém soutěže?  

Za zmínku stojí další premiéra v lize, tentokrát pro brankářku M. Malou. Její výkon byl i vzhled k tomu, že 
je ročník 2003 výborný. Z 27 ran, které šly do prostoru její branky, pustila za svoje záda jen 10.  

Branky DHC:  

Šmrhová 6, Kepková 5, Oravcová a Nosková po 4, Franková a Fousková po 3, Tomíšková, Paulusová a 
Walterová po 2, Bernhardová 1.  

Za Havlíčkův Brod: Kohoutová 6, Ďásková 5  

Chytaly Netrvalová a Malá.  

 

  



Marná snaha mladších dorostenek ve Zlíně (8. 4. 2017) 

V sobotu zavítaly mladší dorostenky do vzdáleného Zlína. Bohužel odjely pouze s 10 hráčkami do pole a 
jedinou brankařkou.  
Utkání bylo vyrovnané pouze do 5 minuty. Od té doby na hřišti existoval pouze jeden tým, a to domácí 
Zlín. Mladé hráčky Plzně se nedokázaly vyrovnat s absencí zkušenějších spoluhráček (Franková, 
Oravcová, Šmrhová) a v útoku se připravovaly vlastními ŠKOLÁCKÝMI chybami (jen za první pol. 15)  
o možnost alespoň vystřelit z dobrých, a hlavně připravených pozic. Díky tomu se na brankářku  
V. Netrvalovou valil jeden rychlý protiútok za druhým. Poločas se zastavil na hrůzostrašném skóre 21:4.  
Po přestávce, během které se jediný trenér DHC D. Franz (T. Jiskra bohužel z pracovních důvodů 
neodcestoval) pokusil důrazně promluvit ke svým svěřenkyním, ale bohužel 2. poločas začal tak, jak 
skončil 1. poločas. To znamenalo opět nárůst skóre, ale jen pro domácí. Po time-outu ve 38. min, kdy na 
světelné tabuli svítilo skóre 27:5, se hráčky DHC trochu vzpamatovaly a až do konce zapasu byly 
domácímu týmu rovnocenným soupeřem. Posledních 22 min skončilo 14:11 pro domácí. Zápas se 
zastavil na konečném skóre 41:16. V závěru bych chtěl pochválit V. Netrvalovou, která ač měla zdravotní 
problémy, odchytala celý zápas, a zabránila svými mnoha zákroky ještě většímu brankovému rozdílu ve 
prospěch velmi dobře hrajícího domácího celku. Svoji první branku v dorostenecké lize vsítila  
V. Šauerová. Gratulujeme.  

Branky: 

Poslední 6/2, Tomíšková, Fousková, Bernhardová po 3, Šauerová 1 
Dále hrály Kepková, Rybáková, Walterová, Kliková, Vodáková  

 

  



Aprílový pochod (8. 4. 2017 Plzeň) 

 
Srdečně zveme všechny hráčky, jejich sourozence, kamarády i kamarádky, rodiče i prarodiče, příznivce i 
fanoušky na historicky první pochod DHC Plzeň!  

Přijďte a vydejte se s námi na trasu, na které vás bude čekat řada úkolů.  

Start je ze železniční zastávky Plzeň - Bolevec v sobotu 8. 4. 2017 mezi 14:00 - 14:30 h.  

Trasa je vhodná pro kočárky i kola.  

S sebou buřtíky na opečení (v cíli připravíme táborák).  

Přidejte se k nám!  

P. S. V případě nepříznivého počasí bude pochod zrušen. O tom bychom Vás informovali na našich 
stránkách i na Facebooku DHC Plzeň!   

  



Aprílový pochod (8. 4. 2017 Plzeň) 

V sobotu 9. 4. 2017 proběhl první aprílový pochod DHC Plzeň.  

Start byl na železniční zastávce Plzeň - Bolevec. Dále pokračovali účastníci kolem Arboreta a přírodní 
památky Doubí ke Kamennému rybníku a po žluté turistické značce až na Kolomaznou pec a odtud k 
závěrečnému táboráku u Kamenného rybníka.  

Všichni účastníci (85 dospěláků a 53 házenkářských nadějí) si akci náležitě užily. Podívejte se na fotky :-)  

 

 

  



Mini 6+1 sk. A – Sedmý soutěžní turnaj 9.4.2017  
(DHC Plzeň) 

Další turnaj skupiny A se uskutečnil v hale v hale 31. ZŠ a na rozdíl od minulého kola, ve kterém 
startovala pouze tři družstva, se jej tentokrát podařilo doplnit hned o dva hostující týmy - Háje Praha a 
Strakonice. I díky tomu kvalita turnaje narostla a všechna družstva mohla sehrát 4 těžká utkání.  
Nás na úvod čekali kluci z Talentu a rozhodně se jednalo o jeden z lepších zápasů, který jsme s tímto 
soupeřem sehráli. Jak při osobní obraně, tak i v klasické hře dokázala děvčata držet krok a nebýt 
několika zbytečných chyb na konci obou částí, byl by vyrovnanější i výsledek. Za to výkon v druhém 
zápase proti Šťáhlavům už zdaleka tak dobrý nebyl, což platilo především pro obranu. Hra v útočné fázi 
vůbec špatná nebyla, ale bránit se nechtělo nikomu. Brankářky tak byly často ponechány napospas 
střelcům soupeře a nebýt jejich velmi dobrého výkonu, skončil by zápas debaklem. Třetí zápas proti 
Hájům byl o poznání lepší a obrana fungovala výrazně lépe. Rozhodně nejlepší výkon ale děvčata podala 
v posledním zápasu proti výborně hrajícím Strakonicím, které po delší době dokázala porazit při osobní 
obraně a při klasické hře držela krok po celý zápas.  

Celkově musíme turnaj hodnotit jako povedený, a to i díky časovému prostoru, který jsme na něj měli a 
který umožnil, aby se zápasy hrály s nadstandardně dlouhou hrací dobou (10 osobní obrana + 20 hra). 
Všechna družstva tak mohla během relativně krátké doby strávit celkem 2 hodiny čistého času na hřišti. 
Naše výkony byly takové, na jaké jsme z poslední doby zvyklí, a je škoda, že děvčata nedokážou vždy 
předvést to, co umí. Pokud by se hra pokaždé alespoň blížila tomu, co předvedla proti Strakonicím, určitě 
by spokojenost byla větší. Věříme, že podobné výkony budou v jejich podání k vidění příští víkend o 
Velikonocích, kdy se poprvé zúčastníme Prague Handball Cupu.  

 

  



Žákovská liga, 5. kolo (Strakonice 9. 4. 2017) 

V dalším kole Žákovské ligy zajížděly starší žačky do Strakonic.  

Hned prvním soupeřem nám byly nevyzpytatelné Kobylisy. Holky ale do zápasu vstoupily zodpovědně a 
po celý zápas si udržovaly vedení. Pochválit je třeba úplně všechny, za velkou bojovnost a aktivitu. Hrály 
jsme neuvěřitelně kolektivně a prosazovaly se všichni. Zápas jsme vyhrály 21 : 16.  

Jak už to tak bývá, po krásném výkonu přichází ten slabší a ten jsme si vybraly proti domácím, velmi 
bojovným, Strakonicím. Až ve druhém poločase jsme dokázaly zlepšit obranu a gólově odskočit. Až na 
konečných 23 : 14 pro DHC Plzeň.  

V dalším zápase s Pardubicemi jsme si náskok vypracovaly již v prvním poločase. Opět se herně a téměř 
i gólově zapojily všechny hráčky a vyhrály jsme 28 : 14.  

Krásné a bojovné utkání přinesl náš poslední zápas se Zlínem. Po "spacím" začátku jsme prohrávaly 1 : 
6 i 3: 8. Do poločasu se hra trochu vyrovnala, ale stále měl výrazný náskok Zlín (9 : 4). Ve druhém 
poločase nejprve Zlín zvýšil na 10 : 4, my jsme pak ale šňůrou pěti branek dokázaly snížit na 9 : 10. Pak 
už pokračoval boj o každý míč. Ve 14. minutě vedl Zlín již 14 : 11, ale my jsme znovu dokázaly 
odpovědět, vrátit se do hry a srovnat na 14 : 14. Bohužel v posledních třech vteřinách jsme dostaly 
smolný gól a nakonec prohrály 14 : 15. Byl to ale úžasný zápas, za který je třeba pochválit všechny - 
nejen na hřišti, ale i na střídačce. Největší hrdinkou zápasu byla Malina, která nás neskutečně podržela a 
dokázala nás vrátit do hry i za velmi nepříznivého stavu. Druhá velká pochvala patří Koprovi za 8 
vstřelených gólů.  

Branky: 

Drozdová 21, Haluzincová 4, Kajerová 6, Kantnerová 18, Klementová 5, Lásková 6, Pitulová 3, Rittichová 
8, Tomanová 8, Turková 3, Šimáčková 4  

Chytaly Malá 51 % a Kučerová 40 %.   

 

  



Starší dorostenky utrpěly po dobrém výkonu druhou 
prohru v sezóně (Most 9.4.2017) 

V jednom z klíčových utkání sezony nezachytilo hostující DHC nástup Mostu a v desáté minutě 
prohrávalo 6:2.  

Hráčky DHC nesložily zbraně a za dalších deset minut bylo vyrovnáno 9:9. Pak přišlo několik 
diskutabilních rozhodnutí domácího rozhodčího, a tak v poločase vedli domácí 12:10.  

Bojovná a velmi kvalitní házená pokračovala i ve druhém poločase. Ve dvacáté minutě byl rozdíl stále o 
dvě branky 22:20.  

Západočešky však k postupu na první místo v tabulce 1. ligy západ potřebovaly vyhrát o pět branek. 
Vrhly vše do útoku, pokusily se zvrátit výsledek hrou 7 na 6. Bohužel sil už bylo málo a po několika 
zbytečných chybách domácí zvítězili 29:25.  

Díky tomuto výsledku je Most již jasným postupujícím do finále proti vítězi východní skupiny. DHC má 
velkou šanci postoupit do bojů o bronzovou medaili. Stačí z posledních dvou utkání se Slavií a Astrou 
Praha uhrát dva body.  

Je třeba hráčky pochválit za bojovný výkon po celou dobu zápasu. Většina hráček si sáhla až na dno sil. 
Hráčky na spojkách však při absenci Bušauerové a Toušové byly příliš vyčerpány, aby mohly v závěru 
ještě přidat. A to se ještě Franzová po zranění jen těžko dostávala do tempa. Nemá cenu se vymlouvat 
na smůlu při střelbě, posuzování některých situací rozhodčím nebo velkým počtem zraněných důležitých 
hráček. Most prostě zvítězil v obou vzájemných utkáních, a proto postupuje do finále. Takový je sport. 
Přejeme hodně štěstí v květnovém finále.  

Na závěr je třeba jen konstatovat to, na čem se shodli všichni zúčastnění trenéři, a to nejen Plzně a 
Mostu, ale i mnoho přihlížejících. Je třeba nutně hrát více takových kvalitních utkání. Nejen 3-4 za 
sezonu. Asi nejlepší názor zazněl z úst jednoho moravského kolegy. Místo peněz na TCM podpořit oddíly 
penězi na cestování a hrát celostátní ligu staršího dorostu.  

Branky DHC:  

Oravcová 7, Tomíšková 4, Franková, Šmrhová a Soukupová po 3, Paulusová a Kepková po 2, Sedláková 
1.  

Za Most: Stříšková 8, Šípová 7  

Chytaly Jiskrová a Bufková  

 

  



Minižačky – Prague Handball Cup 14. – 16. 4. 2017 

Minižačky se o Velikonocích poprvé zúčastnily Prague Handball Cupu a je třeba říct, že víc než cokoliv 
jiného, to byla pro všechny především obrovská zkušenost. Možnost porovnat se s řadou zahraničních 
soupeřů, seznámit se s jinými herními styly a především vyrovnat se s bouřlivým prostředím velkého 
turnaje byla v tom ohledu skutečně k nezaplacení.  

Prvním pátečním soupeřem nám bylo slovenské družstvo Duslo Šala a zpětně se bohužel ukázalo, že 
právě tohle byl zápas, ve kterém se rozhodovalo o postupu do další fáze. Děvčata od počátku viditelně 
svazovala nervozita a jen za první poločas stihla neproměnit 4 sedmimetrové hody a několik dalších 
náskoků z brankoviště. Ač herně soupeře převyšovala, tak kvůli mizerné koncovce zápas skončil výhrou 
soupeře 11:7, na čemž měla podíl i absence snížených břeven (8 branek jsme dostali nahoru, kam 
brankářky neměly šanci dosáhnout). Náladu jsme si pak ale spravili během sedmihodinové pauzy, kterou 
jsme vyplnili nejprve přesunem na vítězný zápas starší žaček a poté do turnajového centra v Galerii Harfa 
a především na lasergame, která všechny moc bavila (nejlepší „střelkyní" byla Eliška).  

Ve druhém pátečním zápasu jsme večer narazili na Třeboň, a i když herně to žádná velká sláva nebyla, 
tak se konečně začalo dařit střelecky a děvčata zápas dovedla do poklidného vítězství 13:4. Vzhledem k 
síle soupeře ale mohl být rozdíl ve skóre určitě vyšší. Domů jsme ale i tak odjížděli alespoň částečně 
spokojeni.  

Před sobotním ranním zápasem jsme s napětím vyhlíželi maďarského soupeře Szigetszentmiklós Női 
Kézilabda, který v pátek oba zápasy vyhrál více než 20 brankovým rozdílem a vysokou kvalitu prokázal i 
proti nám. Ač může výsledkově zápas vypadat jako propadák (18:4), tak herně se jednalo určitě o 
vydařenější zápas, než byly ty páteční. Proti pozdějšímu finalistovi turnaje převedla děvčata velmi dobré 
úseky, kdy se dokázala silnému soupeři vyrovnat, a je velká škoda, že koncentraci neudržela po celý 
zápas. Pauzu před dalším zápasem jsme pak opět vyplnil přesunem do Galerie Harfa a pro velký úspěch 
si znovu zopakovali lasergame (pověst favorita opět potvrdila Eliška).  

Druhý sobotní zápas proti litevskému SM Tauras - Egle přinesl opět zlepšení ve střelbě a výhru 14:9, ale i 
v tomto případě se jednalo o soupeře, který by si „zasloužil" o několik branek více. Ty jsme věřili, že si 
děvčata schovala do posledního zápasu proti Kobylisům, který měl být rozhodujícím v boji o postup. 
Kobylisy však v předchozím zápasu nečekaně porazili maďarský tým, a proto tak bylo už před zápasem 
jasné, že ani jakákoliv výhra nám k třetímu místu stačit nebude. To však děvčata před zápasem nevěděla 
a díky vidině možného postupu konečně předvedla výkon, za který se rozhodně nemusela stydět. 
Obrovská bojovnost sice nakonec k výsledkovému úspěchu nevedla a děvčata byla po zápasu zklamaná, 
ale herně to byl náš jednoznačně nejvydařenější zápas na turnaji.  

V základní skupině jsme tak nakonec obsadili čtvrté místo, k němuž nás „odsoudila" právě porážka v 
prvním zápasu se Šalou, kterou jsme rozhodně měli porazit. Namísto postupu do finálové části turnaje 
jsme proto v neděli hráli pouze v části B. I tak byla ale děvčata odhodlána v turnaji, který se dále hrál již 
formou pavouka, vydržet co nejdéle. Tomu však zabránil totální kolaps hned v prvním zápasu proti 
Pardubicím, ve kterém se bohužel nepodařilo téměř nic. I když se jednalo o soupeře, kterého bychom 
měli být schopni porazit, tak při velkém množství technických chyb a opět špatném zakončení jsme po 
celý zápas tahali za kratší konec.  

Při celkovém hodnocení turnaje je třeba vrátit se na začátek článku, protože to skutečně bylo především 
o sbírání zkušeností. Děvčata si v zápasech proti nejsilnějším soupeřům ověřila, že s nimi dokážou hrát 
vyrovnaně, což však paradoxně nedokázala zopakovat proti soupeřům slabším, kdy je zbytečně 
svazovala tíha odpovědnosti. Pokud dokážou udržet koncentraci po celý zápas a plnit pokyny trenérů, 
projeví se to v budoucnu i výsledkově. Navázat je proto třeba na to pozitivní - dobré výkony proti 
Maďarkám a především proti Kobylisům, celkovou atmosféru na lavičce, kdy i střídající hráčky své 
spoluhráčky neustále podporovaly, program mezi zápasy (lasergame, lanové centrum), který přispěl k 
stmelení kolektivu, jakož i na podporu fanoušků, ať již z řad rodičů nebo dalších našich družstev, které si 
moc vážíme. Právě rodičům patří největší poděkování nejen za neúnavné fandění, ale i za každodenní 
dopravu, která pro nás byla neocenitelnou pomocí.  



Mladší žačky - Prague Handball Cup 2017 

I mladší žačky se o velikonocích vydaly na mezinárodní turnaj Prague Handball Cup. V kategorii mladších 
žaček bylo celkově 64 týmů. V pátek nás čekaly celkem 4 zápasy a všechny jsme odehrály na hale 
Jedenáctka. Hala byla oproti tomu, co nás čekalo další dny, jedna z těch hezčích.  

K prvnímu zápasu jsme nastoupily proti maďarskému družstvu Angyalföldi Sportiskola. Do zápasu jsme 
nastoupily poněkud nervózně a prohrávaly jsme 1:3, děvčata však nic nezabalila a zápas otočila ve svůj 
prospěch na stav 5:3 a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měly první zápas na turnaji prohrát. Realita 
však byla bohužel jiná, v druhém poločase jsme si vybudovaly velkou porci jasných šancí, které jsme 
však nedokázaly proměnit a i díky tomu jsme bohužel prohrály v poměru 6:9.  

Druhý zápas nás čekal s českým týmem Házená Jindřichův Hradec. Do zápasu děvčata nastoupila 
svázaná nervozitou z předešlé prohry. Až na Majdu Komárkovou se nenašel nikdo, kdo by vzal 
odpovědnost na sebe a úspěšně zakončoval. Útočnému snažení chyběla víc kolektivní spolupráce a tah 
na branku. Za pochvalu stojí obraná činnost, zejména Naty Hofírková odváděla tvrdou a dobrou obrannou 
hru. Zápas však bohužel skončil prohrou 11:14  

Třetí zápas náročného pátečního dne jsme sehrály s německým týmem Rostocker HC. Tento soupeř z 
Německa nás zaskočil hodně vysunutou obranou 1-2-3, na kterou (jak se brzy ukázalo) se nám nedaří 
uspět. Plynulo z toho mnoho rychlých útoků soupeře a jeho náskok se rychle navyšoval. V útočné fázi 
musím pochválit Lucku Benešovou a Kiki Novou, které se i přes nepříznivý stav snažily střílet branky a 
vymýšlet kombinace. Ve druhém poločase dostaly šanci všechny hráčky z lavičky a většina dokázala, že 
je platnou součástí týmu. Pochvalu zaslouží Liduška Hýblová a hlavně pak v bráně chytající Šárka 
Jelínková. Díky ní nebyl rozdíl ve skóre ještě hrozivější. Nutno uznat, že výsledek 29:10 plně vystihl 
situaci na hřišti. Šlo o naši nejvyšší porážku na turnaji.  

Poslední zápas pátečního dne byl proti soupeři ze Slovenska HK Slavia Sereď. Na děvčatech už byla 
znát únava z celého náročného dne. A i přesto, že zápas pro nás skončil bohužel prohrou 12:15, zaslouží 
holky za předvedený výkon velkou pochvalu! Oproti minulým zápasům byl vidět kolektivní výkon, 
nacvičené signály i skvělá improvizace. Bohužel koncovka už tolik přesnosti nepřinesla, a soupeř tak 
mohl zakládat rychlé protiútoky. Zlepšení bylo poznat v obraně, kdy děvčata začala poslouchat rady z 
lavičky a na postavenou obranu hledaly Slovenky jen těžko recept. Kvalitní výkon opět předvedla v 
brance Ája Šindelářová.  

V sobotu jsme brzy ráno opět odcestovaly do Prahy tentokráte do haly v Dubči. Zde nás čekaly poslední 
2 zápasy základní skupiny.  

K prvnímu zápasu jsme nastoupily k doposud neporaženému týmu ze Srbska RK Beograd. Do zápasu 
jsme vstoupily celkem neohroženě, ale herně lépe hrající soupeř jsi vytvořil náskok, který po celou dobu 
již neztratil. Děvčata je však nutno za tento zápas pochválit především za obranu, která fungovala na 
jedničku. A i v útoku jsme předváděly krásné akce. V bráně výborně zachytaly jak Ája Šindelářová, tak na 
svém prvním turnaji chytající Šárka Jelínková. Zápas skončil prohrou 8:15.  

Druhý zápas byl soubojem o první body a my ho naštěstí zvládly. Týmu Házená Mělník jsme nedaly 
vůbec žádnou šanci a v zápase od začátku jasně dominovaly. Dostávaly jsme se do rychlých útoků, které 
jsme jasně proměňovaly. I díky tomu jsme získaly první dva body za výhru 12:2. Což znamenalo, že 
pojedeme do Prahy i v neděli.  

V neděli jsme se konečně malinko vyspaly a vyrazily do haly Altron Krč. Bohužel jsme postoupily do 
skupiny B, a zde se hrálo vyřazovacím systémem - pokud vyhrajeme jdeme dál, pokud prohrajeme 
jedeme domů.  

První soupeř nás čekal švédský tým IK Sävehof I. Do zápasu holky vlétly s nadšením a v útoku 
předváděly výborný kolektivní výkon. V obraně se jim také dařilo. Zde je nutno pochválit Lucku 
Benešovou, která výborně odbránila nejlepší střelkyni soupeře. V útoku holkám vycházelo snad vše, na 
co sáhly, a i díky tomu jsme zvítězily celkem přesvědčivě 22:14.  



Díky výhře jsme hrály další zápas a to s dánským týmem Novling IF II. Zápas byl po celou dobu velmi 
vyrovnaný, když jsme vedly 6:9 nic nenasvědčovalo tomu, jak zápas bohužel dopadne. Na děvčatech 
byla již vidět velká únava, ale i přes to velmi bojovala. V bráně výbornými zákroky děvčata držela Ája 
Šindelářová. Po odehrání 30ti minut na tabuli svítilo skóre 9:9. A bylo jasné, že se bude muset 
rozhodnout v shot- outech. Po 5ti sériích bylo skóre vyrovnané 10:10, a tak se rozhodovalo v náhlé smrti, 
kde jsme bohužel přes velkou smůlu neuspěly a s turnajem se musely rozloučit. Zápas jsme prohrály 
nejtěsnějším rozdílem 10:11.  

Za celý turnaj jsi však zaslouží děvčata obrovskou pochvalu. Jejich herní projev se každým zápasem a 
dnem zlepšoval. Výborný výkon v brance předvedly naše obě brankářky již ostřílená Ája Šindelářová i 
nováček Šárka Jelínková, která se však nemusí vůbec za svůj výkon stydět ba naopak.  

Dále zaslouží velkou pochvalu Vali Toušová, na rozehrávce předvedla velmi pěkný výkon a byla schopná 
se prosazovat sama i připravovat krásné akce pro své spoluhráčky. Pochvalu zaslouží i Kačka Krausová, 
která neustále potvrzuje její vzrůstající formu. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na Majdu 
Komárkovou, Lucku Benešovou a Kiki Novou. Všechna zmiňovaná děvčata předváděla výkony na hranici 
svých sil ☺  

A poděkovat musíme také rodičům, kteří nás do Prahy každý den vozili a děvčata velmi mohutně 
podporovali. Děkujeme ☺  

A teď se již začneme připravovat na další velký turnaj Memoriál Karla Šulce, a poté na vrchol sezóny - 
Finále Házenkářského desetiboje ☺  

 

 

  



Prague handball cup - starší žačky (14. - 16. 4. 2017) 

Starší žačky se i v letošní sezóně vypravily na Prague Handball Cup.  

Že je nečeká žádná procházka růžovým sadem, se ukázalo hned v prvním zápase proti srbskému týmu 
HC Novi Beograd. Srbky brzy zjistily, že utkání zřejmě nebude probíhat v jejich režii a že tvrdá hra 
nebude mít pochopení ani u rozhodčích ani u Plzeňaček. DHC Plzeň, i díky mohutné podpoře fanoušků, 
od začátku vedlo a vedení si dokázalo udržet až do konce 15 : 12.  

Pak se děvčata přesunula z Altronu Krč na Brumlovku a v již večerním utkání si poradila poměrně snadno 
s německým BFG Essling/Teck II. Utkání mělo až exhibiční ráz a naše děvčata zvítězila 23 : 5.  

Ve stejném duchu probíhalo i první sobotní utkání proti belgickému DHC Overpelt - 24 : 4 (tentokrát už v 
hale Jedenáctka).  

Pak už přišly soupeřky úplně jiného kalibru. Nejprve Tatran Bohunice (v jehož dresu startovaly kromě 
děvčat z Bohunic, také hráčky z Otrokovic nebo Hodonína). Naše děvčata ale bojovala od  začátku až do 
konce a ve výborném zápase po zásluze zvítězila 15 :11.  

Pak přišel přímý souboj o první místo proti dánskému týmu VRI Risskov I. Nám se nejprve příliš nedařilo 
pokrývat výborné dánské střelkyně. Prohrávaly jsme o dva. Pak jsme ale zásadně změnily obranu - 
Dánky si přestaly vědět rady a v důležité chvíli přidala zákroky Malina. V útoku družstvo tradičně táhly 
Sára a Kopr, ale když bylo nejvíc potřeba, dala tolik potřebné góly Nela Kajerová. Vyhrály jsme po 
výborném výkonu 15 : 9.  

V neděli už v nadstavbové části, jsme nastoupily nejprve proti německému HC Rostocker. Hrálo se v 
mrazivém prostředí haly Kotlářka, kde jsou bohužel zakázány hudební nástroje - i tak nám dokázaly 
fanoušci vytvořit báječnou atmosféru - moc děkujeme! Tohle utkání se nám ale nevydařilo. Přestože jsme 
se snažily, nedokázaly jsme si poradit s vysunutou obranou soupeřek. Poločas jsme prohrávaly 5 : 7, pak 
jsme ale během prvních dvou minut dokázaly otočit na 8 : 7 pro nás, pak ještě na 9 : 8. Pak ale přišly 
naše neproměněné šance a zároveň i hrubé chyby v obraně. Němky si vypracovaly dvoubrankový 
náskok, který dokázaly udržet až do konce.   

Druhé utkání na hřiště proti sobě postavilo velké kamarádky - DHC Plzeň a HK Slavia VŠ Plzeň. Naše 
hráčky jasně potvrdily roli favoritek a zvítězily 23 : 9.  

Celkově to bylo tak, jak už to na Prague Handball Cupu bývá. Můžete hrát výborně v pátek a sobotu, ale 
pak, kdy se Vám v neděli jeden zápas nepovede, znamená to bohužel vyřazení z turnaje.   

Holky zaslouží velkou pochvalu, nejen za výkony na hřišti, ale i za to, jak se dokázaly vzájemně 
povzbuzovat a hecovat. A jak už to ve sportu bývá - doufejme, že získané zkušenosti zúročí v dalších 
těžkých zápasech.  

Největší pochvalu zaslouží tradiční opory Kopr a Sára. Obě dokázaly v těžkých chvílích vzít 
zodpovědnost na sebe a vstřelit důležité branky. Kromě zápasu s Němkami se dařilo také Malině. 
Tradičním obranným pilířem byla Pája. Velmi dobře zahrála i Nela. Několik výborných uvolnění předvedla 
i Denča Vysloužilová. Příjemným překvapením byla hra Aničky Turkové. Snažily se i Pitomy. Klement je 
stále velmi dobrým a spolehlivým obráncem a postupně se začíná zapojovat i v útoku. Kromě střelby z 
dálky několik krásných uvolnění pivota předvedla Haluz. Šímě se tentokrát příliš nedařilo. Rittiška se 
několikrát pěkně prosadila z pivota (a tentokrát měla výbornou úspěšnost střelby - 10 gólů z 11 střel).  

  



Branky: 

Drozdová 26, Haluzincová 7, Kajerová 11, Kantnerová 29, Klementová 11, Lásková 8, Pitulová 4, 
Rittichová 10, Tomanová 5, Turková 8, Vaňková 1, Vysloužilová 4, Šimáčková 3.    

V brance se chytaly Malá (50 %) a Kučerová (63 %).   

 

 

 

  



Mladší dorostenky - „Pragáč" - Prague Handball Cup 2017 

I naše mladší dorostenky se vypravily na mezinárodní několikadenní turnaj. V kategorii mladší dorostenek 
se utkalo 68 týmů.  

Naše cesta začala v pátek brzo ráno. Děvčata ještě ospalá nasedala do aut a vyráželo se na první zápas 
se švédským týmem Uppsala HK I, který se odehrával na hale Děkanka.  

Pátek: 

Uppsala HK I - DHC Plzeň 5:9   

Po převlečení a nabuzení jsme odcházely na palubovku řádně se rozcvičit. Švédský tým byl již ve fázi 
rozběhání. Ani my jsme nenechaly nic náhodě a na rozcvičení si daly záležet. 
Hned od první minuty jsme se ujaly vedení, které jsme si nenechaly vzít. V tomto zápase se nám dařilo 
snad vše, co jsme chtěly (až na pár technických chyb). Holky perfektně zvládly obranu a švédský tým si s 
ní nemohl poradit. Tak i v útoku se vše dařilo tak jak má.  
Dobře zachytaly i obě brankářky Michaela Šlehoferová a Veronika Netrvalová.  

Na další zápas jsme se musely přesunout do haly na Zličín, kde jsme odehrály ostatní dvě utkání.  

Ribe HK - DHC Plzeň 12:9 
DHC Plzeň - DHK Hypo NO 6:13  

V obou zápasech se holky snažily, ale snaha byla příliš velká a vznikaly z toho technické chyby. To, co 
holky předvedly v prvním zápase, jako by najednou zapomněly.  
Jejich obrana nebyla důsledná, přechod do rychlého útoku mizivý. Po poločase se děvčata trochu 
vzpamatovala, vzala si k srdci rady, které jim byly uděleny, a jejich výkon se zlepšil. A tak skóre vypadalo 
mnohem lépe než v první půlce. 
Zde opět podržely tým obě brankařky, tak jako celý turnaj.   

Sobota  

K sobotním zápasům jsme vyjížděly již o něco později, tak byla děvčata vyspalá a v dobré náladě. Jako 
první nás čekal zápas se Pasvalys Clarus SM (LIT) a druhý s DHK Slavoj Žirovnice.  

Každý zápas byl naprosto jiný, tím chci říci, že výkon děvčat se měnil. V první zápase proti Litvě holky 
ukázaly, jak se dá srovnat pětibrankový rozdíl. Je sice pravda, že do tohoto rozdílu jsme se dostaly samy. 
Prvních pět minut nebylo nic, co bych holkám mohla vytknout. Pak najednou přišlo hluchých sedm minut, 
kdy přestala fungovat obrana, přišly ztráty balónů a špatné zakončení. Po změně stran to zase byly ty 
holky, které znám :-). Začaly bojovat a doslova se rvaly a každý balón. Bohužel času bylo málo, a tak se 
povedlo holkám stáhnout skóre na rozdíl jedné branky. I přes bojovnost, kterou děvčata předvedla, 
prohrála 11:12.  

Jako druhý zápas byla na řadě DHK Slavoj Žirovnice. Zde jsme byly trochu otřesené z předešlého 
zápasu. Ale fantastickým rozcvičením jsme se dokázaly neskutečně nabudit a předvedly neskutečný 
výkon. Obrana byla jako jeden celek. Žirovnická děvčata měla problém se prosadit, a když se dostala do 
zakončení, přišly na řadu naše brankářky :-) Na druhou stranu musím vyzdvihnout i výkon žirovnické 
brankařky, jelikož díky ní nevypadá výsledek až tak hrozivě (4:9).  

Po pěti odehraných zápasech jsme se umístily na čtvrtém místě se 4 body. 
V neděli se hrálo stylem: "vyhraješ = zůstáváš, prohraješ jedeš domů :-(". Bohužel nás potkala druhá 
varianta. Děvčata nezvládla zápas se švédským týmem. Na začátku zápasu vůbec nic nenaznačovalo 
tomu, že bychom měly jet domů. Holky nastoupily bojovně, praly se o každý balón. Při hvizdu píšťalky se 
do toho opřely, výborně odbránily první útok a z rychlého přechodu zakončila po krásné akci Kiki. To 
samé se odehrálo i další útok. A pak najednou nic. Děvčata přestala střílet z dálky a stále se snažila 



dostat do švédské obrany, kde jsme ztrácely míče. I přes velkou snahu se opět nepodařilo zápas 
dotáhnout do vítězného konce (10:12).  

Na závěr bych chtěla všechna děvčata pochválit, předvedla dobré výkony, některá mě i mile překvapila. 
Na to že se se mnou setkaly poprvé, poprvé byly vedeny jiným trenér tak klobouk dolů. Sice je ještě 
hodně na čem pracovat, ale věřím že příští rok už budeme někde jinde :-)  

 

  



Specialistky na „Pragáč" pošesté za sebou v TOP 6 
(starší dorostenky Praha 14. -16.4.2017) 

Letošního velikonočního Prague handbal cupu se zúčastnilo 569 týmů z 22 zemí Evropy a 1 tým z 
Kanady v deseti kategoriích.  

Družstvo starších dorostenek DHC Plzeň patří k nejúspěšnějším českým týmům na tomto turnaji.  

2012 - 3. místo ml. žačky 
2013 - 5.-6. místo st. žačky 
2014 - 4. místo st. žačky 
2015 - 5.-6. místo ml. dorostenky 
2016 - 3. místo ml. dorostenky 
2017 - 5.-6. místo st. dorostenky 
2018 - ?????????  

Než začnu s rekapitulací působení st. dorostenek DHC na turnaji, musím vyslovit obrovský obdiv pro 
organizátory této obrovské akce. Ze zkušenosti vím, kolik práce dá zorganizovat jednoduchý víkendový 
turnaj pro osm týmů. Organizátoři  
„Pragáče" musejí být logističtí bohové.  

Jak šly hodiny a dny:  

Pátek 14. 4. 12:55, hala Letňany  

SMORUM /DEN/ - DHC PLZEŇ 3:16 (1:7) 
Rozhodčí : STANCIC Vedrana, KOREC Ivance (CRO)  

Dánské hráčky z předměstí Kodaně začaly dobře. Postupně však ztrácely půdu pod nohama. Měly 
velkou smůlu při zakončování. Z internetových stránek bylo možné vyčíst jen to, že mají trénink v úterý a 
ve čtvrtek. Výsledek však napovídá, že dva tréninky týdně na DHC nestačí. 
Branky DHC: Sedláková 4, Oravcová 3, Kepková a Šmrhová po 2, Soukupová, Paulusová, Franková, 
Tomíšková a Franzová po 1.  

Pátek 14.4.14:40, hala Letňany   

DHC PLZEŇ - ŠKP BRATISLAVA /SVK/ 14:11 (12:4)  

Rozhodčí: BURYN Daniela, VAROD Valeria (UKR)  

Tým ze středu tabulky slovenské první ligy s několika reprezentantkami v sestavě vyvolával v 
Plzeňankách respekt. 
Ovšem poločas z říše snů (12:4) veškeré obavy rozptýlil. Bohužel druhý poločas byl také z říše snů - těch 
špatných. 
Konečné skóre napovídá, jak zle ve druhém poločase DHC hrálo. Ještě, že tu byl ten poločasový náskok.  

Branky DHC: Franková a Oravcová po 5, Kepková 2, Franzová,  Šmrhová po 1.  

Pátek 14. 4. 20:30, hala Střešovice  

FIF HANDBOLD /DEN - DHC PLZEŇ 11:15 (7:9)  

Rozhodčí: NAGY Lukáš /SVK/,VERBRUGGEN Frank /HOL/   



Přední dánský tým Češky nejprve zaskočil svojí aktivitou na brankovišti. Během několika minut si 
Západočešky na jejich hru zvykly a do poločasu skóre otočily na svoji stranu. Ve druhém poločase své 
vedení v nejlepším utkání skupiny ještě navýšily.  

Jak se později ukázalo, DHC Plzeň bylo jediné, které dokázalo porazit pozdějšího vítěze turnaje!!!   

Branky DHC: Oravcová 5, Franková 3, Franzová a Kepková po 2, Poslední, Šmrhová a Soukupová po 1.   

Sobota 15. 4. 13:30, hala Slavia  

HC RODERTAL e.V. /GER/ - DHC PLZEŇ 11:22 (7:13)  

Rozhodčí: SZAKALLAS Alex, VARASDI Zoltan /HUN/   

Němky, které v pátek remizovaly s Bratislavou, od první minuty tahaly za kratší konec a DHC aktivní hrou 
pravidelně navyšovalo skóre a dovedlo zápas k vysokému vítězství 22:11.  

Branky DHC: Kepková, Franková a Oravcová po 4, Poslední, Soukupová a Šmrhová po 2, Sedláková, 
Paulusová, Fousková a Franzová po 1.  

Sobota 15. 4. 18:10, hala Slavia   

NH OSTRAVA - DHC PLZEŇ 10:18 (4:9)  

Rozhodčí: RÉPAS Georgina, SEBÓK Stefania (HUN)   

Ostravačky, které se letos neúčastní žádné celostátní soutěže, byly velkou neznámou. Jen s jednou 
hráčkou na střídání podaly velmi sympatický výkon. Na rozjeté DHC samozřejmě nestačily, přesto ho 
lehce pozlobily.  

Branky DHC: Kepková a Poslední po 4, Oravcová 3, Franková a Fousková po 2, Soukupová, Tomíšková 
a Sedláková po 1.  

Po dvou dnech se 39 týmů v této kategorii rozdělilo na dvě části. Ty úspěšnější, kteří vytvořili šest 
tříčlenných osmifinálových skupin a ty méně úspěšné, kteří bojovali vyřazovacím způsobem alespoň o 
úspěch v soutěži útěchy.  

Z českých týmů postoupilo do osmifinále kvarteto DHC Slavia Praha, DHK Baník Most, Veselí nad 
Moravou a DHC Plzeň.   

Neděle 16. 4. 10:00, hala Letňany  

KSI KEZILABDA AKADEMIA /HUN/ - DHC PLZEŇ 6:12 (2:7)  

Rozhodčí: KRASNIQ Arlinda, MARXMIGI Sikhuela /Kosovo/   

Druhý tým základní skupiny 5 začal proti vítězkám skupiny 4 - DHC Plzeň velmi vlažně, za což byl 
okamžitě potrestán a utkání se po přestávce jen dohrávalo. DHC rozložilo zátěž na všechny hráčky a 
šetřilo zbytky sil na další utkání.  

Branky DHC: Oravcová a Paulusová po 3, Franková, Sedláková a Soukupová po 3.  

Neděle 16. 4. 12:20, hala Letňany 

DHC PLZEŃ - MHK Bytča /SVK/ 21:11 (10:7)  



Rozhodčí: RETI Tamás, SZEDNÁK Márton /HUN/  

Přední slovenský tým, účastník loňského Československého poháru, působil při rozcvičování velmi 
sebevědomě. K tomu ho nakonec opravňovala i těsná prohra (10:12) s Mostem ze skupiny. Na konci 
zápasu hráčky vypadaly jako ve větrném tunelu. Zatímco v prvním poločase zažily jen menší vichřici, ve 
druhém zažily skutečný „DHC URAGÁN" a nevzpamatovaly se z něj ani v posledním zápase s 
Maďarkami. Proto skončily v osmifinálové skupině až třetí.  

Branky DHC: Oravcová a Tomíšková po 5, Franková 4, Sedláková a Soukupová po 2, Fousková, 
Kepková a Šmrhová po 1  

Po osmifinálových tříčlenných skupinách už do nejlepší šestice postoupil jen jeden český tým. DHC 
PLZEŇ.  

Veselí vypadlo v silné skupině s Vasas Budapešť a ŠKP Bratislava, mostečtí Černí andělé vyletěli se 
slovenskou Nitrou a pražská Slavia na skóre vypadla s dánským FIFEM. A právě FIF - soupeř DHC ze 
skupiny - byl opět čtvrtfinálovým soupeřem DHC.  

Neděle 16. 4. 16,25, hala Letňany   

FIF HANDBOLD /DEN/ - DHC PLZEŇ 12:11 (5:3)  

Rozhodčí: FLORIÁN Dominik, NETÍK Patrick (CZE)   

Čtvrtfinálové utkání se Plzeňankám příliš nepovedlo. Dvě neproměněné sedmičky, několik zbytečně 
ztracených míčů, ne zcela dodržené taktické pokyny. Přesto bylo na vítězství. Proti byli dva muži v 
černém, kteří zápas od prvních minut řídili jen jedním směrem - dánským. Spoustu úmyslných chyb 
korunovali v závěru neuznanou brankou současně se závěrečným klaksonem. Možná, že míč opravdu 
přešel brankovou čáru po čase, ale tomu předcházel sedmičkový zákrok na J. Frankovou. Píšťalka však 
zůstala němá! 
Branky DHC: Soukupová 3, Oravcová, Franková a Tomíšková po 2, Kepková a Šmrhová 1  

Turnaj lze po herní stránce možné vyhodnotit jen na jedničku. Více než sedmi vítězství a dobrého 
umístění si vážím týmového pojetí, neuvěřitelného nadšení a povzbuzování rodičů a diváků, a to i těch 
kteří přijeli, aniž jejich dcera hrála. Takové množství fanoušků neměl žádný tým na PHC.   

Díky a už se těším na příští „Pragáč", i když pravděpodobně náš poslední společný.   

 

  



Hrdinky z 31. ZŠ Plzeň vezou z Nového Veselí stříbro  
(20. - 21. 4. 2017) 

Sportovní liga základních škol - O pohár ministryně školství, mládeže a tělovýchovy je soutěž pro žáky 

základních škol a víceletých gymnázií. Soutěží se v sedmi různých sportech - mezi nimi je i házená.  

Házenkářské finále pořádala tentokrát dvě města - Žďár nad Sázavou a Nové Veselí. Současně se konal 
turnaj chlapeckých i dívčích družstev.  

Do finále se družstva musela probojovat přes okresní a krajská kola, a také musela absolvovat nelehké 
regionální kvalifikace.  

Chlapeckého turnaje se zúčastnila družstva ZŠ Jičín, ZŠ Nezvěstice, ZŠ Nové Veselí, ZŠ nám. Svobody 
Praha, ZŠ Újezd u Brna a Masarykova ZŠ Velká Bystřice.  

Účastnice dívčího turnaje byly: ZŠ Nové Veselí, ZŠ Kladno, 31. ZŠ  Plzeň, Masarykova ZŠ Velká nad 
Veličkou, ZŠ Křiby Zlín a ZŠ J. Arbesa Most.  

Hráčky 31. ZŠ Plzeň se nejprve utkaly ve skupině se ZŠ Kladno. Basketbalistky z Kladna statečně 
bojovaly a vstřelily i několik gólů. Plzeňským děvčatům se ale dařilo dávat snadné góly a vítězství 27 : 3 
bylo zasloužené.  

Druhé utkání proti Novému Veselí slibovalo dramatičtější podívanou. V dresu domácích totiž nastoupila 
Veronika Studená, členka reprezentačního družstva dorostenek České republiky. Bohužel se zranila 
hned v úvodních minutách, a tak i v tomto zápase potvrdily Plzeňačky roli favoritek a zvítězily 36 : 7.  

Do semifinálových bojů tedy postupovaly z prvního místa ve skupině a čekal je druhý soupeř z nabité 
skupiny Velká nad Veličkou. Naše děvčata si, zejména díky zodpovědnému přístupu v obraně, 
vypracovala rychle pětibrankový náskok a ten udržovala po celé utkání. Výsledkem byl zasloužený 
postup do finále po vítězství 20 : 15.  

Druhým postupujícím do finále byla podle očekávání ZŠ Křiby Zlín.  

Zlínská děvčata zvítězila jasně v předchozím ročníku turnaje a i v tomto byla (vzhledem ke složení obou 
družstev) velkými favoritkami. Naše hráčky ale vstoupily do utkání neohroženě a vypracovaly si až 
dvoubrankový náskok. Na ten dokázala zlínská děvčata odpovědět a v průběhu druhého poločasu otočit 
dvoubrankové vedení ve svůj prospěch. Napínavá a dramatická podívaná spěla k překvapivému 
vyvrcholení. Nejprve půlminutu před koncem neproměnily svoji šanci hráčky Zlína, poté obdobně 
neproměnily závěrečnou střelu Plzeňačky. Protože utkání skončilo v klasické hrací době remízou, 
pokračovalo se střelbou sedmimetrových hodů. V nich nakonec v deváté sérii měly více štěstí hráčky 
Zlína. Do Plzně tedy putuje stříbro.  

Hrdinský výkon na hranici vlastních možností a na pokraji sil předvedly všechny hráčky. 
Podívejte se záznam v archivu České televize.  

Fotky najdete zde.   

Holky, děkujem! Pro nás jste jasné jedničky a největší hvězdy turnaje!   

Lucka Drozdová (Kopr) (28 gólů)- největší tahoun a opora týmu (10 gólů ve finálovém utkání) - nejlepší 
střelkyně celého turnaje a členka Allstar výběru  

Bára Nosková (9 gólů) - neuvěřitelný bojovník - ve středu odložila berle a ve čtvrtek a pátek překonala 
sama sebe - bez jejích výborných obranných zákroků a získaných sedmimetrových hodů bychom nedošli 
tak daleko  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11859641712-finale-sportovni-ligy-zs-o-pohar-ministryne-skolstvi/
http://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Sportovni_liga_ZS_-_finale_20.-21.4.2017_Zdar_n.s._a_Nove_Veseli/


Bary Vaňková (9 gólů) - necelých šest týdnů po těžkém zranění ramene je zase zpět a střílí góly nejen 
levou, ale i pravou rukou - kapitánka družstva - i ona byla jednou z klíčových hráček finále  

Míša Malá (Malina) (68 % úspěšnost!, 2 branky) - tradiční jistota a opora v brance - po prvním dni plném 
netradičních střel se i ona plně koncentrovala na dva nejtěžší zápasy - byla nejen velkou oporou, ale i 
nejlepší brankářkou celého turnaje  

Kája Kliková (10 gólů) - dokázala se srovnat s netradiční rolí na střední spojce, výborně bránila a 
několikrát luxusně přihrála Báře Noskové do pivota - když bylo potřeba, hrála a střílela góly i z pivota - 
perfektní týmový hráč, který zahraje všude, kde trenér potřebuje  

Kateřina Šimáčková (15 gólů) - finálový žolík - výborné uvolnění na obě strany a v důležitém okamžiku 
přidala i ránu z dálky  

Tereza Hoťková (7 gólů) - představila se v perfektní formě a v důležitých chvílích družstvu pomohla 
svými brankami  

Adéla Pitulová (Pipi) (11 gólů) -  neuvěřitelný pracant, dobrý obránce, spolehlivá hráčka, které odehrála 
celý turnaj prakticky bez střídání  

Jana Hornsteinerová (10 gólů) - univerzální hráčka, která dostala prostor především v prvních dvou 
zápasech - ve finálovém rozstřelu neúnavně povzbuzovala své spoluhráčky  

Eva Kabátníková (5 gólů) - dokázala fandit ze všech sil a hnala svými hlasivkami holky k těm nejlepším 
výkonům, také ona dostala příležitost hlavně v prvních dvou zápasech    

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (22. 4. 2017 Tachov) 

V sobotu 22. 4. pokračovala dalším kolem Plzeňská liga mladších žaček. DHC Plzeň A mělo tentokrát 
volno, DHC Plzeň B zajíždělo do Tachova.  

V prvním zápase se utkalo Béčko s Béčkem - Tachovské proti DHC Plzeň. V osobní obraně se nám 
nejprve příliš nedařilo přerušovat zkušenější soupeřky. Závěr jsme ale díky průniku Vopatové zvládly a 
nakonec uhrály remízu 4 : 4. Bohužel shot-out dokázala proměnit pouze Anička Wandlová, a tak jsme 
prohrály nejtěsnějším rozdílem 2 : 3. V "normální" hře bylo prvních osm minut vyrovnaných. Pak 
tachovské hráčky odskočily šňůrou čtyř branek na 8 : 4. Naše děvčata začala dotahovat od 15. minuty, 
ale stačilo to jen na korekci výsledku 9 : 7.  

Druhé utkání proti HC Plzeň bylo plné technických chyb z naší strany. K tomu stále přetrvávala 
nedůsledná obrana a přidala se řada neproměněných šancí. Proto jsme prohrály osobní obranu (6 : 4) i 
normální hru 10 : 3. Zadařilo se ale v shot-outech, které jsme vyhrály 4 : 2.  

Třetí utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň jsme zejména díky výkonům minižaček Palečkové (3 góly), 
Vopatové (2 góly) a Stulíkové (2 góly) vyhrály 9 : 5. Při klasické hře ani shot-outech už se nám ale tolik 
nedařilo, prohrály jsme 4 : 9, resp. 6 : 9.  

Celkově: 

Každé utkání je pro nás zatím velkou zkušeností. Bohužel všechna byla ve znamení nedůsledností v 
obraně, velkého množství technických chyb (zejména v přihrávkách) a také nepřesné střelby. 
Nejaktivnější při střelbě byly Chocová s Brázdovou, oběma ale chybí důraz v obraně. Dobře se 
prosazovala i Cheníčková - ta ale stále zápasí se špatnou technikou střelby. Výborným pohybem se 
prezentovala Čásová a přidala i dvě branky po samostatných uvolněních. Perglová předvedla velmi 
nevyrovnané výkony, ale rozhodně i ukázala, že když chce, dokáže se prosadit.  

Radost pohledět byla na všechny čtyři minižačky (Vopatová, Palečková, Stulíková i Mancellari). Snahou, 
pohybem a chutí do hry předčily starší spoluhráčky.   

Branky (osobní hra + normální hra): 

Vopatová 6, Wandlová, Cheníčková 2, Brázdová 4, Mancellari, Chocová 9, Perglová 4, Stulíková 3, 
Čásová 2, Šerá, Palečková 4, Zaplatílková.  

Chytaly Zaplatílková a Mancellari.  

 

  



Vajgárek Cup - přípravka - 23. 4. 2017 

V neděli 23.4. se družstvo přípravky brzy ráno vydalo na turnaj do Jindřichova Hradce.  

Hráčky se na turnaj velmi těšily a to také proto, že je čekali doposud neznámí soupeři. Těmi byla družstva 
Strakonic, Písku, Českých Budějovic, Milevska, Třeboně a samozřejmě domácích Jindřichova Hradce. 
DHC Plzeň nastoupilo ve dvou družstvech dle věku. Jedno v kategorii 2008 a mladší a druhé v kategorii 
2009 a mladší.  

Na prvním zápase věkově starších hráček se podepsal příjezd 5 minut před zápasem a nějaká ta 
nevolnost z auta. Bohužel byl zápas (a nejen tento) velmi ovlivněn chybami a nezkušeností rozhodčích.   

V dalších zápasech se holky již trochu rozkoukaly. Bohužel se stále někdy potýkají se zpracováním míče 
a včasným návratem do obrany, o umístění střely ani nemluvě. Projevila se též nezkušenost a 
nevyzrálost holek ve vyrovnaných zápasech, kde chybělo více bojovnosti a dravosti. Ale i přes tyto chyby 
si hráčky zaslouží pochvalu. Především bych tentokrát chtěla vyzdvihnout výkon Adély Sedláčkové, která 
nás tím, jak se rozehrála a rozstřílela, velmi překvapila. Doufáme, že v tomto duchu bude pokračovat!  

Druhé družstvo věkově mladších mělo čas se „vzpamatovat" z cesty a odehrálo dohromady o zápas 
méně. Zde opravdu byla vidět nezkušenost hrajících hráček. Míč často padal a návrat do obrany zatím 
také nebyl ideální. Největší problém nám však dělal výhoz z brankoviště, který budeme muset tvrdě 
natrénovat. Tým se snažily táhnout dvě služebně starší hráčky Lucie Rittichová a Bětka Poskočilová, 
které z každého zápasu odcházely absolutně „zatavené" a bohužel Lůca si z posledního zápasu odnesla i 
nechtěný „dárek", a to zlomeninu ruky, která bohužel překazí její start na domácím MKŠ. Za její výkon jí 
patří velká pochvala a stejně tak Bětušce P., která nás též překvapila, jak dokázala vzít hru na sebe. Jen 
tak dál. Ostatním patří pochvala za snahu a holky nebojte, ono to půjde :-) !  
Celkově se obě družstva nakonec umístila na 5. místě. Pro hráčky byl turnaj jistě další cennou zkušeností 
a už se těšíme, jak se předvedou na nadcházejícím domácím Memoriálu Karla Šulce. Vzkaz pro ně - 
Nebát se, bojovat a půjde to! Házená je přece radost!  

 



Mini 6+1 sk. B - Sedmý soutěžní turnaj 23.4.2017  
(Talent Plzeň) 

Další turnaj skupiny B se uskutečnil v hale Lokomotivy a pořadatelem byl Talent Plzeň. Turnaje se 
zúčastnila družstva Talentu B, Tachova, Chebu, Hájů B a samozřejmě i naše družstvo.  
Rozjezd turnaje byl z naší strany o trochu pomalejší a v prvním zápasu proti Talentu chyběl především při 
osobní obraně lepší pohyb bez míče. Větší odvaha pak chyběla i při klasické hře. To se však zápas od 
zápasu zlepšovalo a zejména výkony v posledních dvou zápasech proti Hájům a Chebu byly již výrazně 
lepší. Zvýšil se jak důraz v obraně, tak i pohyb v útoku, díky kterému se dařilo zakončovat především po 
uvolněních na brankovišti. Méně se však dařila střelba z větší vzdálenosti, ke které bylo téměř nemožné 
děvčata více přinutit.  

Celkově musíme hodnotit turnaj jako povedený. Děvčata byla ochotná naslouchat pokynům trenérů a na 
hře se to s každým zápasem více a více projevovalo. Za to patří děvčatům určitě pochvala. Velmi dobře 
zachytaly i obě brankářky a speciální pochvala náleží Kačce Březinové, pro kterou to byl úplně první 
turnaj v šestkové házené a která po několika málo trénincích ukazuje, že může být velkým přínosem.  

Soutěž v kategorii mini 6+1 pokračuje za týden turnajem skupiny C v Kynžvartu (v případě nepříznivého 
počasí ve Františkových Lázních). Hned další týden se pak děvčata mohou těšit na vrchol sezony v 
podobě Memoriálu Karla Šulce.  

 

 

  



1. liga mladších dorostenek  
(DHC Plzeň - DHC Slavia Praha 23.4.2017) 

V neděli 23.4.17 zavítaly k nám do haly 31. ZŠ mladší dorostenky ze Slavie Praha.  

Již podle názvu a statistik bylo jasné, že to nebude lehký soupeř. Což bylo znát již od prvních minut 
zápasu. Do páté minuty prvního poločasu plzeňská děvčata držela krok. Pak ale přišla smršť ze strany 
Slávistek a holky to zabalily. Plzeňské hráčky se nedokázaly prosadit v útoku, chyběla střelba spojek, a 
když už se nám podařilo dostat do střelecké pozice, tak přišla na řadu slávistická brankářka, kterou jsme 
nejdříve vybíjely a pak ona velmi pěknými zákroky branku pokryla. První poločas skončil 5:13.  

Do druhé půle jsme nastoupily s bojovností o lepší výsledek. Bohužel jsme opět nedodržely pokyny, které 
nám byly uděleny o přestávce. Slávistické hráčky využily náš pomalý návrat do obrany a trestaly nás 
rychlými útoky. Rovněž naše obrana nefungovala tak, jak by měla. Hráčky jsme nechaly střílet z devíti 
metrů a ty proměňovaly. Konečný stav tak byl 12:33. 
Velkou pochvalu zaslouží hráčky Kantnerová, která byla nejlepší střelkyní tohoto zápasu, Drozdová, 
Šimáčková ty předvedly výbor výkon jak v útoku, tak i obraně.  
Další zápas odehrají mladší dorostenky v sobotu 29.4.2017 od 12:00 v Praze proti HC Háje.   

Sestava + branky 

Netrvalová - Poslední, Kepková, Bernhardová 1, Šauerová 3, Křišťanová 1, Rybáková, Walterová 1, 
Kliková 1, Vodáková 1, Šimáčková, Kantnerová 4, Drozdová. 

 

  



Starší dorostenky si zahrají o medaili  
(DHC Plzeň - Slavia Praha 23.4.2017) 

A je to tady!  

DHC po vítězství nad Slavií Praha postupuje do boje o bronzové medaile.   

Celý zápas byl naprosto vyrovnaný. Rozhodla poslední desetiminutovka, kterou DHC vyhrálo 7:0. DHC 
mělo větší vůli po vítězství a v poslední desetiminutovce hrálo disciplinovaněji. Konečný výsledek 30:23, 
posouvá DHC do nadstavbové části. Na soupeře si musí počkat až do posledního kola východní části ligy 
st. dorostenek.   

Branky DHC:  

Oravcová, Kepková a Šmrhová po 5, Soukupová 4, Sedláková 3, Franzová, Paulusová po 2,Tomíšková, 
Poslední, Křišťanová a Franková po 1.  

 

  



Plzeňská liga starších žaček  
(Františkovy Lázně 29.4.2017) 

Pořadatelem dalšího turnaj Plzeňské ligy starších žaček byl TJ Sokol Lázně Kynžvart. Vzhledem k 

chladnému počasí se hrálo v hale ve Františkových Lázních.  

Celý turnaj měl podtitul DHC Plzeň proti HK Slavia VŠ Plzeň. Každý z klubů má v soutěži dvě družstva a 
ta mezi sebou sehrála celkem 4 utkání.  

DHC Plzeň A 

Áčko mělo za soupeře HK Slavia VŠ Plzeň A (výhra 22 : 15) a Slavoj Tachov (výhra 28 : 11). Všechny 
hráčky (včetně mladších žaček Krausové a Toušové) dostaly stejný prostor a jako obvykle se témě 
všechny brankově prosadily. Velmi dobrý výkon tentokrát podala Haluzincová.  

Branky: 

Drozdová 6, Haluzincová 6, Hoťková, Kajerová 6, Kantnerová 11, Klementová 3, Krausová 1, Lásková 4, 
Rittichová 4,  Tomanová 3, Toušová 2, Vaňková 4  

Chytala Kučerová 51 %.  

DHC Plzeň B 

Béčko odehrálo celkem 4 utkání a s výjimkou posledního poločasu předvedlo velmi pěkné výkony.  

Nejprve v bojovném a pro diváky atraktivním utkání porazila naše děvčata HK Slavia VŠ Plzeň A 20 : 16. 
Výborný výkon předvedla Šimáčková.  

Ve druhém utkání zvládla po boji zápas s HK Slavia VŠ Plzeň B 24 : 20.  

I v následujícím zápase proti HK Slavia VŠ Plzeň B naše děvčata získala dva body. I když nejprve 
prohrávala 3 : 0, dokázala zápas otočit a zvítězit 27 : 18.  

Výborný byl i vstup a první poločas posledního utkání proti Tachovu (vedly jsme 12 : 6). Bohužel ve 
druhém poločase přišel naprosto nepochopitelný výpadek a bohužel i nechuť některých hráček s 
výsledkem něco udělat. Druhý poločas jsme prohrály 5 : 15 a celkově jsme prohrály 17 : 21. Je to škoda, 
protože holky na soupeřky určitě měly a špatným závěrem pokazily jinak dobrý dojem z turnaje.  

Celkově:  

Až na poslední poločas velmi dobře hrála Šimáčková a byla tahounem družstva. Lví podíl na dobrých 
výsledcích mají i Pitulová a Turková (obě předvedly nadstandardní výkony). Dále zaslouží ohromnou 
pochvalu Kristýna Nová, protože i ona výrazně přispěla k dobrým výsledkům družstva. Velkou bojovností 
vynikaly i Kabátníková, Hornsteinerová a Buřičová. Snahu nelze upřít i nováčkům (Chocová, Hofírková, 
Řehořová), bohužel jim zatím chybí více důrazu. Solidně zachytaly i obě brankářky Šindelářová a Malá 
(až na výpadek v posledním zápase.  

Branky:  

Buřičová 9, Chocová 3, Hofírková, Hornsteinerová 9, Kabátníková 2, Malá 5, Nová 12, Pitulová 14, 
Turková 14, Řehořová, Šimáčková 19   

Chytaly Malá 41 % a Šindelářová 37 %   



Mladší dorostenky vezou cenné body z Prahy  
(HC Háje - DHC Plzeň 29. 4. 2017) 

Předposlední kolo přilákalo plzeňské DHC na Chodov k zápasu proti mladším dorostenkám Hájů.  

Hosté sice celý poločas vedli, ale nebezpečné Háje byly na dostřel. Zvláště střelecky disponovaná 
Kosařová trefovala s velkou pravidelností i přesností. Plzeňanky vedly v poločase 10:13.  

Ve druhém poločase už byla zřejmější fyzická a výšková převaha hostí, ale zase přibyly nepřesnosti v 
přihrávce a střelbě.  

Přesto DHC porazilo velmi dobrého a nebezpečného soupeře 23:28.  

Pokud ve zbývajících neúplných dvou kolech budou všechny výsledky dle papírových předpokladů, 
především pokud Slavia porazí Vršovice, skončí DHC na velmi pěkném 5. místě v ČR, což je o 1- 2 
příčky výše než byl předsezonní cíl.  

Škoda posledního prohraného podzimního zápasu v Jindřichově Hradci. V případě opačného výsledku 
mohlo DHC ještě příští týden bojovat o čtvrtou příčku.  

Za trenéry děkuji všem hráčkám, které se na letošní sezoně podílely a přeji jim spoustu úspěchů v 
sezonách dalších.  

V posledním kole už nastoupí sestava budoucnosti, tj. hráčky, které svým věkem i schopnostmi budou 
tvořit tým mladších dorostenek v sezoně 2017/18.  

Branky DHC Plzeň:  

Oravcová a Franková po 7, Kepková 4, Nosková a Bernhardová po 3, Poslední 2, Walterová a 
Tomíšková po 1.  

Nejlepší za Háje: Kosařová 9  

 

  



Starší dorostenky našly v celé soutěži jen jednoho 
přemožitele (Astra Praha - DHC Plzeň 29.4.) 

Poslední zápas základní části s Astrou Praha se uskutečnil ve vršovické hale v Heroldových sadech.  

Spokojeni můžeme být jen s hrou v první čtvrtině utkání (16. minuta 14:4). Pak začala hra DHC postrádat 
plynulost a kolektivní pojetí. Ve hře i střelbě bylo příliš nepřesností. Ani obrana nebyla to pravé ořechové. 
Zvláště bránění křídel je dlouhodobý problém. Není divu, když si některé hráčky myslí, že jsou chytřejší 
než trenéři. Poločas skončil 11:16.  

I ve druhém poločase se domácí snažily o kombinace a některé jim i hezky vyšly. Hosté byli o něco 
rychlejší a sehranější, ale celkový dojem nic extrémního. Rozhodně jsme letos hráli už mnohem lépe. 
Přesto se počítá vysoké vítězství 21:31.  

Druhé místo ve skupině západ už mělo DHC zajištěno z minulého kola, a tak se loňské mistryně z 
mladšího dorostu pokusí za dva týdny získat bronz ve starším dorostu. Jediný přemožitel v letošní lize 
DHK Baník Most bude bojovat o zlato. 
Pozitivní je i počet vstřelených branek. Pokud nedá Most v posledním kole Písku 42 a více branek, bude 
nejvyšší na západě. Obrana letos bohužel nefunguje tak dobře jako loni. Problém je v tréninku obrany, 
kde se hráčkám do jejího nácviku příliš nechce.  

Branky DHC:  

Soukupová, Paulusová, Tomíšková a Fousková po 4, Franzová, Oravcová a Poslední po 3, Šmrhová, 
Kepková po 2, Nosková a Franková po 1.  

Nejlepší za Astru: Líbalová 8, Soukupová 6  

 

  



Mini 6+1 - Šestý soutěžní turnaj sk. C - 30.4.2017 
(Františkovy Lázně) 

V pořadí šestý soutěžní turnaj skupiny C pořádal Kynžvart, ale turnaj se vzhledem k chladnějšímu počasí 
uskutečnil v hale ve Františkových Lázních. Vyjma nás tentokrát bohužel nedorazilo žádné jiné plzeňské 
družstvo, a proto se turnaje nakonec zúčastnilo po dvou týmech Kynžvartu a Chebu.  

V prvním zápasu proti béčku Kynžvartu se děvčata potýkala s velmi malou odvahou a donutit někoho 
vystřelit nebo se pokusit o uvolnění, vypadalo jako nadlidský úkol. To se však naštěstí v dalších zápasech 
zlepšilo, ale i tak je na některých děvčatech stále patrné, že nejprve přemýšlí o tom, jak se míče co 
nejrychleji zbavit, než o tom, jak ohrozit branku soupeře. Určitě nejlepší výkon děvčata předvedla v 
posledním zápasu proti béčku Chebu, kdy se dařilo více se uvolňovat a i střelba byla lepší. 
 
Celkově turnaj opětovně ukázal, že je třeba dále pracovat na základních herních dovednostech, protože 
technických chyb je ve hře stále více, než bychom si představovali. I tak je třeba děvčata pochválit 
především za snahu a bojovnost. Velmi dobrý výkon předvedla zejména Anežka, která za krátkou dobu 
prokázala velké zlepšení. Jedničku pak zaslouží výborně chytající Adéla, ale řadu pěkných zákroků 
předvedla i Bára.  

 

  



Minikemp s Martinou Papežovou a Petrou Vítkovou  
(30. 4. 2017) 

V neděli 30. 4. 2017 měly házenkářky Plzeňského kraje jedinečnou příležitost zatrénovat si s Petrou 

Vítkovou a Martinou Papežovou.  

Dopoledne proběhl minikemp pro mladší žákyně. Zúčastnila se děvčata z HC Plzeň (1), HK Slavia VŠ 
Plzeň (3) i DHC Plzeň (17). Po zajímavém rozběhání s Martinou Papežovou se děvčata rozdělila do dvou 
skupin. Na jednom brankovišti se s Petrou Vítkovou dívky věnovaly obranným činnostem. Na druhém 
brankovišti se s Martinou Papežovou soustředily na správný náběh. "V druhém kole" stanovišť hráčky 
nejprve na jednom brankovišti absolvovaly překážkové dráhy se střelbou. Pak si vyzkoušely střelbu po 
odrazech z trampolíny. Na druhé polovině hřiště se věnovaly koordinačním cvičení s obručí. Nakonec 
následovala průpravná hra s osobní obranou. Hvězdami minikempu byly vyhlášeny Naty Hofírková, Maku 
Kovářová a Bára Bourová.  

Odpolední minikemp navštívilo 26 hráček (z HC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň, TJ Sokola Lázně Kynžvart i z 
domácího DHC Plzeň).  

Také náplní odpoledního minikempu byly obranné činnosti s Petrou Vítkovou - tady už děvčata čekala o 
poznání těžší cvičení. Stejně tak jako v útočných činnostech s Martinou Papežovou, kde hráčky musely k 
náběhům přidat ještě rozhodovací schopnosti. V druhé části kempu si také starší žačky vyzkoušely 
střelbu z trampolíny a po různých překážkových drahách. S Petrou Vítkovou se pak věnovaly spolupráci 
spojek s pivotem a křídla různým druhům střelby.  

Hvězdy odpoledního minikempu byly Lucka Drozdová, Pája Lásková, Kristýnka Königová.  

 



Memoriál Karla Šulce je tu! (5. - 7. 5. 2017) 

Již 26. ročník Memoriálu Karla Šulce bude pořádat DHC Plzeň o nastávajícím víkendu.  

Od pátku 5.5. do neděle 7.5. ožije největší plzeňské sídliště Lochotín opět házenou. Již tradičně se 
chystají do Plzně zavítat družstva ze všech koutů republiky - za všechny jmenujme Zlín, Veselí nad 
Moravou, Ledeč nad Sázavou, Jindřichův Hradec...  

Největší turnaj pro nejmenší házenkářky, jakým Memoriál Karla Šulce už několik let je, očekává opět v 
letošním roce rekordní návštěvu - 79 družstev se utká celkem ve čtyřech kategoriích. Očekáváme, že 
bude překonán rekord v počtu zúčastněných hráček (loni 808).  

V nejstarší kategorii mladších žaček se představí hned 25 týmů. V kategorii minižačky 6+1 se utká 18 
týmů. Miniházenou si v kategorii minižačky 4+1 zahraje 23 družstev. V nejmladší kategorii Přípravek (kde 
se nebude hrát na výsledky) je přihlášeno 13 týmů.  

Turnaj má i tradičně bohatý doprovodný program.  

V pátek 5. 5. 2017 - letní kino Šulc Cinema. Vzhledem k počasí se pravděpodobně bude promítat v hale. 
Dívky v internetovém hlasování zvolily pro letošek film Trollové.  

V sobotu 6. 5. 2017 - bude nafouknut skákací hrad a hráčky ho budou moci navštívit v průběhu celého 
dne - hrad bude samozřejmě zdarma.  

Sobotní večer zpestří ukázka Sboru dobrovolných hasičů Bolevec - ti připraví pro děti pěnu. Od 20:30 
bude pro nejstarší kategorii v hale připravena dovednostní soutěž - Sedmičkový rozstřel.  

Velká porce házenkářských zápasů vyvrcholí v neděli finálovými utkáními. Slavnostní ceremoniály jsou 
na programu ve 12:00 miniházená a ve 13:00 házená. Účast kromě zástupců města přislíbily i 
odchovankyně plzeňské házené a reprezentantky České republiky.   

Více o turnaji a kompletní rozpis utkání naleznete na turnajových stránkách.   

 

  

http://www.memorialkarlasulce.cz/home-page.php


Memoriál Karla Šulce - Předpřípravka (5. - 7. 5. 2017) 

Letošního 26. ročníku Memoriálu Karla Šulce se poprvé zúčastnily i hráčky Předpřípravky DHC Plzeň, 
(ročník narození 2010 a 2011). Jednalo se o jejich první turnaj a troufáme si říct, že si turnaj všechny do 
jedné řádně užily.  
Do turnaje jsme v kategorii Přípravka 4+1 (ročník narození 2009 a mladší) měli přihlášeny celkem 3 týmy 
- Příšerky s.r.o., Lvíčata a Berušky. Naším cílem bylo, aby si všechny hráčky mohly svůj první turnaj 
"řádně vychutnat", všechny měly možnost si co nejvíce zahrát, a užily si atmosféru velkého domácího 
turnaje.  

V naší kategorii soutěžilo celkem 13 týmů z celé republiky (SVČ Ledeč nad Sázavou, HK Slavia VŠ 
Plzeň, DHK Baník Most, FK Hvězda Cheb, družstva DHC Slavia Praha a TJ Sokol Písek, HC Háje Praha, 
a naše kolegyně z Přípravky DHC Plzeň), přičemž většina soupeřek byla o 1 - 3 roky starší než naše 
hráčky.  

Přestože naše hráčky nepatřily pro svůj věk a nezkušenost se zápasy mezi favoritky, od prvního dne 
turnaje se zápas od zápasu zlepšovaly a troufáme si říct, že se hráčsky posunuly o velký kus dopředu. K 
velkému zlepšení došlo jak v útoku, tak i v obraně a na pozici brankařek, kde se během třech turnajových 
dnů vystřídala většina hráček. Všechny hráčky si zaslouží obrovskou pochvalu, většině z nich se podařilo 
střelecky prosadit, což pro ně samotné a samozřejmě i pro trenéry a rodiče hráček bylo zaslouženou 
odměnou.  

Zlatou tečkou celého turnaje pak bylo slavnostní vyhlášení, ze kterého si všechny hráčky v kategorii 
Přípravka 4+1 odnesly zasloužené medaile.  

Samozřejmě máme před sebou ještě velký kus práce. Budeme se snažit výkonnostně dohnat, a nebo 
dokonce předběhnout naše starší soupeřky, se kterými se budeme od příští sezóny pravidelně utkávat na 
různých soutěžních turnajích.  

Na závěr bych chtěl všem hráčkám poděkovat za jejich výkony a zároveň i jejich rodičům za podporu, 
kterou svým holkám poskytli a pomohli nám vytvořit skvělou atmosféru během všech našich zápasů.  

Celý trenérský tým je na všechny své svěřenkyně pyšný a těší se na další zápasy :-)  

 

 



Memoriál Karla Šulce 2017 - Přípravka 

Družstvo naší přípravky nasadilo do hry v letošním ročníku MKŠ tři družstva.  

Jedno družstvo hrálo ještě v kategorii přípravka 4+1 pod názvem Sluníčka a dvě družstva již bojovala o 
výsledek v kategorii mini 4+1 a do turnaje nastoupila jako DHC D a E.   

DHC Plzeň D 

Na soupisku družstva DHC D byla nominována služebně starší děvčata. Rozlosování do skupin 
nedostaly úplně nejlehčí. Čekalo na ně pět zápasů se silnými soupeřkami z Mostu, Strakonic, Astry 
Praha, Tachova a Kynžvartu. Přes veškerou bojovnost se v základní skupině moc nedařilo. Poté se ale 
štěstí přiklonilo již na jejich stranu. Postoupily do zápasů o 17. -20. místo, které vyhrály bez nějakých 
větších problémů a skončily na hezkém 17. místě. Opět se zde projevila nezkušenost děvčat v 
rozhodujících momentech zápasu, kde jim výhra utekla párkrát jen o kousíček. Ale holky, chválím vás!!!  

DHC Plzeň E 

Děvčata, která byla nominována do tohoto družstva, čekala tvrdá zkouška, kterou si musí v házené projít 
každý. Patřily k těm nejmladším a nejméně zkušeným a soupeřky se na ně vrhly. Ve skupině na ně 
čekaly těžké zápasy proti Mostu, Písku, Kobylisům, Chebu a DHC Plzeň B. Ač se holky snažily, co to šlo, 
tak žádný ze zápasů nevyhrály. Následující zápasy probíhaly v podobném duchu s Hájemi, Tachovem a 
Pískem. Nakonec se holky umístily na 24. místě. Důležité je, že nám zde opravdu nešlo o výsledek. 
Děvčata někde musí nasbírat zkušenosti a zde měly výbornou příležitost. Doufám, že si turnaj i přes ně 
úplně super umístění užily. A patří jim velká pochvala za to, jak bojovaly!!  

Přípravka 

Družstvo Sluníček se skládalo především z našich nejnovějších a nejméně zkušenějších hráček. Děvčata 
odehrála celkem 12 zápasů a jejich výkon lze hodnotit kladně. Výsledky se v této kategorii sice 
nepočítaly, ale většinu zápasů dovedly do vítězného konce. Těchto 12 zápasů během 3 dnů posunulo 
tyto hráčky zase o kousíček dál v jejich pouti po házenkářské cestě, která je nesmírně dlouhá, namáhavá, 
hrbolatá, plná překážek a nevypočitatelných situací.  Celkově doufám, že si děvčata hlavně užila 
turnajovou atmosféru a samotnou hru! Pro mě jako dítě byl tento turnaj ten nejvíc TOP za celou sezónu, 
tak snad to tak budou mít i holky. Hlavně ale, ať je stále drží ta chuť hrát, rvát se a především být po boku 
svých spoluhráček - kamarádek...o tom přece házená je!!!  

 



Zlatý Memoriál Karla Šulce – Minižačky (5. - 7. 5. 2017) 

Když jsme před třemi lety psali o účasti na Memoriálu Karla Šulce, psali jsme o tom, že pro děvčata, to 
bylo jejich "poprvé". První turnaj, první zápasy, první vstřelené i obdržené branky, první prohry, první 
vítězství. Již tehdy se začala tvořit kostra současného družstva, a proto lze jen stěží tentokrát hodnocení 
začít jinak, než tím, že ve znamení „POPRVÉ" byl i letošní ročník.  

Před turnajem jsme rozhodovali, kolik družstev do jaké kategorie přihlásit a nakonec s ohledem na počet 
zúčastněných hráček (37) jsme přihlásili tři družstva do kategorie mini 4+1, ve které startovaly pouze 
hráčky ročníku 2007, a dvě družstva do kategorie mini 6+1, která byla tvořena z poloviny hráčkami 
ročníku 2006 a z poloviny hráčkami ročníku 2007, které družstva doplňovaly dle rozpisu zápasů v 
miniházené.  

 Mini 4+1 „A" 

Áčko po loňském pátém místě nastupovalo do turnaje minimálně s cílem toto umístění zopakovat, ale 
bylo jasné, že nahlas nevyřčený cíl je přece jenom o trochu výše. Očekávání vzrostlo poté, co družstvo 
prošlo základní skupinou způsobem, jako málokdo v historii turnaje před ním. Skóre 185:27 po pěti 
zápasech rázem děvčata pasovalo na jednoho z favoritů turnaje, a to je potřeba přihlédnout i k tomu, že 
po většinu zápasů jsme hráli pouze se třemi a někdy i jen se dvěma hráčkami v poli, aby byla utkání o 
trochu vyrovnanější a donutili jsme děvčata více se snažit.  

Po jednoznačném postupu do semifinálové skupiny nás v sobotu čekalo nejprve pohodové vítězství nad 
Strakonicemi a pak přišel na řadu zápas s Astrou Praha, o kterém bylo předem jasné, že bude z pohledu 
celkového pořadí klíčovým. Souboj dvou doposud zcela suverénních družstev přinesl na kategorii 
minižaček špičkovou házenou a emočně se jednalo o jeden z nejvypjatějších zápasů, jaký kdy děvčata 
sehrála. Po vyrovnaném začátku se soupeři podařilo odskočit a po několika zbytečných chybách v 
obraně byl na ukazateli na počátku druhého poločasu výsledek 15:20. V ten moment je třeba přiznat, že 
už jsme příliš nečekali, že děvčata v sobě ještě najdou dostatek fyzických a psychických sil zápas zvrátit. 
Výkon v posledních 10 minutách byl ale jednoduše famózní. Krůček za krůčkem se dařilo náskok soupeře 
odmazávat a čím více se náskok tenčil, tím větší byla vidět nervozita na straně pražského týmu. K obratu 
pak zavelela především Anetka Palečková, která se v zápase vydala úplně ze všech sil a jejíchž 10 
vstřelených branek bylo jedním z rozhodujících faktorů, že se podařilo skóre otočit až na konečných 
26:23. Díky obrovskému fyzickému i psychickému vypětí si pak ani příliš neužila radost po vítězném 
zápasu, protože prakticky okamžitě po závěrečném hvizdu zkolabovala a do dalších zápasů dne už 
nemohla zasáhnout.  

Ze semifinálové skupiny jsme tedy postoupili společně s Astrou do finálové čtyřky, když vítězství nad 
tímto soupeřem se již počítalo do bojů ve finálové skupině. V ní nás nejprve v sobotu večer čekal 
sestrovražedný souboj s naším béčkem, jehož hráčky se na zápas obrovským způsobem vyhecovaly a 
po většinu zápasu se držely na dostřel. Výhra 26:20 se tak vůbec nerodila snadno a děvčata musela 
vyvinout maximální úsilí, aby se přiblížila zlatému snu.  

Poslední krok k němu nás (již opět i s Anetkou, která byla naštěstí v pořádku) čekal v neděli dopoledne a 
v cestě stálo družstvo Chebu. Tento zápas byl především o tom, zda se děvčata dokážou v hlavách 
vyrovnat s tlakem okolí, protože podle papírových předpokladů se určitě nemělo jednat o 
nepřekonatelného soupeře. Ač výkon v tomto utkání nebyl úplně optimální, tak kvalita byla jednoznačně 
na naší straně a po vítězství 22:10 mohla první zlatá radost vypuknout naplno.  

Těžko lze z týmu někoho vyzdvihovat, protože všechna děvčata předvedla výborné výkony a na skvělém 
výsledku se podílela téměř rovnoměrném způsobem, a to jak střelecky, tak i prací v obraně. V brance 
navíc v rozhodujících okamžicích družstvo obrovsky podržela Áďa Chvátalová, která byla také po zásluze 
vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje.  

  



Mini 4+1 „B" 

Obrovským překvapením pro všechny byly výkony béčka. To nejprve dokázalo postoupit z druhého místa 
ze základní skupiny, kdy rozhodující byla výhra 14:10 nad silným družstvem Kobylis. Jediné zaváhání 
přišlo s družstvem Chebu (11:16), což však nebylo ani tak kvůli tomu, že by byl soupeř o tolik lepší, ale 
především kvůli velmi tvrdé, až zákeřné hře soupeře, kterou rozhodčí prakticky bez trestání připustila. 
Velká škoda je, že právě tuto prohru si s sebou družstvo neslo díky systému turnaje až do konce.  

V čtyřčlenné semifinálové skupině si děvčata nejprve snadno poradila s Žirovnicí (21:4) a pak se tak 
trochu protrápila k vítězství nad naším céčkem. Výsledkově byl zápas sice jednoznačný (19:2), ale 
přístup děvčat k zápasu nebyl vůbec dobrý a především hra v prvním poločase byla pro diváky utrpením, 
což bylo zjevně způsobeno podceněním soupeře. V druhém poločasu se po důrazné promluvě hra 
výrazně zlepšila, což se nakonec projevilo i na výsledném skóre.  

Výsledkem tak nakonec byl předem neočekávaný postup do finálové skupiny, kam děvčata opět 
postoupila z druhého místa a opět se jim dále započítávala porážka s Chebem, který postoupil z místa 
prvního. Jednoznačně nejlepší výkon předvedla děvčata v prvním utkání finálové skupiny, ve kterém se 
střetla s áčkem. Družstev, která dokázala áčko donutit k maximálnímu nasazení, na turnaji opravdu moc 
nebylo (kromě Astry prakticky nikdo další) a výkon hráček béčka proto snesl úplně to nejpřísnější měřítko. 
Tým zdobila především obrovská bojovnost v obraně, ke které se přidala řada velmi pěkných 
individuálních uvolnění. Prohru 26:20 sice děvčata obrečela, ale vzhledem k síle soupeře a především 
vzhledem k vlastnímu výbornému výkonu k věšení hlav vůbec nebyl důvod.  

Téměř shodné hodnocení lze pak napsat i o posledním zápasu ve finálové skupině proti Astře. Kromě 
velmi silného soupeře v tomto zápasu děvčata bojovala i s vlastní psychikou a v zápasu střídala úseky, 
kdy se jim dařilo téměř vše, s úseky, kdy do branky soupeře nespadlo nic. Prohra 7:15 se ale jeví jako 
příliš krutá a neodpovídající průběhu zápasu, protože zejména výkon v obranné fázi byl opravdu výborný. 
Dokladem toho je skutečnost, že ze všech zápasů na turnaji dostalo béčko od Astry (běžně střílející 30 a 
více za zápas) nejméně branek.  

Konečné čtvrté místo (ke kterému nás odsoudila již výše zmiňovaná prohra s Chebem ze základní 
skupiny) je pro toto družstvo fantastickým úspěchem a děvčata mohou být právem hrdá na to, co na 
turnaji předvedla. Nejlepší hráčkou družstva byla zvolena Terka Vaicová, pozadu ale nezůstaly ani další 
hráčky. Vyzdvihnout lze určitě i velmi dobrý výkon Naty Nyklesové v brance.  

Mini 4+1 „C" 

Velmi příjemným překvapením pro nás byly výsledky céčka. Ač se jedná o hráčky, které mají herně 
nejméně zkušeností, tak na výsledcích to nebylo vůbec poznat. Družstvo nejprve zvládlo zápasy v 
základní skupině a po třech výhrách a jedné smolné porážce se Žirovnicí (11:12) postoupilo do 
semifinálové skupiny. Sportovně je však potřeba přiznat, že úroveň soupeřů v této skupině byla v 
porovnání s ostatními skupinami nižší.  

To se projevilo i v další fázi turnaje, jelikož kvalita družstev v semifinálové skupině již byla nad síly děvčat. 
Po prohrách s naším béčkem a Chebem tak postoupila do skupiny o 5. až 8. místo, v níž nestačila na 
Strakonice, ale dokázala vydřít vítězství 9:8 nad Slavií Plzeň, díky kterému obsadila výborné sedmé 
místo, což výrazně převýšilo naše předturnajová očekávání. Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Andrejka 
Skrziszowská.  

Mini 6+1 „A" 

Družstva v šestkové házené měla situaci ztíženou tím, že se v nich střídalo větší množství hráček (dle 
toho, které družstvo v miniházené mělo volno). Áčko si v základní skupině připsalo dva body za výhru 
nad Milevskem a postoupilo do skupiny o 7. až 12. místo. V ní se úroveň hry dále zlepšovala výsledkem 
byly další tři výhry proti Žirovnici, našemu béčku a Jindřichově Hradci. Konečné deváté místo tak asi 
odpovídá síle družstva a také tomu, že ne ke všem zápasům družstvo nastoupilo v úplně nejsilnější 
možné sestavě.  



Střeleckým tahounem družstva byla ve většině zápasů Mája Polanková a vedle ní je třeba vyzdvihnout i 
výborné výkony Sáry s Nelčou v brance, které obě patřily mezi nejlepší brankářky v této kategorii. Pouze 
škoda, že ne vždy jim obrana vypomohla tak, jak bychom si představovali.  

Mini 6+1 „B" 

Béčko si v základní skupině připsalo dokonce tři vítězství nad Mostem, Pískem B a Hájemi B. Kvůli 
výsledkům dalších zápasů však nakonec také obsadilo čtvrté místo ve skupině a postoupilo stejně jako 
áčko do skupiny o 7. až 12. místo. V nadstavbové části se však již družstvu tolik nedařilo a i když výkony 
nebyly špatné, bodovat se již bohužel nepovedlo. I tak lze ale vzhledem ke složení družstva považovat 
konečné dvanácté místo za velmi dobré.  

Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Eva Bažantová, které opět zdatně sekundovaly obě brankářky - Anička 
a zejména ze čtyřkové házené vypomáhající Áďa.  

 
Celkově nelze turnaj hodnotit jinak, než pozitivně. Všem zúčastněným hráčkám náleží obrovská pochvala 
za nasazení a předvedené výkony, které byly ve většině případu nad naše očekávání. Dlouhodobě 
zastáváme názor, že výsledky v této kategorii nejsou důležité, je však fajn si občas ověřit, že se děvčata 
mohou měřit s každým. Zároveň pak věříme, že skutečně první velké vítězství bude motivací do 
budoucna, a to nejen pro hráčky, které jej vybojovaly, ale pro všechny z tréninkové skupiny. Individuální 
vyspělost hráček, kterou prokazují v miniházené, je velmi vysoká, a pokud se to podaří více přenést i do 
šestkové házené, jejich budoucnost nemusí být vůbec špatná.  

 

 

  



Memoriál Karla Šulce 2017 (mladší žačky A) 

Na letošní XXVI. ročník Memoriálu Karla Šulce jsme nominovali dvě družstva mladších žaček (DHC Plzeň 
„A", DHC Plzeň „B"). Celkově se utkalo 25 družstev rozdělených do čtyř skupin (tři 6ti členné, jedna 7 
členná).  

Na děvčata z „A" týmu čekaly zápasy ve skupině B se soupeřkami ze Strakonic, Ústí nad Labem, 
Třeboně, Kobylis a Vršovic. Jako cíl jsme si určili postoupit z prvního případně druhého místa do 
semifinálové skupiny.  

Jako první soupeř nás čekal pražský celek z Vršovic. Z obou stran šlo spíš o souboj s mokrým míčem a 
povrchem a první poločas byl plný technických chyb a nepřesností. Ve druhé polovině zápasu (turnaj se 
hrál systémem 2x 12,5min) se nám již dařily kombinace a rychlé přechody do útoku. Zapas skončil 
stavem 11:3 v náš prospěch. Dařilo se Helče, která se hned několikrát prosadila ze svého postu levého 
křídla.  

Druhý soupeř byl rovněž z Prahy, tentokrát z Kobylis. Zápas byl mnohem náročnější a soupeř hrál 
zataženou obranu, proti které se náš tým nedokázal prosadit. Nakonec díky rychlým protiútokům plynoucí 
z dobré obrany jsme dotáhli zapas do vítězného konce 9:7. Pochvalu zaslouží celý střed obrany - 
vysunutá Julča a za ní dobře bránící Majda, Vážka a Beny.  

Třetí páteční zápas nám postavil do cesty soupeře ze Strakonic. Velmi dobře hrající děvčata z jihu Čech 
hned od začátku ukázala, kdo bude diktovat tempo hry. Oproti minulému zápasu se nám nedařilo dobře 
bránit a zejména pak obsazovat pivota. Ani v útoku se nám nevedla kombinace a vydařila-li se, 
nepovedlo se překonat skvěle chytající brankářku. Tohle vše děvčatům sebralo chuť hrát a pokusit se o 
obrat a tak soupeř ve druhé polovině zápasu svůj náskok jen navyšoval na konečných 5:15 z našeho 
pohledu.  

Tím páteční den skončil a čekal nás úkol na sobotu - porazit zbývající soupeřky ze skupiny.  

Jako první nás v sobotu ráno čekala děvčata z Ústí nad Labem. Zápas byl celou dobu vyrovnaný a 
zdobily ho z obou stran kvalitní obrany, nakonec jsme byli šťastnějším týmem a vyhráli jsme po dobře 
zvládnutém závěru 7:6.  

I do druhého sobotního zápasu nastoupila děvčata odhodlána vyhrát. Dařilo se Vali na křídle i Beny při 
střelbě z dálky. Opět se ale vrátily chyby do obrany, zejména pak se nedařilo uhlídat pivotku soupeřek z 
Třeboně. Zápas jsme ale díky kolektivnímu výkonu dokázali vyhrát 12:11. Velké poděkování patří i 
publiku, které v hale vytvořilo perfektní kulisu dramatického zápasu.  

Výsledkem jsme dokázali postoupit z druhého místa do semifinálové skupiny „E". Do této skupiny se nám 
již započítala prohra se Strakonicemi a čekali nás dva zápasy se soupeřkami ze Zlína a Slavie Praha 
(modrá).  

V prvním zápase jsme se utkali se Zlínem pouze po jednozápasovém odpočinku a již od začátku byla 
znát na každé z holek značná únava ze dvou předešlých zápasů (holky sobotní dopoledne odehrály své 
zápasy v časech 8:00, 9:00 a 10:00 hod). I přesto, že jsme nakonec odcházeli poraženi 9:13 musím 
děvčata pochválit za útočnou improvizaci v kombinacích. Soupeřky měly perfektně nastudované naše 
signály a bylo třeba vzít odpovědnost na sebe. Za to bych především pochválil Julču s Kikinou.  

Druhý a poslední zápas semifinálové skupiny nás čekal se Slavii Praha. Naše holky narazily na velmi 
tvrdou a organizovanou obranu, na kterou se nám nedařilo najít recept. Za pochvalu ovšem stojí i naše 
obrana a především po všechny zápasy skvěle chytající Ája Šindelářová (Ája byla na konci turnaje 
zvolena nejlepší hráčkou týmu). I přesto byly na konci šťastnější soupeřky, které zvítězily 9:7. 
V semifinálové skupině děvčata bohužel nezískala ani bod a čekaly nás dva zápasy o konečné pořadí 5.-
8. místo.  



Prvním soupeřem o konečné umístění byla děvčata z Chebu. Celý první poločas holky neměly vůbec 
chuť vyhrát :-( Naše už tradiční neuhlídání pivota v obraně nás stálo laciné branky. Ve druhé polovině 
dobře zahrála Julča s Beny. Julča předvedla několik úspěšně zakončených rychlých protiútoků a Beny se 
dařila střelba z dálky. Výsledek se nám už ale otočit nepodařil. Zápas skončil prohrou 9:12.  

K poslednímu zápasu celého turnaje jsme nastoupily v neděli ráno v 8:00 proti týmu z Veselí. Děvčata do 
zápasu vstoupila s chutí zvítězit a ujala se rychlého vedení 3:0. Poté ale jako by se nechaly výsledkem 
uspokojit a soupeř nás dotáhl na 3:3. V obraně jsme měly problém především na středu s předáváním 
pivota, díky tomu dával soupeř jednoduché branky. Dívky pak ale zabraly a nakonec zápas dovedly do 
vítězného konce v poměru 9:7 pro nás. Za tento zápas zaslouží v bráně pochvalu Ája, která děvčata 
podržela několika skvělými zákroky a v útoku byly tahounky Valča s Julčou :-)  

Za celý turnaj bych také ráda poděkovala rodičům, kteří se podíleli na zapisování, povzbuzování a 
dalších věcech spojených s turnajem :-)  

 

 

  



Mini 6+1 - Osmé soutěžní turnaje sk. A, B, C -  
13. a 14. 5. 2017 (HC Plzeň + Tachov + Talent Plzeň) 

Náročný program čekal o víkendu minižačky, resp. jejich trenéry, protože během dvou dnů se odehrály 
turnaje všech tří skupin v šestkové házené. Nejprve v sobotu odehrály turnaj béčko v Tachově a céčko na 
HC Plzeň v areálu v Božkově, na které navázal nedělní turnaj áčkové skupiny, která se uskutečnila v hale 
Lokomotivy (pořadatelem byl Talent).  

DHC Plzeň B 

Na turnaj skupiny B do Tachova odjela kvůli řadě omluvenek děvčata pouze v počtu 10 hráček. Turnaje 
se dále zúčastnila družstva Talentu B, Tachova a Chebu.  

K prvotním zápasu děvčata nastoupila proti Talentu a při osobní obraně, zřejmě po zkušenostech z 
Memoriálu Karla Šulce s osobní obranou, nedala soupeři téměř žádný prostor na hřišti. V útočné fázi byl 
naopak k vidění dobrý pohyb s míčem s řadou pěkných zakončeních všech děvčat. V druhé části zápasu 
po shot autech, kde mimo jiné všechny hráčky vstřelily gól, jsme nastoupili ke hře 6+1. V obranné části 
chybělo děvčatům ze začátku včasné přistupování proti střílejícím hráčkám, ale to se během zápasu 
zlepšovalo. V útočné části děvčata předvedla mnoho individuálních akcí, ze kterých padaly pěkné góly.  

Dalším soupeřem turnaje byl pořádající klub Tachov a po předchozí domluvě byl sehrán zápas 2x15 min. 
Tachovské hráčky zpočátku zaskočily naše děvčata vysunutou obranou, kvůli které docházelo k mnoha 
ztrátám míče, které byly potrestány góly. V druhé části zápasu však děvčata našla odvahu a po 
individuálních akcích docházelo i proti vysunuté obraně k pěkným uvolněním a úspěšným zakončením. V 
obraně děvčata proti Tachovu velmi zabojovala a také náš tým v několika případech podpořila úspěšnými 
pěknými zákroky Adéla Chvátalová, která byla naší jedinou brankářkou na turnaji.  

I v dalším zápasu s Chebem se hrálo opět na 2x15 min a zde si již děvčata mnohem více věřila, což se 
projevovalo jak v útočné části, tak i v obraně. Hráčky soupeře ze začátku jen stěží hledaly způsob, jak 
proniknout naší obranou a zakončovat se jim dařilo pouze z větší vzdálenosti. V útočné fázi naopak naše 
děvčata zakončovala akce nejen střelbou ze spojek, ale i po mnoha hezkých přihrávkách do pivota, a co 
musíme ocenit, tak i z křídel.  

Celkově je potřeba vyzdvihnout, že děvčata byla více ochotná naslouchat pokynům trenérů, což se 
projevilo i na hřišti. Všem proto patří pochvala za předvedenou hru i snahu dále se zlepšovat.  

DHC Plzeň C 

Céčko odehrálo turnaj v areálu Božkově a vedle našeho družstva se jej zúčastnilo již pouze domácí HC 
Plzeň a Háje Praha B. Zvolen byl proto již z dřívějška osvědčený model, kdy se hrálo tříkolově každý s 
každým. V prvním kole se družstva nejprve utkala 10min v osobní obraně, po níž následovaly shot-outy. 
V druhém kole se pak hrála 15min klasická hra opět zakončená shot-outy a konečně ve třetím kole již 
pouze 15min klasická hra.  

Ve hře našich děvčat byla po celý turnaj bohužel k malá odvaha něco vymyslet s míčem a zakončit. Až 
na výjimky se hráčky raději rychle zbavovaly míče, než aby se samy pokusily ohrozit branku soupeře. 
Postupně se sice hra zlepšovala, ale nedostatků ve hře je stále více, než bychom si představovaly. 
Pracovat bude potřeba na odstranění velkého množství technických chyb a především se děvčata budou 
muset naučit se rychleji rozhodovat, jak vyřešit konkrétní herní situaci. To je patrné především při osobní 
obraně.  

Celkově lze tentokrát pochválit děvčata hlavně za to, že celý turnaj zvládla po fyzické stránce. Pochvala 
pak patří i dobře chytající Aničce a v poli především Kačce Šedivé, která se jako jedna z mála nebála vzít 
zodpovědnost na sebe a častěji se pokoušela o uvolnění i zakončení.  

  



DHC Plzeň A 

Áčková skupina se odehrála v neděli v hlavní hale Lokomotivy a úroveň turnaje rozhodně odpovídala 
kulisám velké haly, v jakých se hrálo. Kromě tradičních účastníků (Talent a Šťáhlavy) tentokrát opět 
přijela děvčata ze Strakonic a poprvé se turnaje v rámci Plzeňské ligy zúčastnilo i velmi silné družstvo 
pražské Dukly.  

Naše děvčata se nejprve utkala s družstvem Strakonic, se kterými sehrála výborný zápas při osobní 
obraně. Při klasické hře pak sice celkem dobře fungovala obrana, avšak v útoku úplně chyběla střelba z 
dálky. Na to soupeř zareagoval zatažením obrany na 7m, ve které tak bylo při kličkách jen velmi málo 
prostoru. Tato část tak byla z našeho pohledu určitě nejméně povedenou z celého turnaje.  

Druhý zápas proti Dukle však byl již o něčem jiném. Ač měla děvčata zejména z vyšších spojek soupeře 
obavu, tak v útoku to na hřišti nebylo poznat. Po opět výborné osobní obraně se tentokrát výrazně 
zlepšila útočná fáze i při klasické hře a díky většímu počtu střel z dálky byl i větší prostor pro individuální 
uvolnění na brankovišti. Trochu problémy však byly v obraně, kde byl na děvčatech vidět velký respekt ze 
soupeře a někdy se stávalo spíše to, že děvčata hráčům ustupovala, než aby aktivně bránila. Ač se 
výsledek nepočítal, tak především díky výborné hře v útoku měla mírně navrch naše děvčata, což pro nás 
vzhledem k síle soupeře bylo velký překvapením.  

Třetí zápas proti Šťáhlavům byl jako přes kopírák. Soupeř neobvykle nastoupil v prakticky nejsilnější 
možné sestavě (včetně hráčů, kteří již obvykle hrají jen za mladší žáky), což nám vzhledem k fyzické 
převaze chlapců dělalo problémy zejména v obraně. Útočná fáze však byla opět výborná a dařilo se 
zakončovat jak po individuálních uvolněních, tak i po spolupráci s pivotem.  

V posledním zápasu proti Talentu již bylo evidentní, že děvčatům došly síly, což se projevilo jak na 
množství technických chyb, které v předchozím průběhu turnaje nedělaly, tak i na nedůslednosti při 
obsazování soupeře v obraně. Většinu zbývajících sil děvčata věnovala útoku a bránit se již nikomu příliš 
nechtělo, což se projevilo i na výsledku.  

Celkově ale musíme turnaj hodnotit jednoznačně pozitivně. Po prvním trochu ospalém zápasu se děvčata 
zejména v útoku rozehrála ke skutečně výbornému výkonu a bylo vidět, že individuální vyspělost hráček 
je na vysoké úrovni. Trochu škoda je, že vyjma tradičně velmi dobré spolupráce s pivotem se nepodařilo 
do hry přidat ještě o trochu více kombinací, které děvčata na trénincích zvládají, ale při zápasech nemají 
odvahu více je použít. Rezervy lze určitě vidět i v obraně, kde bude potřeba zvyknout si na to, že bránit je 
potřeba každého hráče bez ohledu na to, o kolik je vyšší nebo těžší. I přes některé chyby však patří všem 
velká pochvala, protože v souboji s velmi silnými soupeři děvčata rozhodně obstála se ctí.  

 
Nejbližší turnaj nás čeká hned za týden v neděli, kdy se všechna děvčata zúčastní turnaje v kategorii mini 
4+1 v Kynžvartu.  

 

  



6. kolo Žákovské ligy - medaile pro DHC Plzeň  
(13. 5. 2017) 

V posledním kole Žákovské ligy zavedl los hráčky DHC Plzeň do krásného sportovního areálu ve 
Strupčicích (pořádal DHK Baník Most).  

Na DHC Plzeň čekali samí nepříjemní soupeři.  

Prvním z nich byla Ostrava Zábřeh – družstvo, v jehož barvách nastupuje i nejlepší střelkyně Žákovské 
ligy Charlota Cholevová (z 20ti zápasů 199 branek), i pátá nejlepší střelkyně Lucie Králová (144 branek). 
Naše děvčata rychle odskočila na tříbrankový rozdíl, který Ostravačky brzy smazaly. V tomto duchu se 
odehrával prakticky celý zápas (hráčky DHC vždy o několik branek odskočily a Ostravačky se o něco 
přiblížily). Nakonec zejména díky výbornému výkonu Kantnerové (9 branek) jsme zvítězily 25 : 19.  

Druhý zápas nás čekal domácí tým - nejen černý anděl, ale spíš černý kůň soutěže. Mostecké hráčky 
měly na začátku převahu a těm našim se nechtělo příliš bránit. Mostečtí andílci vedli rozdílem tří branek. 
Plzeňačky se ale nenechaly rozhodit a trpělivě ukrajovaly z náskoku soupeřek. Pak se poprvé ujaly 
vedení 7 : 6 a od této chvíle již svůj náskok navyšovaly. Nakonec vydolovaly nejen dva body, ale 
poměrně jednoznačný výsledek 21 : 12. Pochvalu zaslouží zejména Lásková s Drozdovou (obě 5 
branek).  

Třetí utkání proti Olomouci se hrálo nejen celý první poločas, ale i první pětiminutovku poločasu druhého 
prakticky bez obran (a téměř i bez zákroků brankářek). A byly to spíše Olomoučanky, které vždy o krůček 
vedly a naše děvčata dotahovala. Ve 25. minutě svítilo na ukazateli 17 : 17. Pak ale naše děvčata 
famózní osmibrankovou šňůrou odskočila na 24 : 17 (zejména díky vynikajícímu výkonu Drozdové - 11 
branek - a Haluzincové - 4 branky). Výborně znovu hrála i Lásková (5 branek). Naše hráčky si pak mírné 
vedení udržovaly až do konce (31 : 25).  

Poslední utkání proti Chebu bylo zpočátku ve znamení poněkud laxního přístupu z naší strany. Pak jsme 
ale přidaly v obraně a v útoku se znovu trefovala Drozdová (z 9 střel 7 branek). V brance přidala důležité 
zákroky Malá. A poslední vítězství plzeňských děvčat v tomto ročníku Žákovské ligy bylo na světě (20 : 
11).  

Branky: 

Drozdová 29, Haluzincová 10, Hoťková 4, Kajerová 5, Kantnerová 15, Klementová 5, Lásková 14, 
Pitulová 4, Rittichová 4, Tomanová 3, Turková 1, Vaňková 1, Šimáčková 1, Malá 1  

Chytaly Malá 45 % a Kučerová 48 %.   

Celkově DHC Plzeň absolvovalo Žákovskou ligu s bilancí 21 vítězství a 3 proher: prohrály jsme s 
Kunovicemi v zápase, kde se nám nedařilo vůbec nic; dále jsme prohrály se Zlínem (v zápase, kde jsme 
nejprve o osm prohrávaly, potom dotáhly na remízu a v závěru brankou tři vteřiny před koncem prohrály o 
tento smolný jediný gól). Třetí zápas, který jsme prohrály, byl proti nejlepšímu družstvu v letošním ročníku 
soutěže - DHC Slavii Praha. Tady je třeba smeknout klobouk před výkonem Pražaček, které byly 
nejlepším týmem a v celé soutěži pouze jedinkrát remizovaly. Bohužel díky propadlé registraci jedné z 
hráček jim byly kontumovány čtyři zápasy (a mezi nimi i zápas s námi). Stále se ještě čeká na výsledek 
odvolacího řízení. Pokud komise přehodnotí své rozhodnutí ve prospěch DHC Slavia Praha, získá DHC 
Plzeň bronzovou medaili. Pokud komise potvrdí původní rozhodnutí, bude DHC Plzeň stříbrné!  

Medaile je pro hráčky DHC Plzeň zaslouženou odměnou za celoroční dřinu a příkladný přístup k 
tréninkům. Holky, děkujem!  

Obrovské poděkování patří také našim fanouškům, kteří nás poctivě podporovali od prvního až do 
posledního zápasu a byli holkám skvělou oporou i ve chvílích, kdy se příliš nedařilo.   



Přijďte podpořit starší dorostenky na cestě za medailí 
(DHC PLZEŇ – HC ZLÍN 14.5. v 13,45) 

Přestože dorostenecké ligy již skončily, zbývá odehrát ještě kvarteto zápasů, které určí medailistky v 
kategorii starších dorostenek.  

O mistra republiky se utkají vítězky západní skupiny DHK Baník Most s vítězkami východní skupiny 
děvčaty z Hodonína.  

Nás bude více zajímat boj o třetí místo a bronzovou medaili mezi druhými z obou skupin po základní části 
DHC Plzeň a HC Zlín. První zápas se odehraje na západě Čech v hale 31. ZŠ již tuto neděli 14.5. 
Začátek utkání je určen na 14,00. Utkání však bude předcházet slavnostní zahájení, jak se sluší na akci 
tohoto významu. Rozhodčími utkání je extraligová dvojice Nezbeda - Zelenka.  

Odvetný zápas je plánován na neděli 21.5. v 17,30 do haly Eurosonic ve Zlíně.  

Udělají loňské mistryně republiky z mladších dorostenek první krok k historicky první medaili pro DHC v 
kategorii starších dorostenek? Přijďte se v neděli přesvědčit sami a podpořte domácí juniorky!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Starší dorostenky po prvním dějství o branku vpředu 
(DHC PLZEŇ - HC ZLÍN 14.5.2017) 

Do prvního zápasu o bronzovou medaili nevstoupily domácí dorostenky vůbec dobře.  

Ustrašený výkon v první čtvrtině utkání nemohl vést k ničemu jinému než k velmi nepříznivému výsledku 
(3:8). Pak však přišel první malý zázrak a za dalších osm minut bylo srovnáno na 9:9.  

Bohužel výsledkem několika hrubých chyb na pravé straně obrany bylo zlínské poločasové vítězství 
10:12.  

Místo toho, aby domácí ihned po přestávce ztrátu dotáhly, vyrobili opět několik zbytečných chyb a hosté 
zvýšili na 11:16. Poté se domácí opět trochu zvedli, ale zbytečné chyby je srážely stále dolů. Ve 20. 
minutě prohrávali 19:22. Poslední desetiminutovku DHC zvládlo stejně jako proti Slavii na jedničku. Za 
tohoto stavu vstřelilo 5 branek a 40 sekund před koncem šlo za dvoubrankového vedení po time-outu do 
útoku.  

Bohužel se úplně nezdařil domluvený záměr, jak zvýšit na rozdíl tří branek. Naopak soupeř korigoval z 
trháku na 24:23 pro DHC, a tak výprava DHC pojede příští týden do Zlína jen s hubeným 
jednobrankovým náskokem. Přesto se vítězství nad tak kvalitním soupeřem cení. Vždyť v jeho týmu bylo 
deset dorosteneckých nebo juniorských reprezentantek.  

Na rozdíl od všech předchozích utkání v této sezoně se DHC nedařilo v útočné fázi. Zcela jasně o tom 
hovoří počet nastřílených branek. Velké množství neproměněných střel by se příště nemuselo vyplatit. 
Naopak pokud pomineme první patnáctiminutovku, fungovala většinou velmi dobře letos hodně 
kritizovaná obrana, která byla podpořena výborným výkonem brankářky A. Jiskrové. Ta se rozhodně 
vyrovnala třem reprezentantkám v brance Zlína. Jeden ze svých nejlepších letošních výkonů podala D. 
Franzová, pochvalu za neuvěřitelnou bojovnost zaslouží oba pivoti S. Paulusová a K. Soukupová. 
Naopak obě reprezentační spojky V. Oravcová a J. Franková tentokrát střídaly slabší a dobré chvilky.  

Naštěstí v kritických chvílích ukázaly své kvality. Do hry se příliš nedostávala křídla DHC.  

V týdnu se podíváme na video a příští neděli uděláme vše pro to, aby se bronzová medaile stěhovala na 
západ Čech.   

Branky DHC Plzeň:  

Oravcová 10/2,Franzová 4/1,Franková 3, Sedláková 2, Paulusová, Kepková, Poslední a Soukupová po 1, 
Šmrhová 1/1.  

Branky HC Zlín: Herbočková a Hubová po 6, Polomíková 4, Popelková 2, Ševčíková 2/1, Mahďáková, 
Polášková a Koldová po 1  

 

  



Předposlední kolo ligy mladších žaček na plzeňské Slávii 
(20. 5. 2017) 

K předposlednímu kolu dlouhodobé soutěže Plzeňské ligy mladších žaček se sešla družstva na HK 

Slavia VŠ Plzeň.  

DHC Plzeň A 

Náš dnešní výkon nelze nazvat jinak než děs, bída a utrpení...Děvčata v obou zápasech se soupeři, které 
jindy přehráváme rozdílem třídy, předváděla spíše chodící házenou. Nebyla na nich vidět vůbec chuť po 
vítězství. Zbytečnými chybami jsme ztráceli míče a soupeř se dostával do snadných brankových 
příležitostí. S plzeňskou Slávií náš výkon ještě stačil na výhru, ale proti HC Plzeň jsme byly schopné uhrát 
"pouze" remízu, a to ještě nutno podotknout díky brankařce. 
Za celý turnaj bych chtěla pochválit pouze velmi dobře chytající brankařku z minižaček Naty Nyklesovou, 
která s holkami byla na prvním turnaji, ale vůbec se neztratila. Předváděla krásné zákroky a děvčata 
podržela několika krásnými zákroky.  

DHC Plzeň B 

Naopak zde si holky zaslouží velkou pochvalu. Jejich chuť vyhrát a bojovat byla pro nás trenéry velkým 
překvapením. Dívky ve všech zápasech předváděly konečně výkony, kterých jsou schopné.  

Hned v prvním zápase s HC Plzeň se po celou dobu utkání jak při osobce, tak při normální hře děvčata 
prala o vítězství, bohužel nám chybělo kousek štěstí a zápas jsme prohrály.  

V dalším zápase s plzeňskou Slávii děvčata osobku i shoty vyhrála. V klasické hře jsme pak na chviličku 
přestaly bránit, a to rozhodlo o naší prohře 10:5, ale i přes to pokračoval náš zlepšený výkon.  

S Chebem již bylo vidět že děvčatům malinko chybí síly především při osobce. Kdy nás soupeř uběhal. 
Při hře jsme předvedly několik povedených akcí a konečně jsme se nebály střílet ze spojek.  
Za celý turnaj bych chtěla pochválit opravdu všechny děvčata. A velké díky patří minižačkám Lauře 
Vopatové, Barče Stulíkové, Majdě Růžkové a Sáře Mancellari za jejich pomoc a skvělé výkony.  

 

  



Mini 4+1 – Poslední soutěžní turnaj 21. 5. 2017  
(Lázně Kynžvart) 

Soutěž v kategorii mini 4+1 uzavřel poslední turnaj, který se konal v Lázních Kynžvart. Pro hráčky ročníků 
2006 a 2007 se pak nejednalo o poslední turnaj v této kategorii jen v této sezóně, ale co se týče 
miniházené, tak pravděpodobně o poslední turnaj vůbec. Proto namísto hodnocení turnaje budeme spíše 
bilancovat, jaká (nejen tato) sezóna v miniházené byla.  

Děvčata letos absolvovala celkem 8 turnajů, kdy na většině z nich jsme vzhledem k počtu hráček postavili 
4 družstva, která se střetávala s přibližně stejně silnými soupeři v jednotlivých skupinách. Hrálo se 
klasicky bez počítání výsledků, takže nikdo nebyl zbytečně stresován tím, že právě jeho případná chyba 
může ovlivnit výsledek. Děvčata po celou sezónu předváděla výborné výkony a kvalita zápasů rostla 
turnaj od turnaje. Nejinak tomu bylo i na turnaji posledním, i když ne vždy se všem úplně chtělo bránit a 
útok obranu převyšoval. To bylo ale s rostoucími výkony děvčat pro zápasy v lepších skupinách poměrně 
typické, jelikož individuální vyspělost hráčů v nich již byla na takové úrovni, že v soubojích jeden na 
jednoho bylo ubránit soupeře velmi obtížné.  

Tři roky, po které děvčata soutěž v miniházené hrála, tak jasně se ukázaly, jaký je pro malé házenkářky 
miniházená přínosem, protože pokrok, jakého za tuto dobu většina z nich dosáhla, je obrovský. Uvolnění 
s míčem i bez míče, obsazování soupeře při osobní obraně, orientace v prostoru menšího hřiště, nutnost 
rychle se rozhodovat. Nejen to, ale celou řadu dalších dovedností děvčatům miniházená přinesla, což se 
již projevuje i v šestkové házené, byť zatím ne vždy dokážou děvčata vše, co se v miniházené naučila, 
přenést do velké házené úplně tak, jak bychom si představovali. Práce nás proto čeká ještě spousta, ale 
věříme, že házenkářská kariéra děvčat nabrala i díky miniházené správný směr a že se návyky z tohoto 
odvětví házené pozitivně ještě více projeví.  

Po minulé sezóně, kdy si velkou házenou vyzkoušela pouze některá děvčata, již v této sezóně startují v 
kategorii mini 6+1 všechna. Na to chceme navázat i v letech následujících, a protože část děvčat z 
tréninkové skupiny (ročník 2006) již bude v příští sezóně v kategorii mladších žaček, rozhodli jsme se 
vody miniházené opustit a po symbolické zlaté tečce v podobě vítězství na Memoriálu Karla Šulce se již 
naplno věnovat pouze velké házené. Doufejme, že nejen tento výsledek bude pro všechny motivací do 
další práce v trénincích.  

Sezóna v miniházené tedy sice skončila, ale všem akcím ještě rozhodně konec není. Za týden nás totiž 
čeká minikemp ve Šťáhlavech a následně pak dva nesoutěžní turnaje v šestkové házené - nejprve 
Slávistický mináček a po něm Kynžvartský pohár. 

 

  



Bronzové starší dorostenky opět přepisují historii klubu 
(HC Zlín - DHC Plzeň 21.5.2017) 

První republiková medaile z kategorie starších dorostenek pro DHC Plzeň je na světě. V odvetném utkání 
ve Zlíně ji vybojovala skupina hráček ročníků 1999 a 2000, když po domácím jednobrankovém vítězství 
porazila domácí Zlín i v jeho hale 23:26.  

DHC se poučilo z minulého zápasu. Celý týden po rozboru videa nacvičovalo situace, které v prvním 
zápase příliš nezvládalo. A vyplatilo se.  

Prohrávalo vlastně jen v první minutě 1:0, pak už celý zápas vedlo, maximálně však o čtyři branky. 
Poločasový výsledek 9:11.  

Nebyl to zápas z kategorie krásných, nicméně se v něm našly momenty, které musely potěšit diváky i 
trenéry. Zlín vynikal v rychlých protiútocích, ze kterých vstřelil osm branek. Naopak na postavenou a 
dobře organizovanou obranu měl výrazné problémy.  

Na druhé straně DHC nedokázalo zrealizovat ani jeden rychlý protiútok. Částečně to bylo způsobeno 
střídáním hráček obrana útok, nechutí ztrácet zbytečně míče a vlastní sebedůvěrou ve hře na 
postavenou obranu. Celá tato taktika se naprosto vyplatila. Hrát s rychlými Zlíňankami na honěnou by byl 
čirý nesmysl. Hráčky tentokrát dokázaly bojovat až do konce a dodržet pokyny trenérů. Odměnou je jim 
další cenný kov do jejich pěkné sbírky medailí.  

O atmosféru zápasu se starala v hledišti především skupinka hostujících fanoušků, za což jim patří dík. 
Domácí diváci jakoby nevěřili, že mohou prohrát, se omezovali jen na občasné výkřiky. Klobouk dolů před 
mladou dvojicí rozhodčích Kučerka - Pavelová. Zvládla zápas na jedničku. Po těch letech, co do Zlína 
jezdíme na různé turnaje, Žákovské a dorostenecké ligy to považuji za velmi příjemné překvapení. Jen 
tak dál.  

Klobouk dolů i před hráčkami, které v závěru náročné sezony zápas odmakaly a poučily se z chyb. 
Bronzem si nastavily laťku na příští sezonu velmi vysoko. Za celou letošní sezonu ztratily body v lize jen 
se zlatým Mostem (v boji o mistra porazil Hodonín vysoko 30:12). Na závěr si dovolím ještě jednu 
poznámku. Na základě zápasů o medaile se nabízí otázka. Nebylo by pro příští ročníky lepší uspořádat 
klasické Final4? Jeden víkend - čtyři týmy každý s každým? Postupujícím by se možná pak hodil jeden 
víkend volna před Československým pohárem.  

Branky DHC Plzeň: 

Oravcová 10/2, Franková 4, Franzová 3/1, Soukupová 3, Sedláková 2, Kepková 2/1, Poslední 1, 
Šmrhová 1/1.  

Branky HC Zlín: Herbočková a Hubová po 5, Ševčíková 5/1, Popelková 3, Mahďáková 3, Polomíková a 
Koldová po 1  

 

  



Plzeňská liga starších žaček (27. 5. 2017) - zlato pro  
DHC Plzeň A 

V sobotu 27. 5. 2017 proběhl závěrečný turnaj tohoto ročníku Plzeňské ligy starších žaček.  

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC Plzeň A stejně jako v minulých turnajích jasně kralovaly a předvedenou hrou jednoznačně 
přehrávaly všechny soupeřky.  

Nejprve v "ospalém" ranním utkání zdolaly hráčky z HK Slavia VŠ Plzeň 15 : 10.  

Potom jednoznačně porazily hráčky z HC Plzeň 38 : 10.  

I ve třetím utkání proti FK Hvězda Cheb ukázaly hráčky z DHC Plzeň A svou kvalitu a proti bronzovému 
medailistovi soutěže předvedly několik krásných akcí. Zvítězily zaslouženě 25 : 10.  

V posledním utkání ve velkém horku přehrála naše děvčata HK Slavia VŠ Plzeň B 18 : 12 (několik 
krásných ukázek spolupráce předvedly Tomanová s Kajerovou).  

Pochvalu zaslouží všechny hráčky. Velmi dobrý výkon opět předvedla Haluzincová. Výborně zapadla i 
jediná mladší žákyně - Majda Komárková.  

Celkově se hráčky z DHC Plzeň A staly zaslouženými královnami soutěže, když dokázaly ve všech 
zápasech jasně zvítězit.   

Branky: 

Drozdová 15, Haluzincová 9, Hoťková 2, Kajerová 14, Kantnerová 18, Klementová 5, Komárková 3, 
Lásková 9, Tomanová 12, Vaňková 11.  

Chytala Kučerová (49 %).   

DHC Plzeň B 

Hráčky z Béčka měly pouze dva zápasy. V prvním si jednoznačně poradily s rivalkami z HC Plzeň 24 : 
13. Ve druhém pak nestačily na FK Hvězdu Cheb. Nejprve v prvním vlažném poločase nedůrazně bránily 
a neproměňovaly. Poté dokázaly ve 14. minutě dotáhnout na 11:11, aby vzápětí opět nepřesně střílely a 
nedůrazně bránily.  

Jednoznačně největší pochvalu zaslouží posila z mladších žaček Kiki Nová. (Veronika Chocová i Naty 
Hofírková zatím ještě sbírají zkušenosti - i když se stále zlepšují tak v některých chvílích na starší a 
zkušenější soupeřky nestačí). Oporou družstva byla i Adéla Pitulová. Ostatním hráčkám nelze upřít 
snahu, ale rozhodně nepodaly optimální výkony.   

Béčko bohužel v celé soutěži předvádělo nevyrovnané výkony. A přesto, že dokázalo v průběhu soutěže 
porazit oba medailisty, bohužel několik herních výpadků holky připravilo o lepší umístění. Nakonec je z 
toho páté místo, což je rozhodně pod možnosti družstva.  

Branky:  

Buřičová 6, Chocová 1, Hofírková 1, Kabátníková 1, Nová 5, Pitulová 4, Turková 5, Řehořová, Šimáčková 
11, chytala Malá (40 %).   



Házenkářský desetiboj 2017 - bronz pro DHC Plzeň 

Mistrovství ČR mladších žaček - Házenkářský desetiboj - hostilo v letošním roce malebné jihočeské 
město Jindřichův Hradec. S bronzovými medailemi z něj odjíždí hráčky DHC Plzeň. Ty tak dokázaly 
navázat na "nepřetržitou klubovou medailovou šňůru", kterou začaly hráčky ročníků 1998 a 1999 již v 
roce 2011! Od té doby si DHC Plzeň pokaždé dokázalo vybojovat účast na finále a později ji proměnit v 
medailový úspěch!  
Páteční program začal tradičně hodem do dálky a pětiskokem.  

Na hod do dálky pořadatel dodal zcela nové míče Erima, které našim děvčatům příliš neseděly. I tak z 
toho bylo celkově pěkné třetí místo.  

V pětiskoku, na který jsme si vsadily žolíka, děvčata předvedla svoje kvality a zúročila pečlivou přípravu i 
náročný trénink (Lukáši, děkujeme :-)). Holky naskákaly nejlépe ze všech družstev a získaly nejen plný 
počet bodů za disciplínu, ale zároveň i maximum bodů ze žolíka. Nejlepší výkony podaly Šindelářová, 
Brázdová a Chocová, které skočily shodně 11 m.  

Pak už přišlo na řadu první utkání (s Jindřichovým Hradcem). K němu bohužel holky příliš zodpovědně 
nepřistoupily. Nedůslednost v obraně a malá chuť útočit byly jasně patrné v osobce i hře. Jenom shot-
outy se nám povedly.  

Sobotní program začal rychlým během. Zde opět prokázaly svoje kvality pozdější vítězky z Ostravy 
Poruby. Ty s přehledem zvítězily. Našim děvčatům se ale také dařilo a dokázala vybojovat druhé místo. 
Pochvalu zaslouží především Jelínková (5,95 s) a Čásová (5,99 s).  

Pak už naše děvčata nastoupila proti Žirovnici. Zlepšený výkon ve hře přinesl vyrovnaný průběh a prohru 
o jediný gól v osobní obraně i shot-outech. V utkání už se zase dařilo méně a prohrály jsme 7 : 11.  

Dalším soupeřem byla Slavia Praha. V osobní obraně jsme nemohli pohyblivým Pražačkám konkurovat a 
zaslouženě jsme prohrály 5 : 12. Bohužel se nám nevydařily ani shot-outy. Při normální hře se ale holky 
hecly a podaly patrně svůj nejlepší výkon ve hře na turnaji. Držely jsme krok až do poslední minuty, kdy 
jsme i obdrželi rozhodující gól na 9 : 8.  

Sobotní večerní zápas s mladými ivančickými nadějemi skýtal šanci konečně naplno bodovat. A podařilo 
se. Ivančické želvičky ale statečně bojovaly, a tak jsme zvítězily v osobní obraně jen tak tak o dvě branky 
6 : 4. V shot-outech jsme tentokrát jasně dominovaly 15 : 4. I výsledek normální hry jsme si pohlídaly. 
Bylo jen škoda, že nedokázalo víc hráček bodovat do aktivity.  

Sobotní večer tradičně patří na Desetiboji Přesné střelbě (na plachtu). Naše holky šly předposlední. 
Znovu se potvrdilo, že na plachtě je vždycky všechno jinak. Ty, kterým se na tréninku obvykle dařily 4 a 
více zásahů, se tentokrát spíše trápily. Naopak ty, které se doma příliš trefit nemohly, tady bodovaly. 
Rozhodující byl ale samozřejmě součet deseti nejlepších z každého týmu a porovnání s ostatními - a v 
tom naše děvčata jasně dominovala (129 bodů, druhá Poruba 78). Nejvíce se dařilo Dubské (21 bodů), 
Šindelářové (18 bodů) a Hofírkové (15 bodů).  

Po večerních průběžných výsledcích bylo trenérkám jasné, že o medailích se rozhodne na překážkové 
dráze. Naštěstí byly holky po sobotě "řádně rozjeté", plné chuti a sebedůvěry. Překážkovou dráhu zvládly 
na výbornou a po zásluze v ní zvítězily. Nejvíce se blýskla Ája Šindelářová, která měla druhý nejlepší čas 
ze všech 84 hráček.  

Před posledním zápasem bylo jasné, že případný úspěch v osobní obraně nebo normální hře naše 
postavení v tabulce příliš nevylepší. Naopak body ze shot-outů nebo aktivity znamenaly "potvrzení 
medailové jistoty".  

V zápase s Porubou se nám nad očekávání dařilo v osobní obraně - vyhrály jsme 7 : 6 (a zároveň si 
připsaly veledůležitých šest bodů do aktivity). Také shot-outy nám naštěstí vyšly, i když z počátku tomu 



moc nenasvědčovalo. Vyhrály jsme je 18 : 14. V normální hře pak od samého začátku jasně dominovala 
Poruba. Pro nás ale bylo důležité, že jsme si dokázaly připsat další body do aktivity - z rychlého útoku se 
trefila Egermajerová, z postavené devítky Chocová, Brázdová i brankářka Šindelářová. Celkově se 
podařilo hned 10ti hráčkám se bodově prosadit.  

Pak už jsme jen napjatě čekaly, jak to všechno dopadlo. Po spočtení všech výsledků měla nejvíce bodů 
Poruba (45 bodů). Nutno říci, že zasloužený vítěz Házenkářského desetiboje. Porubanky se prosazovaly 
v disciplínách a sympatickým dojmem působily i při hře. Družstva na druhém a třetím místě měla shodně 
44 bodů. Slavia Praha a DHC Plzeň. V tomto případě rozhoduje o konečném pořadí výsledek normální 
hry (a tady jsme bohužel prohrály o jeden jediný gól 8 : 9). Samozřejmě je to škoda. Na druhou stranu je 
třeba objektivně říct, že Slavia Praha byla zcela jistě "házenkářštější".  

Všechny bronzové medailistky DHC Plzeň zaslouží za své výkony pochvalu. Všechny odvedly velký kus 
práce a jejich výkonnost i touha získat medaili se zvyšovaly hodinu od hodiny.  

Bronzové medailistky DHC Plzeň: 

Benešová Lucie, Brázdová Veronika, Čásová Karolína, Dubská Julie, Egermajerová Nela, Hofírková 
Natálie, Hýblová Ludmila, Chocová Veronika, Jelínková Šárka, Komárková Magdaléna, Krausová 
Kateřina, Nová Kristýna, Šindelářová Adriana, Toušová Valentýna  

Trenérský tým: Eva Voláková, Fanda Čákora, Eva Mancellari, Věra Jordanovová, Jarka Šmrhová  

 

 

  



Slávistický Mináček (předpřípravka) - 4. 6. 2017 

Předpřípravka se v neděli 4. 6. 2017 zúčastnila v Praze svého v pořadí již druhého turnaje. Klub DHC 

Slavia Praha pořádal turnaj Slávistický Mináček 2017. Naše hráčky soutěžily v kategorii ročníků narození 

2009 a mladší, a přestože znovu patřily mezi jedny z nejmladších háček, rozhodně se na turnaji 

neztratily.  

V turnaji bylo v naší kategorii přihlášeno celkem osm týmů: HK Ivančice, Loko Vršovice, Sokol Vršovice, 
HC Háje, domácí DHC Slavia I. a DHC Slavia II., a my, kteří jsme tentokrát přihlásili dva týmy - DHC 
Plzeň I. a DHC Plzeň II.  

Bohužel nám během turnaje příliš nepřálo počasí a několikrát během dne nás zastihl déšť, který hru 
samozřejmě stěžoval. Hráčky se však mokrého kluzkého povrchu, na kterém hrály prakticky poprvé, 
nezalekly a projevily obrovskou bojovnost. A přestože byla většina soupeřek a soupeřů o hlavu větší, u 
některých našich hráček i o hlavy dvě :), naše holky se snažily, aby pro ně byly rovnocenným soupeřem.   

Turnaj se v naší kategorii hrál klasicky bez započítávání výsledků. Pro holky však byla sladkou tečkou 
jejich první výhra, kdy se týmu DHC Plzeň II. podařilo přestřílet domácí tým DHC Slavia II., a první 
remíza, kdy náš druhý tým DHC Plzeň I. remízoval rovněž s týmem DHC Slavia II.   

Turnaj pak naše hráčky zakončily vzájemným zápasem, kdy DHC Plzeň I. přestřílela své kolegyně z DHC 
Plzeň II. 4:2.  

Pro holky byla účast na turnaji další cennou zkušeností. V porovnání s jejich prvním turnajem, kterým byl 
Memoriál Karla Šulce, došlo u všech hráček k velkému hernímu posunu. Holky se zlepšily jak v útoku a 
obraně, tak i na pozici brankařek, a všechny do jedné se zaslouží obrovskou pochvalu za své výkony a 
svou bojovnost, se kterou do zápasů proti vesměs starším hráčkám šly.  

Zaslouženě pak byly všechny hráčky a hráči na turnaji odměněni za své výkony zlatými medailemi a 
věcnými odměnami.  

Tímto turnajem jsme uzavřeli letošní sezónu a už teď se těšíme na další, kdy se budeme turnajů účastnit 
už pravidelně, ať už turnajů soutěžních nebo nesoutěžních.  
Na závěr mi nezbývá než poděkovat znovu všem hráčkám za jejich výkony a všem rodičům za jejich 
podporu a skvělou atmosféru během všech zápasů.  

 

  



Slávistický mináček (ročník 2007) – 4.6.2017 

Hráčky ročníku 2007 se v neděli zúčastnily velmi dobře obsazeného turnaje pořádaného pražskou Slavií, 
který byl určen právě pro hráčky ročníku 2007 a mladší. Naším cílem bylo bez ohledu na výsledek 
především umožnit účast na nesoutěžním turnaji širšímu okruhu hráček tohoto ročníku, z nichž některé v 
konkurenci hráček ročníku 2006 na podobných turnajích zatím tolik příležitostí nedostaly.  
V prvním zápasu proti Kobylisům se děvčata trochu pomaleji rozjížděla a zpočátku dělal problémy mokrý 
povrch a také osobní obrana soupeře. Po pár vyrovnaných minutách se ale jasně začal projevovat rozdíl 
v kvalitě obou družstev a zápas skončil naším výrazným vítězstvím. V podobném duchu pak děvčata 
dokázala přehrát i další dva soupeře - Písek a Ivančice, kdy rozdíl ve skóre byl vždy více než 
desetibrankový. Největším problémem v prvních zápasech tak nebyli ani soupeři, jako spíše déšť a mokrý 
povrch. I když sice nepršelo celý den, tak pravidelně před a během našich zápasů déšť vždy zesiloval.  

Před čtvrtým zápasem proti Hájům už bylo jasné, že domů budeme odjíždět s medailemi a byla jenom 
otázka, jakou budou mít cenu. S první pražskou překážkou si dokázala děvčata po velmi dobrém výkonu 
poměrně snadno poradit, a proto jsme mohli vyhlížet posledního soupeře, kterým byla rovněž dosud 
neporažená domácí Slavie. V tomto zápasu děvčata konečně musela zapnout na nejvyšší obrátky a v 
útoku předvedla několik pěkných kombinací. O něco méně se ale dařilo v obraně, kde se nedařilo pokrýt 
nejlepší střelkyni soupeře a problémy dělala i spolupráce s pivotem. Soupeř po většinu zápasu vedl a v 
druhém poločasu se mu podařilo odskočit až na rozdíl tří branek (9:6). Děvčata však zápas nezabalila a 
díky osobní obraně se dařilo získávat míče a snížit na 9:8. Vyrovnat se však již bohužel nepodařilo, ač 
šance k tomu ještě těsně před koncem byla.  

Celkově jsme tedy na turnaji obsadili výborné druhé místo, když ke zlatu chyběl skutečně jen malý 
krůček. Největším pozitivem ale bylo to, že všechny hráčky na turnaji dostaly rovnocenný časový prostor 
na hřišti a mohly si vyzkoušet hru prakticky na všech postech. Příjemným zjištěním bylo i to, že všechny 
se dokázaly střelecky prosadit a nikdo z nich zásadně v počtu branek nepřevýšil ostatní (na rozdíl např. 
od Slavie, kde se o většinu branek postarala prakticky jediná hráčka). Těžko proto z družstva někoho 
vyzdvihovat, protože všechny hráčky podaly především v útočné fázi výborné výkony. Nejlepší hráčkou 
družstva proto byla vyhlášena Bára Stulíková, která turnaj pro ni odehrála netradičně na postu spojky, a 
to především za její přínos pro obranu. Nejlepší brankářkou celého turnaje pak byla vyhlášena Áďa 
Chvátalová, za níž však v ničem nezaostala ani druhá brankářka Natka Nyklesová (obě se v brance 
pravidelně střídaly).  

Všem zúčastněným hráčkám patří velká pochvala a věříme, že výborné výkony zopakují i za týden, kdy 
se od pátku do neděle zúčastníme (i s hráčkami ročníku 2006) Kynžvartského poháru, na který jsme 
přihlásili hned dvě družstva.  

 



Ohlédnutí za jarními akcemi RHC DHC Plzeň 

RHC DHC Plzeň zorganizovalo na jaře celou řadu akcí se zajímavým obsahem a zajímavými hosty.  
V lednu měly vybrané starší žačky Plzeňského kraje možnost tréninkové i herní konfrontace se 
špičkovým německým klubem HC Leipzig. Třídenní zájezd do Lipska byl finančně podpořen Fondem 
budoucnosti. Kromě skleníkové džungle v místní ZOO byla největším zážitkem pro děvčata návštěva 
utkání evropského poháru mezi domácím Lipskem a Kuban Krasnodar.  
 
Potom následovala celá řada tréninkových minikempů.  
Nejprve 26. 2. měly starší žačky v hale 31. ZŠ Plzeň možnost zatrénovat si pod taktovkou trenérů 
bronzových medailistek z nejvyšší ligové soutěže starších dorostenek Tomáše Jiskry a Dušana Franze.  
V březnu (4. 3.) se znovu sešel krajský výběr starších žaček. V hale 31. ZŠ hostily Plzeňačky stejně stará 
talentovaná děvčata z Prahy. Vydařená akce přinesla nejen nové kamarádky, ale především další 
házenkářské zkušenosti.  
Na konci března byla pro děvčata přichystána další zajímavá akce - tréninkový kemp v Chebu (25. 3. 
2017). Autobus z Plzně do Chebu zaplnila děvčata nejen z DHC Plzeň, ale i z HC Plzeň nebo HK Slavia 
VŠ Plzeň. Do Chebu pak kromě domácích zavítala také děvčata z Tachova.  
I v dubnu přichystalo RHC DHC Plzeň zajímavou akci - 30. 4. 2017 tréninkový minikemp s Petrou 
Vítkovou a Martinou Papežovou. Kromě plzeňských házenkářek přijela i děvčata z Kynžvartu.  
V květnu sérii minikempů uzavřel kemp 21. 5. 2017  pro mladší žákyně opět v hale 31. ZŠ Plzeň.  
   
Krásnou tečku za celou minikempovou sérií napsal minikemp pro minižačky, který se uskutečnil 28. 5. ve 
Šťáhlavech. 44 hráček (ročníky narození 2006 až 2010) z Plzně, Šťáhlav i Strakonic v horkém a 
slunečném počasí s nadšením absolvovalo šest stanovišť s pestrou náplní. Odměnou pro ně byly kromě 
házenkářských zkušeností i lízátka, a také nanuky od jednoho ze sponzorů.  
   
Poslední akcí, kterou RHC DHC Plzeň připravuje na jarní část sezóny, je druhý ročník turnaje škol v 
miniházené Šnek Cup. Družstva budou startovat ve dvou kategoriích - minižactvo (4. - 5. třída) a 
přípravka (1. - 3. třída). Hrát se bude od 8:00 do 14:00 v areálu 31. ZŠ na třech venkovních tartanových 
hřištích a na dvou hřištích v hale. Zúčastní se 26 družstev ze sedmi škol z Plzně, Ejpovic, Radnic nebo 
Rokycan.  
   
RHC DHC Plzeň děkuje všem trenérům, rodičům i hráčkám za podporu při realizaci jednotlivých akcí.   
 

 
 

  



Kynžvartský pohár – Minižačky (9. – 11. 6. 2017) 

Od pátku do neděle se dvě družstva minižaček (hráček ročníků 2006 a 2007) poprvé zúčastnila 

Kynžvartského poháru a je třeba říci, že akce to byla po všech stránkách nadmíru vydařená. Vedle toho, 

že obě družstva mohla odehrát celkem 11 těžkých zápasů, totiž na děvčata čekal i bohatý doprovodný 

program, který všechny moc bavil a tři společně strávené dny určitě přispěly k dalšímu stmelení kolektivu.  

DHC Plzeň „A"  

Po pátečním dopoledním příjezdu jsme turnaj zahájili vzájemným zápasem našich družstev. V něm bylo 
znát, že se obě družstva spíše rozehrávají a branek proto moc nepadalo (áčko vyhrálo 6:2). To se však 
změnilo v následujících zápasech proti Hájům „B" (11:0) a Kynžvartu „B" (14:0), ve kterých se děvčatům 
dařilo zakončovat jak po individuálních uvolněních, tak i pěkných kombinacích.  

Páteční program jsme pak uzavřeli zápasem proti Hájům „A", ve kterém jsme po celou dobu vedli (až 
tříbrankovým rozdílem), avšak závěr se vůbec nepodařil. Po několika zbytečných technických chybách se 
soupeři podařilo vyrovnat a po sedmičce nařízené těsně před koncem nakonec dokázal skóre otočit (5:6).  

Sobotní brzký začátek zápasu proti Strakonicím (od 8:00) děvčata bohužel „dokonale" prospala a než se 
stihla probrat, soupeř dokázal výsledkově odskočit tak, že bylo prakticky po zápasu (3:13). To druhý 
zápas proti Pardubicím již byl výrazně lepší a nakonec skončil asi spravedlivou remízou, i když laťka 
výhry určitě nevisela v nepřekonatelné výšce (8:8). Za to další zápas s Jindřichovým Hradcem rozhodně 
mezi povedené nepatřil. Slabšího soupeře děvčata zjevně podcenila a celý zápas odehrála v chodícím 
tempu tak, aby se příliš neunavila. I přes výhru 8:2 jsme tak s jejich výkonem rozhodně nemohli být 
spokojeni. V posledním zápasu proti Veselí byl výkon opět o něco lepší, ale vedle velmi silného soupeře 
děvčata bojovala i s vlastní únavou a zápas proto skončil trochu krutou prohrou 3:10, jelikož rozdíl mezi 
oběma družstvy tak velký určitě nebyl.  

Neděli zahájil zápas proti pozdějšímu vítězi turnaje z Písku, se kterým děvčata herně sehrála vyrovnaný 
zápas. Hlavním rozdílem však byl vynikající výkon písecké brankářky, která pochytala i ty nejvyloženější 
šance a dovolila našim hráčkám pouze jednou skórovat (1:6). Ve zlepšené hře pak děvčata pokračovala i 
ve dvou zbývajících zápasech, ve kterých si nejprve po výborném výkonu poradila s domácím áčkem 
(9:2), aby pak turnaj v poklidném tempu dohrála s Mostem, proti kterému si s chutí zastřílela (15:0).  

Konečné šesté místo lze považovat určitě za dobrý výsledek. Škoda je především zápasu s Hájemi a 
Pardubicemi, ve kterých bylo určitě v možnostech děvčat výsledek otočit a pak by konečné pořadí mohlo 
být ještě o dva stupínky lepší. Rezervy byly určitě vidět v nábězích a vůbec v pohybu bez míče, což ne 
úplně vždy lze přičítat jen únavě (obzvláště proti Jindřichově Hradci), a také ve střelbě z větší vzdálenosti. 
Naopak se dařilo zakončovat po individuálních uvolněních spojek i křídel a fungovala i spolupráce s 
pivotem.  

DHC Plzeň „B"  

Béčko zahájilo turnaj dobrým výkonem proti áčku (2:6). Po něm následovaly dva zápasy, ve kterých se 
děvčata dokázala výrazněji střelecky prosadit a s přehledem přehrála Kynžvart „B" (5:2) a Háje „B" (8:1). 
V posledním zápasu se pak poměřila se Strakonicemi, kdy bylo jasné, že kvalita soupeře je vyšší, ale i 
tak děvčata dokázala uhrát relativně přijatelný výsledek a obdržela dokonce méně branek než áčko (0:9).  

Sobotní program zahájil zápas proti dalšímu těžkému soupeři - v konečném pořadí třetímu Veselí (1:10), 
po kterém následoval souboj s Jindřichovým Hradcem. V něm se bohužel vůbec nedařilo střelecky a ač 
se nejednalo o úplně nepřekonatelného soupeře, tak výsledek vypadal jinak (0:4). Výkon v zápasech proti 
áčku Kynžvartu (2:5) a především proti Mostu (5:5) šel pak ale výrazně nahoru a obzvláště proti Mostu 
nebylo k výhře vůbec daleko.  

V neděli nás čekali další tři těžcí soupeři, ale na hřišti to až tak poznat nebylo. Trochu zamrzí snad jen 
menší množství vstřelených branek. V zápasu s Pardubicemi dělala velké problémy urostlá pivotka 



soupeře a nebýt jí, výsledek by byl určitě příznivější (2:9). Fyzická převaha soupeře pak byla zřejmá i v 
dalším zápasu s Hájemi „A" (0:7). Nejlepší výkon si ale děvčata schovala až do posledního zápasu s 
vítězkami z Písku, ve kterém po většinu času dokázala držet střelkyně soupeře na uzdě, o čemž jasně 
vypovídají pouhé 4 obdržené branky (méně od Písku žádné jiné družstvo nedostalo). I přes prohru tak 
děvčata mohla odjíždět s pocitem, že i s takto silným soupeřem dokážou sehrát vyrovnaný zápas.  

Výsledkem je celkové deváté místo, které odpovídá síle družstva i tomu, že hráčky se bez ohledu na 
skóre vyjma branky rovnoměrně střídaly na všech postech. Největší rezervy lze spatřovat v zakončení, 
jelikož vstřelených branek by určitě mělo být více. Pozitivem ale je, že střeleckých pozic si děvčata 
dokázala připravit i proti silnějším soupeřům dostatek, někdy však chyběla lepší přesnost zakončení. 
Výkon všech ale rostl zápas od zápasu a zkušenosti z těžkého turnaje se určitě v budoucnu projeví.  

 
Celkově musíme turnaj hodnotit na výbornou, a to nejen po herní stránce. Organizace včetně 
doprovodného programu (diskotéka, ohňostroj atd.) šlapala na jedničku, což v kombinaci se slunečným 
počasím připravilo všem krásný zážitek. Pochvala proto musí vedle našich hráček, které si ji za 
předvedené výkony bezpochyby zaslouží, směřovat i k pořadatelům za skvěle připravený turnaj, kterého 
se určitě rádi zúčastníme i v budoucnu.  

Kompletní výsledky včetně fotogalerie lze nalézt na turnajových stránkách. 

 

  

http://www.hazena-kynzvart.cz/xlii-rocnik/


Mini 6+1 sk. C - Poslední soutěžní turnaj  
17.6.2017 (Rokycany) 

Poslední turnaj skupiny „C" v kategorii mini 6+1 se hrál v hale v Rokycanech, a to za účasti pěti družstev - 
Rokycany, Lázně Kynžvart, Háje Praha, Hvězda Cheb a DHC Plzeň. Turnaj se hrál systémem každý s 
každým na 2 x 10 minut bez osobní obrany, shot autů a výsledky se tentokrát počítaly.  

K prvnímu zápasu děvčata nastoupila proti družstvu Rokycan tvořenému pouze chlapci. Začátek utkání 
nám nevyšel, hráčky byly ospalé a soupeř šel do čtyřbrankového vedení, teprve po pěti minutách začala 
děvčata hrát házenou. Obrana začala lépe přistupovat k útočícímu hráči a v útoku se začaly hráčky 
prosazovat po herních útočných kombinacích. Konečný výsledek byl o čtyři branky v náš neprospěch. 

K dalšímu utkání jsme nastoupili proti Kynžvartu. Začátek utkání byl opět nemasný a neslaný. V průběhu 
utkání ale hráčky ukázaly, že jsou lepší a herně vyspělejší než soupeř a ukazatel skóre tomu 
nasvědčoval.  

Další zápas s Chebem byl vyrovnaný až do konce, ale bohužel jsme v něm prohrály o jedinou branku. Je 
to škoda, protože si děvčata mnohem více věřila, což se projevovalo jak v útočné části, tak i v obraně. V 
útočné fázi naše děvčata zakončovala akce nejen střelbou ze spojek, ale i po mnoha hezkých 
přihrávkách do pivota, a co musíme ocenit, tak i z křídel.  

Poslední utkání jsme hráli proti družstvu Hájů. Od začátku utkání hráčky předváděla různé nacvičené 
útočné akce z tréninku. V obraně hráčky spolupracovaly na obsazování útočících hráček soupeře, 
pomáhaly si a nenechaly útočící hráčky rozehrát útočnou kombinaci, výsledkem bylo vítězné utkání.  

Celkově je potřeba vyzdvihnout výkon všech hráček, protože hrála na různých postech. Všem proto patří 
pochvala za předvedenou hru i snahu dále se zlepšovat. Celkově jsme skončili na třetím místě, ale 
výsledek pro nás není důležitý, důležitá je předvedená hra a zájem hráček o hru.  

Tímto turnajem tak byla letošní sezona definitivně uzavřena. Čeká nás již pouze poslední týden nepříliš 
vážně zaměřených tréninků a o příštím víkendu definitivní tečka na společné akci v Třemošné.  

 



Šnek Cup - 2. ročník (19. 6. 2017, 31. ZŠ Plzeň) 

Stejně jako loňský první "deštivý" ročník Šnek Cupu byl i ten druhý značně ovlivněn rozmary počasí. Sice 

nepršelo, zato Sluníčko tak mohutně fandilo, až se dětem od bot kouřilo :-) Ještě že byly všude kbelíky s 

vodou...  

Do druhého ročníku miniházenkářského turnaje se zapojilo celkem 26 družstev ze šesti škol (28. ZŠ 
Plzeň, ZŠ Božkov, ZŠ Ejpovice, ZŠ Jižní předměstí Rokycany, ZŠ Radnice a samozřejmě pořádající 31. 
ZŠ Plzeň).  

V kategorii Minižactvo (4. - 5. třída) se představilo celkem 20 družstev. Ta se nejprve utkala ve čtyřech 
základních skupinách, a pak všechna družstva pokračovala v bojích o konečné umístění.  

Pomyslnými obhájci titulu se nakonec stali žáci ZŠ Božkov, letos startující pod názvem Kapříci. Neměli to 
ale vůbec jednoduché - Easťáci (ze ZŠ Jižní předměstí Rokycany) jim ve finále vůbec nic nedarovali a 
rozhodovalo se až v poslední minutě. Bronzové medaile putují také do Rokycan - vybojoval je Paradais 
team. Nejlepší družstvo z pořádající 31. ZŠ tvořili žáci 5. F, kteří startovali pod názvem Lamy. Bohužel na 
ně zbyla nepopulární "bramborová" medaile.  

Líté boje i úsměvné situace byly vidět na malém tartanovém hřišti v horní části areálu, kde odehrála svoje 
utkání kategorie Přípravka (1. - 3. třída). Zástupci 31. ZŠ (druháci v týmech Krtečci  a Berušky) ukázali, 
že od loňska udělali pořádný pokrok. V konkurenci dětí z Rokycan, Radnic a Ejpovic se rozhodně 
neztratili. Výsledky v této kategorii se sice nepočítaly, přesto všechny děti bojovaly s ohromným 
nadšením a zaslouženě byly odměněny zlatými medailemi.  

Kromě nadšeně bojujících dětí zaslouží velkou pochvalu i rozhodčí - na které bylo slyšet jen slova chvály.  

A ještě je potřeba vyzdvihnout práci pořadatelů - házenkářek a házenkářů z druhého stupně 31. ZŠ - bez 
nich by se turnaj nemohl uskutečnit.  

Díky všem za vydařenou akci a na viděnou příští rok!   

 



Míčkyáda - je tu! - středa 21. června - 16.30 h 

Ve středu 21. 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 bude připravena řada stanovišť se spoustou úkolů a pěkné ceny pro všechny!  

Nejmenší sportovci mohou stanoviště projít v doprovodu rodičů, starší děti už to určitě zvládnou samy!  

 

  



Házenkářky na LODM až sedmé (24. - 29.6.2017) 

Ve dnech 24. - 29. 6. 2017 proběhly v Brně již VIII. Hry Letní olympiády dětí a mládeže. Her se zúčastnilo 
celkem 3662 sportovců. Mezi nimi nechyběly ani házenkářky Plzeňského kraje.  

Ty se nejprve ve skupině utkaly s Libereckým krajem. Soupeřky spoléhaly především na talentovanou 
Denisu Holeňákovou, Plzeňačky předvedly kolektivní pojetí a po zásluze zvítězily 19:6.  

Obdobně jednoznačný průběh měl i zápas s urputně bojujícím Středočeským krajem - naše děvčata 
zvítězila 20:11.  

I třetí utkání s Pardubickým krajem bylo tvrdou bitvou o každý míč. Opět se ale ukázala převaha 
Plzeňaček, které zvítězily 17:10.  

Poslední utkání s Prahou bylo ze strany Plzeňaček nevydařené od začátku až do konce. Obrana pozdě 
přistupovala k nejlepší střelkyni Pražaček Tereze Vostárkové, a tak padala do plzeňské sítě spousta 
laciných branek. Konečný výsledek Plzeň - Praha 10:14  

Druhý den ráno jako by proti Zlínskému kraji nastoupil jiný tým. Kompaktní obrana a důraz v útoku 
znamenaly vedení prakticky po celý zápas. Zlíňačky (v jejichž týmu nechybělo několik mistryň republiky) 
mohutně dotahovaly, ale na plzeňská děvčata to tentokrát nestačilo. Plzeň vyhrála 11:10.  

A jak už to tak bohužel bývá, po vydařeném zápase přišel ten nevydařený. Bohužel ten nejdůležitější v 
základní skupině - přímý souboj o třetí postupové místo. Dívky z Vysočiny vstoupily do utkání s velkým 
nasazením, dobře bránily, a také v útoku se jim dařilo. Plzeňačkám se v prvním poločase dařilo v útoku, 
za to obrana fungovala velmi špatně. Ta tam byla vzájemná pomoc a nasazení z předchozího utkání. 
Vysočina postupně navyšovala svůj náskok. Plzeňačky sice ve druhém poločase chtěly, ale bohužel 
nedokázaly proměňovat. Vysočina zvítězila 20:17.  

Na zklamaná plzeňská děvčata tak zbyl boj jen o sedmé místo. V tomto utkání nastoupila proti 
Jihočeskému kraji a úlohu favorita proti nepříjemnému soupeři s přehledem zvládla. Zvítězila 16:11.  

Celkově se děvčata na turnaji prezentovala velmi pěknou kolektivní hrou - bohužel v nejdůležitějším 
zápase ji nedokázala přetavit v rozhodující výhru. Je to velká škoda, všichni jsme doufali v lepší výsledek.  

 

 

  



Hodnocení sezony 2016/2017 - dorostenky 

V sezoně 2016/17 jsme uskutečnili malý experiment a sloučili obě družstva (mladší i starší) dorostenky do 

jedné tréninkové skupiny, což mělo své výhody a nevýhody. Co převažovalo, nám asi ukáže až několik 

následujících sezon. Jako hlavní průšvih této sezony považuji vyhoření nafukovací haly na 18.Zš, kde 

měly být dva tréninky. Hledat nové prostory uprostřed podzimu byl poměrně nelehký úkol. Jeden trénink 

byl nahrazen malou tělocvičnou na 1.Zš a druhý halou na 31.Zš. Bohužel v čase 20:30 v pátek večer, kdy 

toho hráčky za celý týden měly již plné zuby, a tak tréninky většinou nestály za nic. Některé se ani 

neuskutečnily, a to když se v sobotu hrálo dopoledne.  

Mladší dorostenky 

V tomto týmu hrála v této sezoně děvčata ročníku 2000 a 2001. Družstvo se umístilo v první lize 
dorostenek na 6. místě jen vinou horších vzájemných zápasů se Sokolem Vršovice. V soutěži byla dvě 
družstva, která převyšovala všechny ostatní - HK Ivančice a HC Zlín. Další dva týmy (Slavia Praha a 
Jindřichův Hradec) byly hratelné, ale jen pokud by DHC nastoupilo v nejsilnější sestavě. To bohužel 
nebylo často možné, protože zápasy mladších a starších se hrály rychle za sebou a naším cílem nebylo 
hráčky fyzicky a zdravotně odrovnat. Tento  problém byl i s jinak porazitelným družstvem Sokola 
Vršovice, které skončilo na pátém místě. Ve všech ostatních zápasech s Porubou, Havlíčkovým Brodem, 
Olomoucí i HC Háje, bodovaly naše ml. dorostenky naplno a splnily lehce svůj předsezonní cíl - udržet  
1. ligu pro další ročníky.  

V této sezoně dostaly spoustu příležitostí, nejen v lize, ale i v přípravných turnajích a zápasech, všechny 
hráčky. Některé, jako Nosková, Netrvalová, Kepková a Bernhardová, dostaly příležitost díky svým 
výkonům i v zápasech starších dorostenek.  

Sezonu lze hodnotit jako zdařilou. Cílem bylo hlavně získat zkušenosti do dalších sezon, což se snad 
podařilo. Rád bych i touto cestou hráčkám ročníku 2001, které v ml. dorostu zůstávají, poděkoval a popřál 
hodně štěstí do další sezony pod vedením trenérů Evy Mancellari a Fandy Čákory.   

Starší dorostenky 

Starší začaly stejně jako mladší sezonu soustředěním v Nýrsku a dvěma přípravnými turnaji v J. Hradci 
(1. místo) a Mostě (2. místo).  

Podzimní část sezony zvládl tým jen s jednou porážkou doma s Mostem. Po Novém roce se dorostenky 
zúčastnily velmi kvalitního turnaje poblíž německého Dortmundu v městečku Menden. Ve výborně 
obsazeném turnaji obsadily výborné třetí místo za špičkovými německými týmy, se kterými sehrály 
vyrovnaná utkání. Jarní část ligové sezony prakticky kopírovala podzim. Pouhá jedna prohra v Mostě, 
jako bonus uprostřed jara.  

Velikonoční Prague handbal cup. Na tomto turnaji 5. - 6. místo, nejlepší český tým v kategorii st. 
dorostenek.  

Díky pouhým dvěma prohrám za celou sezonu postoupilo DHC do nadstavbové části o třetí místo v ČR. 
Soupeřem mu byl druhý tým z Moravy - HC Zlín. I tento souboj hráčky zvládly na výbornou a po dvou 
vítězstvích si na krk pověsily bronzové medaile. Toto lze považovat za výborný výsledek, protože tento 
tým dosahuje vždy lepšího výsledku v sudém roce (1. mladší žačky, 2. starší žačky a 1. mladší 
dorostenky). V lichém roce to bylo 2. místo v mladších žačkách, 7.-8. ve starších a 5. místo v mladších 
dorostenkách. Už z této statistiky lze vidět, jak tým roste. To ještě kromě problémů s halou měl během 
roku spoustu zraněných. Až v dubnu začala po téměř roční pauze chytat brankářská jednička A. Jiskrová. 
Tu výborně nahradila L. Bufková, která pro změnu promarodila téměř celé jaro. Tak se stalo, že v 
několika zápasech v brance byla pouze dvojice ml. dorostenek M. Šlehoferová a V. Netrvalová. Zvládly 
těžkou situaci na výbornou. Ve hřišti toho příliš nenahrála ani kapitánka T. Bušauerová. Nejprve se díky 
popálené ruce nemohla zúčastnit letní přípravy a počátečních zápasů. To jí samozřejmě chybělo po 
zbytek podzimu. Když se v zimě dala do kupy a v Německu předváděla hezkou házenou, tak si ve škole 



zlomila kotník a bylo po sezoně. V některých zápasech chyběla i další členka širší juniorské reprezentace 
Denisa Franzová. 
Na podzim se ve zraněních střídaly i pivotmanky S. Paulusová a K. Soukupová, a tak se velmi dobře své 
šance chopila mladá Bára Nosková. I vzhledem k této statistice zranění je třetí místo výrazným úspěchem 
a zavazuje družstvo pro další sezonu k ještě lepšímu umístění, což asi pro nikoho nebude překvapením. 
Co ale bude jistě pro mnohé velkým překvapením, je dohoda mezi HK Slavia Plzeň a DHC Plzeň o 
sloučení slávistických prvoligových žen a dorostenek DHC v jedno družstvo, které by mělo v další sezoně 
hrát 1. ligu žen. Vše se v těchto dnech podepisuje a legalizuje směrem k ČSH. Tento krok je po mnoha 
letech přešlapování na místě a různého dohadování jasným signál, kam by se měla plzeňská ženská 
házená ubírat. Hráčky obou týmů mají doma velké sbírky žákovských i dorosteneckých medailí. Nezbývá 
jen doufat, že se v příštích sezonách nespokojí jen s první ligou. Je však potřeba i zájmu sponzorů a 
představitelů města a kraje, kteří jim v této cestě mohou výrazně pomoci.  

Individuální hodnocení 

Brankářky 

Anna Jiskrová /1999/ - po operaci kolenních vazů naskočila do zápasů až v dubnu. Prokázala svoji 
kvalitu, její výkon rostl od zápasu k zápasu.  

Ladislava Bufková /1999/- výborný podzim, na jaře téměř pořád ve stavu nemocných. Dokud byla 
zdravá, tak výborná. Pomáhala celou sezonu Slavii VŠ v lize žen.  

Michaela Šlehoferová /2000/ - stále trochu nevyrovnané výkony, ale oproti minulé sezoně více těch 
lepších. Bojuje stále s některými chybami, které je nelehké odstranit.  

Veronika Netrvalová /2001/ - výborný podzim a začátek jara. Pak se šetřila kvůli chronickému zranění, 
netrénovala a na výkonu to bylo znát.  

Pivoti 

Kateřina Soukupová /1999/ - hráčka obrovských možností. Pokud se házené věnuje, bývá nejvýraznější 
hráčkou na hřišti. Opora v obraně i útoku.  

Simona Paulusová /2000/ - velmi dobrá sezona. Nadprůměrný obránce, v útoku jí ještě málo chybí ke 
stoprocentní spokojenosti.  

Barbora Nosková /2001/ - velký meziroční skok, obrovské zaujetí a předpoklady pro házenou, někdy až 
přemotivovaná, dobrá obrana  

Veronika Vodáková /2001/- špatná docházka na tréninky, bídné výkony bez známek zaujetí házenou. 
Bylo by jí lépe v nižší soutěži.  

Křídla 

Adéla Tomíšková /2000/ - talentované křídlo, které se stále hledá a často neodevzdá vše, co v něm je. 
Chybí více důrazu a uvolněnosti.  

Markéta Fousková /2000/ - křídlo s dobrými fyzickými parametry a velmi nestandardním způsobem 
střelby. Letos více lepších zápasů,  
bohužel se jí příliš nepovedly zápasy o třetí místo.  

Anna Šmrhová /2000/ - levoruké křídlo, členka dorostenecké reprezentace. Velmi dobrá ruka. Osobně 
bych si představoval trochu více aktivity v útoku (ale to u všech našich křídel). Nutně musí zlepšit činnost 
v obraně.  



Tereza Poslední /2000/ - pravačka na pravém křídle. Slušný obránce. Dobrá v rychlém přechodu. 
Celkem slušně zahrála v zápasech o třetí místo.  

Kristýna Křišťanová /2000/ - celou sezonu se vzpamatovává z loňské operace kolene. Tento stav 
rozhodně neurychluje její nižší účast na trénincích. Povedl se jí Prague handbal cup. Příští sezona pro ni 
bude důležitá a ukáže, kam se bude házenkářsky ubírat.  

Pavlína Kepková /2001/ - velký talent nejen plzeňské házené. V sezoně často a úspěšně zaskakovala 
za zraněné spojky. Její budoucnost je určitě na křídle. Velkými přednostmi je rychlost a práce s míčem. 
Členka širšího reprezentačního kádru dorostenek.  

Natálie Walterová /2001/ - výborný začátek sezony, pak se začala trochu vytrácet. Musí zlepšit obranu a 
zbavit se některých zažitých věcí, které jí brzdí.  

Valerie Šauerová /2001/ - hráčka, která v této sezoně přišla z české házené. Dostala hlavně na jaře 
poměrně dost šancí, které velmi slušně využila. Příští rok bude hrát za mladší dorostenky.  

Spojky 

Tereza Bušauerová /1999/ - přestože se v tomto roce dostala do širší juniorské reprezentace, moc toho 
ani tam ani v lize neodehrála kvůli výše zmíněným zraněním. Talentovaná hráčka se musí dát přes 
prázdniny zdravotně dohromady a začít novou sezonu s čistou hlavou. Povedl se jí lednový turnaj v 
německém Mendenu.  

Denisa Franzová /1999/ - další hráčka širší juniorské reprezentace a další hráčka, která část sezony 
promarodila. Své nesporné dovednosti a fyzické schopnosti prokázala v zápasech o třetí místo, kde 
patřila mezi nejlepší hráčky týmu.  

Michaela Sedláková /1999/ - tak trochu atypická spojka neměla rozhodně špatnou sezonu. Oproti té 
minulé se zlepšila v obraně. Tak trochu se zdá, že jí některé její školní problémy požírají energii, která 
pak chybí při házené. Velmi často hrála i za ženy Slavia VŠ.  

Anna Toušová /2000/ - obránce specialista. Střídá dobré zápasy s horšími. Musí nutně zlepšit práci 
nohou, síly má dost. Bohužel velkou část jara chyběla kvůli zraněnému kotníku.  

Julie Franková /2000/ - vedle Bušauerové jeden z vůdců týmu na hřišti. Fantastický obránce. Tahoun a 
hlava týmu. Zlepšila fyzickou kondici i střelbu z výskoku. Dá se jí vytknout opravdu minimum věcí, 
opravdové maličkosti. Členka dorostenecké reprezentace.  

Věra Oravcová /2000/ - střelec družstva. Opět udělala několik kroků vpřed. Zlepšila obranu, i když 
většinou střídá hlavně do útoku. Vzhledem k její výšce není nabírání fyzické kondice tak jednoduché. 
Dokáže tým ovlivnit mimo hřiště, a to pozitivně i negativně. Patří do výběru dorostenecké reprezentace.  

Karolína Rybáková /2000/ - rozehrávka, která opět neudělala v sezoně, žádný výkonnostní posun. 
Těžko se bude prosazovat do kádru pro dorosteneckou ligu. K tomu ji určitě nepomáhá ani prachbídná 
docházka spojená s neustálým narušováním tréninků neustálým žvaněním.  

Adéla Bernhardová /2001/ - po příchodu ze Slavie se chvilku aklimatizovala. Druhou polovinu sezony se 
pozvolna zlepšovala, přesto se od ní asi očekávalo víc. Dostala několik příležitostí i ve starším dorostu. 
Nutně se musí zbavit některých zaběhlých stereotypů, věnovat se práci nohou a využívat své přednosti, 
kterými jsou síla a ostrá střela.  

Karolína Kliková /2001/ - spojka se slušnou obranou, slušným náběhem, ale slabší střelou. Poctivá 
hráčka, která se během sezony zlepšovala. 
V příští sezoně určitě dostane další příležitosti ukázat, co je v ní, v mladším dorostu.  


