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Největší úspěchy 
 

Sezóna 2017/2018 

 

Reprezentantky: 

ženy: Zachová Dominika 

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

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

kadetky: Drozdová Lucie, Kantnerová Sára, Lásková Pavlína, Malá Michaela 

 

Kategorie Akce Umístění 

Ženy 1. liga žen 1. místo 

Starší dorostenky 1. liga dorostenek 3. místo 

Starší dorostenky Junior Cup Otrokovice 1. místo 

Starší dorostenky Sauerland Cup Menden 3. místo 

Starší dorostenky Final 4 - Jindřichův Hradec 2. místo 

Starší dorostenky Prague Handball Cup 3. místo 

Mladší dorostenky 1. liga dorostenek 5. místo 

Mladší dorostenky Žirovnický jednorožec 3. místo 

Starší žačky Mistrovství ČR (Žákovská liga) 1. místo 

Starší žačky Žirovnický turnaj 2. místo 

Starší žačky Velká cena Prahy (Háje) 3. místo 

Starší žačky Plzeňská liga 1. místo 

Starší žačky Kynžvartský pohár 1. místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) 2. místo 

Mladší žačky Plzeňská liga 2. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce (6+1) 1. místo 

Minižačky Tachovský dortík (6+1) 1. místo 

Minižačky Minicup Praha (Háje) 1. místo 

Minižačky Prague Handball Cup 1. místo 

Minižačky Slávistický mináček 1. místo 

Minižačky Kynžvartský pohár 1. místo 



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Výbor klubu 

Předseda klubu: Jan Šmrha 

Místopředsedkyně: Šmídová Jitka, Šmrhová Jarka 
Trenéři 

Stojící zleva: Špaček Zdeněk, Franz Dušan, Beránek Petr, Krejčí Roman, 
Košek Martin 

Stojící uprostřed: Roub Jaroslav, Janků Milan, Toman Václav, Přerost Karel, 
Královec Lukáš, Šmrha David 

Klečící zleva: Jordanovová Věra, Stulíková Lenka, Rybová Týna, Mancellari 
Eva, Voláková Eva, Krbcová Petra, Voláková Eva, Šmrhová Jaroslava 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Ženy (1998 a starší) 

Formanová Hana, Galušková Dominika, Galušková Linda, Jiskrová Eva, 

Kavková Iveta, Mládová Eliška, Mudrová Veronika 

 

Trenéři:  

Galušková Jana, Jiskra Tomáš, Franz Dušan 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Starší dorostenky (1999 - 2000) 

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

Sedláková Michaela, Soukupová Kateřina, Toušová Anna 

Fousková Markéta, Franková Julie, Oravcová Věra, Paulusová Simona, 

Poslední Tereza, Šlehoferová Michaela, Šmrhová Anna, Tomíšková Adéla, 

Trenéři:  

Jiskra Tomáš, Franz Dušan 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Mladší dorostenky (2001 - 2002) 

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

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

 

Trenéři:  

Mancellari Eva, Jordanovová Věra 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Starší žákyně (2003 a 2004) 

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

Řehořová Anna, Tomanová Natálie, Voráčková Helena 

Benešová Lucie, Čákorová Lucie, Dolanská Patricie, Donátová Barbora, 

Dubská Julie, Cheníčková Helena, Chocová Veronika, Kepková Klára, 

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

Říhánková Zuzana, Smetáková Marie, Šindelářová Adriana, Šoralová Lucie, 

Toušová Valentýna, Vighová Julie 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra, Voláková Eva 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Mladší žákyně (2005 a 2006) 

Aichingerová Veronika, Bourová Barbora, Čásová Karolína, Hofírková 

Natálie, Hýblová Ludmila, Konderová Michaela, Pechová Veronika, Perglová 

Viktorie, Šerá Veronika, Wandlová Anna, Zaplatílková Natálie 

Baumruková Eliška, Bažantová Eva, Bažantová Martina, Ciprová Anna, 
Danihelková Anežka, Hachová Monika, Langerová Nela, Mancellari Sára, 
Polanková Markéta, Růžičková Adéla, Tesařová Anna, Zídková Andrea 
 
 
Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Voláková Eva, David Šmrha, Milan Janků 

 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Minižačky (2007) 

 
Bezdičková Viktorie, Březinová Kateřina, Burjasová Tereza, Cvačková 
Natálie, Chvátalová Adéla, Kaucká Barbora, Košková Tereza, Krejčíková 
Simona, Loskotová Barbora, Madleňáková Valerie, Nyklesová Natálie, 
Palečková Aneta, Růžková Adriana, Růžková Magdaléna, Stulíková Barbora, 
Šollarová Kateřina, Šuchmanová Tereza, Vaicová Tereza, Vopatová Laura  
 

Trenéři: 

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

Košek Martin, Stulíková Lenka, Růžičková Štěpánka 

  



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Přípravka (2008 - 2009) 

Sacherová Andrea, Sacherová Anita 

Baštářová Veronika, Beránková Marlene, Budková Alžběta, Budková 

Kateřina, Čákorová Nicol, Dostálová Anežka, Doubková Valerie, Hanzlíková 

Barbora, Jungová Štěpánka, Krbcová Nika, Nikodémová Elen, Sedláčková 

Adéla, Svatoňová Sára, Svobodová Daniela, Špačková Aneta 

Beránková Ellen, Cvačková Kristýna, Červená Rozálie, Kaucká Lucie, 

Poskočilová Alžběta, Rittichová Lucie, Růžičková Gabriela, Samcová 

Vendula, Sedláčková Michaela, Trejbalová Vanesa, Vávrová Viktorie  

Trenéři:  

Jordanovová Věra, Beránek Petr, Krbcová Petra, Bláhová Martina, Špaček 

Zdeněk 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2017/2018 
Předpřípravka (2010 - 2011) 

Čardová Eliška, Dlesková Natálie, Egermajerová Nikol, Pluhařová Michaela, 

Šnebergerová Karolína 

Balínová Anna, Janů Valentýna, Hazdrová Eliška, Kurešová Markéta, 

Mancellari Laura, Pivoňková Nela, Přerostová Amélie, Roubová Eliška, 

Rybová Kateřina, Šedivcová Liliana, Škrdlíková Tereza 

Trenéři:  

Přerost Karel, Roub Jaroslav, Mašková Veronika, Rybová Kristýna 

 

 

 

 
 

  



DHC Plzeň se připravuje na novou sezónu 

Léto je sice v plném proudu, ale trenéři DHC Plzeň nezahálejí.  

Pilně připravují nejen tréninky letní přípravy, ale i turnaje a akce na příští sezónu.  

Na stránce Zápasy je zveřejněn kalendář (některé termíny se samozřejmě ještě mohou změnit). Kalendář 
budeme jako vždy průběžně aktualizovat.  

Na stránkách Tréninky se v nejbližší době objeví předpokládaný rozpis tréninků v halách a tělocvičnách (tento 
rozpis by měl platit od 18. 9., do té doby budou žákovská družstva trénovat venku).  

A na co se v nové sezóně můžete těšit?  

Novinkou bude zcela jistě premiérový start družstva žen v druhé nejvyšší soutěži - 1. lize žen. V průběhu léta 
připravujeme přestupy stříbrných medailistek z minulého ročníku této soutěže (žen z HK Slavia VŠ Plzeň). Ty 
společně s loňskými bronzovými medailistkami 1. ligy starších dorostenek budou startovat pod hlavičkou DHC 
Plzeň a budou, doufejme, opět atakovat medailové příčky. Všechny domácí zápasy budou probíhat v hale 31. 
ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10.  

První utkání bude ale "venkovní" a proběhne na hřišti druhého z plzeňských soupeřů - HC Plzeň, a to v pondělí 
11. 9. od 17:00 h v hale Lokomotivy.  

Starší i mladší dorostenky budou znovu startovat v nejvyšší soutěži - 1. lize dorostenek. Mladší dorostenky 
budou opět jezdit po celé republice, starší dorostenky se utkají v "české skupině".   

Starší žačky a mladší žačky se mohou těšit na řadu akcí pod hlavičkou RHC DHC Plzeň - kromě minikempů 
připravujeme na listopad již třetí ročník turnaje krajských výběrů. V prosinci bychom pak měli navázat na loni 
veleúspěšnou spolupráci s německým klubem HC Leipzig.  

Samozřejmě chystáme i spoustu akcí pro všechny.  

V průběhu srpna (19. - 27. 8.) za námi můžete přijít do parku za Plazou na plzeňskou Sportmánii.  

V září se již potřetí zúčastníme festivalu Sporťáček - tentokrát se bude konat 23. 9. 2017 na Atletickém 
stadionu na Skvrňanech.  

V únoru (konkrétně 2. 2.) uspořádáme v plzeňské Sokolovně Bolevec první Ples DHC Plzeň.  

V dubnu navážeme na první ročník letos velmi vydařeného Aprílového pochodu.  

Budeme se těšit na shledanou na některé z akcí!   

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dhcplzen.cz/zapasy-hazena-plzen.php
http://www.dhttp/www.dhcplzen.cz/treninky-hazena-plzen.php
https://www.wannadosports.com/cz/festival/plzen


DHC Plzeň hledá klubové motto 

Hledáme nové motto pro náš klub DHC Plzeň. Zapojte se i vy!  

Sezóna 2017/18 bude pro DHC Plzeň nově znamenat premiéru v 1. lize žen. Kromě nové soutěže a nových 
dresů bychom rádi klub prezentovali i novým mottem.  

Zapojte se i vy, inspirujte nás a možná právě Vámi zaslaný citát bude ten "pravý náš". Své tipy posílejte 
nejpozději do 7. 8. do 18:00 h. na e-mail dhcplzen@seznam.cz.  

Odměnou pro vítěze bude premiérový dres - nový dres družstva žen s podpisy hráček, které nastoupí k 
prvnímu utkání.   

 

 

 

  

mailto:dhcplzen@seznam.cz


Hráčky DHC Plzeň na mistrovství Evropy házenkářek  
do 17 let (10. - 20. 8. 2017 Michalovce) 

 

 

 

Hned trojnásobné zastoupení bude mít DHC Plzeň na nadcházejícím mistrovství Evropy - EHF W17 Euro 

2017 v Michalovcích.   

V dresu s českým lvem se představí trojlístek Julie Franková, Věra Oravcová a Anna Šmrhová. Všechny 
hráčky se dlouhodobě v mateřském klubu připravují pod vedením trenérů Tomáše Jiskry a Dušana Franze. 
V loňské sezóně družstvo mimo jiné vybojovalo bronzovou medaili v 1. lize starších dorostenek.  

Všechny tři hráčky zároveň již několik měsíců  sbírají své reprezentační zkušenosti ve výběru dorostenek, 
který vedou Michal Červenka a Ilona Hapková.  

Program českého týmu v základní skupině:  

10. srpna 15.30 hod. Švédsko - Česko  

11. srpna 13.30 hod. Česko - Francie  

13. srpna 15.30 hod. Rumunsko - Česko  

Od 15. srpna bude probíhat nadstavbová část turnaje.  

Od 18. srpna pak zápasy o konečné umístění.   

Jak si naše hráčky povedou, můžete sledovat i v přímých přenosech na EHF TV.  

Na oficiální stránky šampionátu se můžete podívat zde.  

Aktuální dění nejen v táboře hráček, ale i fanoušků, můžete sledovat také na facebookovém profilu Czech 
Handball Team W17 - Michalovce 2017.  

Držme děvčatům palce!  

Nominace pro ME házenkářek do 17 let, Michalovce 2017 

Brankářky: Karin Řezáčová (DHC Slavia Praha), Sabrina Novotná (DHK Baník Most) 

Pivoti: Barbora Vavroušková (HK Ivančice), Adéla Protivánková (Zora Olomouc) 

Křídla: Adéla Stříšková (DHK Baník Most), Josefína Issová (DHC Slavia Praha), Anna Šmrhová (DHC 
Plzeň), Barbora Grabcová (SHK Veselí n/M) 

http://www.ehftv.com/int/
http://www.w17euro2017.com/
https://www.facebook.com/groups/345569192543633/
https://www.facebook.com/groups/345569192543633/
http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-346-2017-08-06-j-hradec148.jpg
http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-347-2017-08-06-j-hradec185.jpg
http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-348-img-2608.jpg
http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-349-img-2658.jpg
http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-350-img-2595.jpg


Spojky: Karolína Ševčíková (HC Zlín), Věra Oravcová (DHC Plzeň), Varvara Novičichina (DHC Slavia 
Praha), Julie Franková (DHC Plzeň), Vendula Hubová (HC Zlín), Alžběta Hynková (Sokol Vršovice), 
Barbora Olšová (HK Ivančice), Valerie Smetková (HK Hodonín) 

 

 

  



Mladší dorostenky se na turnaji v Otrokovicích umístily na 
šestém místě (25. - 27. 8. 2017) 

Mladší dorostenky DHC Plzeň zahájily přípravu již začátkem srpna. Družstvo trénuje ve zbrusu novém složení 
- a to nejen v hráčském, ale i trenérském. Turnaj v Otrokovicích byl první společnou zápasovou zkouškou :-)  

Hodnocení trenérů: 
Mladší dorostenky mají za sebou první přípravný turnaj. Čekal nás náročný víkend v Otrokovicích.  

Den první: 

Prvním soupeřem nám byly děvčata ze Zlína. Do zápasů jsme vstoupili ospale a bez větší chuti vyhrát. I proto 
jsme brzy prohrávali 0:5. Poté jsme ale zlepšili střelbu z dálky ze spojek a výsledek zmírnili.   

Ke druhému zápasu proti nám nastoupila děvčata z Kunovic. V tomto zápase již fungovala výborná obrana a 
i spojkám se dařilo více proměňovat šance. Nadále jsme však dělali spousty technických chyb a nepřesností, 
a to nás stálo výhru v zápase.  

Třetí a v pátek poslední zápas s Porubou pro nás skončil bohužel také prohrou. Za tento zápas musím znovu 
pochválit obranu. V útočné fázi bylo ale až moc nepřesností a technických chyb, a to nás stalo vítězství. Nutno 
ale přiznat, že po náročném soustředění šlo o první zápasy a chyby, které byly vidět, chtějí čas, a že zápas 
od zápasu se budeme zlepšovat :-)  

Den druhý:  

Sobota byla pro nás velmi příznivá. První zápas jsme hráli proti HK Sokol Bánovce nad Bebravou. V tomto 
zápase holky ukázaly, že by rády napravily páteční den, kdy se jim moc nedařilo. Do zápasu jsme nastoupil i 
plni očekávání, jak bude náš soupeř hrát. Po prvních minutách jsme se ujali vedení a jen tak ho nepustili. 
Zápas pro nás skončil výhrou.  

Druhý zápas jsme sehráli s HK AS Trenčín. V tomto zápase podala děvčata nejlepší výkon. Rvala se za každý 
míč, obrana fungovala přesně tak, jak jsme chtěli. I když je to hodně bolelo, sáhla si na dno svých sil a zápas 
dotáhla do vítězného konce.   

Třetí zápas se hrál proti TJ Sokol Zábřeh. Holky nastoupily k zápasu zodpovědně a již v prvních minutách 
ukázaly, že nic nebude zadarmo. I tento zápas dotáhly do vítězného konce.   

Dnes holky podržela i brankářka Kučerová, která si vynahradila den předešlý. Měla několik krásných zákroků.  

Den třetí: 

V neděli nás čekaly poslední dva zápasy proti MHK Bytča a TJ Jiskra Otrokovice. Po výkonu, který holky 
předvedly v sobotu, jsme si s Fandou mysleli, že by to i mohlo cinknout. Jenže opak byl pravdou. Holky jako 
mávnutím proutku přestaly hrát. Oba dva zápasy jsme prohráli. Nejvíc děvčata mrzel zápas proti domácím 
Otrokovicím, kdy v páté minutě vedla 6:0 a nakonec pro nás zápas dopadl špatně. V těchto dvou zápasech 
krom obrany nefungovalo vůbec nic.  

Perličkou nedělního dne (možná i celého turnaje) byl gól, který dávala RITTI (Natálie Rittichová). Ta vstřelila 
branku při rozehrání druhého poločasu od půlky. Počkala si na hvizd rozhodčích, podívala se, kde stojí 
brankařka, a vystřelila. Brankařka nestihla ani zareagovat. A parádní gólem do levého víka začal druhý 
poločas.  

Tento turnaj nám ukázal, na čem je třeba ještě zapracovat. Holky měly výbornou obranu, kde zaslouží každá 
hráčka pochvalu. Zde bych vyzdvihla Pavlínu Láskovou a Barboru Vaňkovou. Bary i Pája ukázaly, že nejsou 
žádná párátka a že přes ně jen tak někdo neprojde. Pája neskutečně organizovala obranu.   

Největší problém, který se ukázal, je koncovka a hra křídel. Zde musíme hodně zapracovat.  

Další turnaj nás čeká 8. - 10. 9. 17, kdy odjedeme do Žirovnice.  



Sestava: 

Walterová, Bernhardová, Kučerová, Vodáková, Šimáčková, Turková, Vaňková, Koprová, Pitulová, Rittichová, 
Lásková, Klementová, Kliková, Haluzincová  

 

 

  



Starší dorostenky v přípravě soupeřům příliš naděje 
nedávaly (Otrokovice 25. - 27. 8. 2017) 

První a zároveň poslední herní zkouškou před ligou v pouze dorosteneckém složení byl pro starší dorostenky 
Junior Cup v Otrokovicích. Další herní příprava bude probíhat již v rámci přípravných utkání družstva žen.  

Kvalitně obsazený turnaj složený většinou z moravských ligových týmů přišel hned na začátku o dva zajímavé 
týmy. Slovenské Michalovce a tým z maďarské metropole. Přesto páteční program byl extrémně náročný.  

Čtyři zápasy 2 x 20 minut vyzkoušely nejen herní, ale i fyzickou připravenost týmu. Hned první zápas se 
Zlínem byl opakováním loňského zápasu o bronzové medaile v ČR. DHC nenechalo nikoho na pochybách, 
že bronz je ve správných rukou. Po pěkném zápase zvítězilo DHC 22:16, když největší chyby byly vidět v 
obranné činnosti.  

Druhý zápas proti slovenské Sportě Hlohovec byl charakteristický hlavně rozdílem v postavách hráček. 
Atletické hráčky DHC se nezalekly „udělaných" Slovenek a udělily jim lekci v rychlosti a kombinaci 26:16. 
Odpolední zápas proti Porubě patřil k těm pohodovějším 22:14, stejně jako večerní proti Havlíčkovu Brodu 
27:17. Oba soupeři se snažili, ale příliš si nedokázali poradit s velmi kvalitní defenzívou DHC. V obou utkáních 
vyndávala plzeňská brankářka míč ze sítě jen 4x. Druhé poločasy už byly volnější a Západočešky si 
vyzkoušely hru v sedmi nebo na dva pivoty.  

V sobotu čekal na DHC nejprve tým z Veselí na Moravě, jenž má ve svém středu hráčky, které loni byly v 
kádru ligových Kunovic i hráčky, které budou letos v kádru Veselí v MOL lize. DHC přistoupilo k zápasu s 
běhavým soupeřem velmi zodpovědně a většinu jeho hráček otrávilo už během poločasu důraznou obranou 
(27:19).  

Večerní zápas s Ostravou Hrabůvkou byl spíše exhibiční záležitostí. Ostrava měla jen jednu hráčku na 
střídání. DHC sice hodně povolilo v obraně, ale o to víc se bavilo v útoku 39:25. To ještě Tereza Poslední 
odmítla na třikrát čtyřicátou branku.  

Poslední utkání v nedělním programu proti domácím Otrokovicím poznamenala nejvíce únava všech 
účastníků. DHC si odneslo vítězství 22:16 a jako bonus jeden steh na roztržené tváři Báry Noskové.  

Za vítězným DHC Plzeň se umístil druhý Zlín a třetí Veselí.  

Turnaj byl velmi uspokojivým vstupem do sezony. Hráčky oprášily věci z loňska, pokusily se použít několik 
kombinací, které se naučily z krátkého trénování se ženami. Ne vše šlo samozřejmě na 100 %, ale na začátek 
roku potěšila hra i výsledek. Všechny odehrály zhruba stejný počet minut a zapojily se i do střelecké listiny.  

Branky DHC v turnaji: 

Oravcová 37, Franzová 28, Franková 23, Bušauerová 17, Šmrhová 15, Soukupová 14, Poslední 12, 
Tomíšková a Paulusová po 11, Nosková 8 a Sedláková 6 

V brance se pravidelně střídaly Jiskrová se Šlehoferovou.  

 

  



Pozvánka na derby HC Plzeň - DHC Plzeň v 1. lize žen 

Dalším historickým mezníkem v dějinách klubu je vstup do 1. ligy žen. A není náhodou, že se pár chytrých 
hlav dalo dohromady právě na DHC Plzeň.  

Po dlouhých letech, kdy plzeňská ženská házená ve starších kategoriích trpěla neschopností a neochotou se 
na něčem kloudném dohodnout, se spojily dvě tréninkové skupiny - starší dorostenky DHC (tréninková 
skupina T. Jiskry a D. Franze) s ženami HK Slavie VŠ pod vedením J. Galuškové a vytvořily životaschopný 
projekt - ženy DHC Plzeň. Pětadvacetičlenný kádr družstva tvoří mladé hráčky, které doma mají velké 
množství mládežnických medailí.  

Spolu zatím prošly letním soustředěním v Nýrsku a několika přípravnými zápasy. Zatím se poznávají po všech 
stránkách. V běžném roce budou trénovat 5x týdně. Připraveny jsou i specializované tréninky s fitness 
trenérkou nebo atletem. Připravuje se spolupráce s fyzioterapeutkou. Tým disponuje spoustou ostrých a 
pohyblivých spojek, šikovnými křídly, tvrdými pivoty i dobrými brankářkami. Přes své mládí mají všechny 
hráčky odehráno spoustu těžkých zápasů, i když často jen v mládežnických kategoriích.  

Ke svému prvnímu zápasu nastoupí ženy DHC sice na půdě soupeře, ale přesto v Plzni. První kolo přináší 
totiž hned plzeňské derby s městským rivalem HC v pondělí 11. 9. v 17:00 h. v hale na Lokomotivě. Družstvo 
DHC nastoupí ve zbrusu nových dresech, jejichž design navrhla brankářka A. Jiskrová a do kterých se během 
letošní sezony převléknou všechna družstva DHC od minižaček po ženy. Na nových dresech jsou v grafickém 
motivu znázorněny všechny plzeňské dominanty - plzeňská věž, pivovarská brána, plzeňské řeky. Házená 
má své zastoupení v symbolu míče. I tímto krokem se DHC zařazuje po bok předních českých týmů, protože 
mládežnickými výsledky už tam pár let je.  

A jaký je cíl nejstaršího družstva na DHC ? Zkuste se sami zamyslet! HK Slavia byla loni druhá v 1. lize žen, 
dorostenky DHC už mají medaili ze všech mládežnických kategorií. Co asi může být cílem takové skupiny 
hráček pod vedením lehce šílených trenérů????  

Kdo nevěří, ať nikam neběhá a přijde se podívat 11. 9. na Lokomotivu nebo na první domácí střetnutí 24. 9. 
v 16:00 h. s „béčkem" interligového Zlína. Pro všechny fanoušky, kteří zavítají na první domácí utkání, bude 
připraveno malé překvapení!  

 

  



Mladší dorostenky přivezly z Žirovnice bronz  
(8. - 10. 9. 2017) 

O víkendu 8. - 10. 9. 2017 čekal na mladší dorostenky další a před prvním ligovým zápasem poslední 
přípravný turnaj, tentokrát v Žirovnici.  

Do turnaje vstoupila děvčata hned v pátek po příjezdu, kdy jsme nastoupili proti celku ze Žeravic. I po dlouhé 
a vyčerpávající cestě se děvčata dokázala namotivovat a odmakala celý zápas. Vycházeli jsme z dobře 
fungující obrany, kterou řídila především Pája. Dařilo se i v útoku a konečný výsledek 21:14 přesně vystihuje 
průběh zápasu.  

V sobotu jsme do turnaje vstoupili utkáním proti Mostu. Nutno přiznat, že tentokrát (oproti pátku) se nám 
nedařilo vůbec nic. Zejména v útoku nenacházel nikdo chuť a ani odvahu vzít odpovědnost na sebe a pokusit 
se střílet. Další příčinou neúspěchu bylo i 16 technických chyb. Most zvítězil 18:13.  

Dalším soupeřem nám byla děvčata ze slovenské Stupavy. Naše holky se poučily z minulého zápasu a hlavně 
obrana fungovala velmi dobře. Dařilo se i brankářské dvojici Kuči - Verča. Nicméně naší slabinou byl opět 
útok na postavenou obranu. Proto ani tento zápas jsme nedovedli k vítězství a po boji jsme prohráli 12:13.  

V třetím sobotním zápasu nás čekal dosud neporažený soupeř z Bohunic. Od začátku děvčata bojovala a 
udržovala si až 4-3 brankový náskok. Pája opět perfektně řídila obranu, dařilo se nám v rychlých proti útocích. 
Za ně je třeba pochválit všechna křídla. Ve druhé polovině ale soupeř přitvrdil v obraně a přibylo i technických 
chyb na naší straně. Konečný výsledek remíza 11:11 byl pro nás zklamáním.  

Poslední sobotní utkání proti Havl. Brodu už naše děvčata nenechala nic náhodě. Chyby z předešlých zápasů 
byly zapomenuty a celý tým šlapal jak hodinky! Vycházeli jsme z tvrdé obrany, se kterou si soupeř nevěděl 
rady. V útoku se začalo dařit Árám, pěkné střely přidal Kopr i Kuty. Po vítězství 12:8 se nám na večeři 
odcházelo mnohem veseleji. Za obdržení pouhých 8 gólů za 36 minut hry vděčíme i skvěle chytajícím 
brankářkám.  

V neděli jsme nastoupili k jedinému zápasu a to proti domácí Žirovnici. Za tohle utkání je třeba pochválit celý 
kolektiv! Probudila se i lavička a my pokračovali ve stejném tempu jako v posledním zápase. Střelecky se 
dařilo Koprovi! Ke konci nám již docházely síly a domácí hnáni publikem náš náskok dotahovali, ale dobrým 
taktickým výkonem jsme dokázali vyhrát 18:17.  

Díky tomuto vítězství jsme tak získali bronzové medaile a nevracíme se domů s prázdnou! Myslím, ze třetí 
místo je zasloužené a pochvala patří celému týmu!! Poděkovat musím i pánům Vaňkovi a Kantnerovi, kteří 
nás na cestě na Vysočinu doprovázeli a byli nám velkou oporou! :-)   

 

  



V derby tahalo DHC za kratší konec (1. liga žen - HC Plzeň - 
DHC Plzeň - 11. 9. 2017) 

Start do nové sezóny se hráčkám DHC Plzeň příliš nevydařil.  

Do prvního zápasu v nové sezoně vstoupily hráčky DHC velmi vlažně a laxně. Ve 13. minutě vedlo domácí 
HC 7:2 a tento brankový rozdíl udržovalo až do poločasu (13:8). Hra hostí postrádala jakoukoli koncepci, 
místo pohybu se některé spojky utápěly v samostatných akcích bez jakéhokoliv nápadu. HC Plzeň naopak 
hrálo v klidu a udržovalo si vedení zejména díky střelecké aktivitě Drozdové a brankám Šelaisové.  

Ve druhém poločase se zlepšila hra v obraně a zpočátku to vypadalo, že DHC dokáže smazat manko 
domácího HC. Po prvních několika trefách ale přišla neschopnost proměnit jasné brankové příležitosti. Vázla 
spolupráce v obraně i souhra v útoku. Pokus hrát 7:6 vedl sice ke snížení stavu na 21:19, ale pak D. 
Galušková odmítla z jasné šance snížení na rozdíl jedné branky a zápas byl ztracen.  

Utkání ukázalo, že družstvo má ještě daleko k dokonalejší souhře a souladu. Utápění se v individuálních 
akcích k ničemu nevede. Ještě lze tým i brankářku pochválit za pouhých 23 obdržených branek, ale pouhých 
20 vstřelených lze nazvat malou tragédií.  

Obrovské poděkování patří příznivcům DHC, kteří vytvořili v hale bouřlivou atmosféru. O to víc mrzí porážka.  

Šanci na reparát budou mít hráčky v premiéře před domácím publikem - v neděli 24. 9. od 16:00 h, kdy v hale 
DHC Plzeň nastoupí proti Zlínu B. Pro všechny diváky bude vstup na premiérové domácí utkání v první lize 
zdarma a pro každého dospělého diváka bude připraveno malé překvapení. Doufejme, že se opět podaří v 
hale vytvořit tak skvělou atmosféru, jaká panovala při tomto zápase.   

Branky DHC v zápase:  

Mudrová 5, Franzová 4/1, Franková, Bušauerová, L. Galušková po 2, E. Jiskrová, Oravcová, Soukupová, 
Formanová, D. Galušková 1  

 

  



Pohodový běh pro celou rodinu (čtvrtek 28. 9. 2017) 

 

Pojďte si se svými dětmi zpříjemnit státní svátek pohybem a setkáním s přáteli v přírodě!  

RHC DHC Plzeň zve srdečně všechny hráčky, sourozence, rodiče, příbuzné i kamarády na Pohodový běh 
pro celou rodinu!  

Kdy: Čtvrtek 28. 9. 2017 (státní svátek)  

Kde: Senecký rybník (sraz u ohniště)  

Kategorie: nejmladší (2010 a mladší) - délka úseku cca 400 m, nejstarší (2009 a starší) - délka úseku cca 1 
km  

V kolik: 13:30 start nejmladších, 14:00 start nejstarších  

Jak: štafetové závody družstev (hráčky, rodiče, kamarádi) - čtyřčlenná družstva libovolného složení: rodiče + 
děti, jen děti, jen rodiče :-), starší + mladší hráčky. V případě menšího počtu členů štafety, může jeden člen 
běžet více úseků.  

Proč: Pro dobrý pocit a radost z pohybu  

Co s sebou: buřtíky na opečení (v cíli připravíme táborák)  

Akce je již tradičně zdarma!  

Těší se na Vás trenéři z RHC DHC Plzeň!  

P. S. Přijďte! Není důležité zvítězit, ale proběhnout se :-)    

  



Mladší dorostenky body z jihu Čech nepřivezly  
(J. Hradec - DHC Plzeň 16. 9. 2017) 

V sobotu 16. září odjela naše děvčata k prvnímu prvoligovému klání do Jindřichova Hradce. Úkol a cíl byl 
jasný - přivézt z jihu Čech bodový zisk.  

Od začátku zápasu jsme však tahali za kratší část pomyslného provazu. Obrovským problémem bylo uhlídat 
pivotku soupeře. Akce protihráček přes pivota končily buď gólem, nebo sedmičkou. V útoku se zejména Sáře 
dařilo vymýšlet pěkné kombinace, ale střelecká úspěšnost byla u holek slabší.  

Po poločase se nám podařilo přiblížit se na rozdíl pouhých dvou branek, bohužel ztrátami míčů a následnými 
rychlými protiútoky soupeřek se nám vývoj zápasu překlopit na naší stranu nezdařilo. V útoku se střelecky 
dařilo Koprovi a pěkné akce se vedly i Kutyně. Za obranu musím pochválit Rittišku, která hlavně v druhé půlce 
dokázala eliminovat pivotku.  

Konečný výsledek zápasu skončil 28:23 z pohledu domácích.   

Důležité je poučit se z chyb a připravit se na další zápas, který nás čeká v neděli 24. 9. od 14:00 hodin 
tentokrát v domácím prostředí.  

  



Body za první poločas: Házená J. Hradec - DHC Plzeň -  
1. liga st. dorostenky (16. 9. 2017) 

První zápas v sezoně je vždy ošemetný. Zvláště na půdě soupeře, kterého příliš neznáte.  

V hezké jindřichohradecké hale k žádnému překvapení však nedošlo. Hráčky DHC v prvním poločase do 
puntíku splnily úkoly a pokyny, které před zápasem dostaly. Poločas odehrály velmi rychle a svižně. Neustále 
vyvíjely na domácí obrovský tlak v útoku i obraně. Domácí nevěděli, kam dřív skočit. Na straně J. Hradce se 
dokázala prosadit pouze šikovná Plucarová, a to ať už sama nebo ve spolupráci s pivotkou Rytířovou. První 
poločas skončil 8:19 pro hosty a o osudu zápasu tak bylo prakticky rozhodnuto.  

Domácí ve druhém poločase nesložili zbraně a odehráli v této části hry prakticky vyrovnanou partii. Hosté se 
s desetibrankovým náskokem v zádech nikam nehnali a zkoušeli různé kombinace, které se v tréninku 
zkoušejí jen velmi obtížně, včetně hry 7:6. I proto vyhráli druhý poločas jen o jednu branku, dohromady 20:32.  

Ve hře hostí se všem musela líbit hra ve středu hřiště u spojek a pivotů. Hra křídel nebyla v prvním zápase to 
pravé ořechové. Bude nutné zlepšit produktivitu střelby. Je nutno složit poklonu domácímu týmu, který i přes 
to, že část hráček hrála už předchozí utkání ml. dorostenek, hrál a bojoval až do konce i za nepříznivého 
stavu. Družstvo je složené z mladých, vysokých a dobře spolupracujících hráček. Určitě v soutěži 
potrápí nejednoho soupeře.  

Příští víkend zveme příznivce netradičně v sobotu dopoledne v 10:30 h., kdy starší dorostenky hostí Žirovnici.  

Branky DHC v zápase: 

Franková 6, Oravcová 5, Franzová 4, Bušauerová, Sedláková, Paulusová a Soukupová po 3, Kepková 
2, Poslední, Šmrhová a Tomíšková po  1, Toušová 

Chytaly Jiskrová a Šlehoferová.  

 

  



Žirovnický pohár (mladší žačky 15. - 17. 9. 2017) 

Premiérový start v kategorii mladších žaček v letošním ročníku čekal na hráčky DHC Plzeň v Žirovnici.  

Nově se tvořící družstvo bylo složeno ze šesti hráček ročník 2005 (z tréninkové skupiny Jarky Šmrhové a Evy 
Volákové), dále čtyř hráček ročník 2006 a čtyř hráček ročník 2007 (z tréninkové skupiny Milana Janků a 
Davida Šmrhy).  

Hned první den krátce po příjezdu čekal na naše děvčata velmi těžký soupeř HC Háje. Velké množství 
zkušeností a fyzická převaha byly jednoznačně na straně pražského týmu. Naše děvčata se teprve 
rozkoukávala. Vázla spolupráce v obraně a v útoku se veškerá snaha rozměnila do individuálních akcí 
zakončených nepřesnou střelbou. Prohráli jsme zaslouženě 4:12.   

V sobotu ráno nás čekala náročná série pěti utkání. V nich jsme nejprve nastoupili proti Sokolu Písek. První 
poločas nás trápila nepřesná střelba a stále se nám nedařilo předávat pivota. Ve druhém poločase už jsme 
ale zlepšili nejen obranu, ale i zpřesnili střelbu (první poločas prohra 1:6, druhý poločas 5:6, celkově prohra 
6:12). V brance výborně zachytala Sára Mancellari. Hezkou branku po uvolnění vstřelila Barča Stulíková.  

Další utkání proti Ivančicím jsme soupeřky zaskočili velmi aktivní obranou a i pestřejší útočnou hrou. První 
poločas jsme prohráli 2:4. Ve druhém poločase se nám opět dařilo vypracovávat si brankové příležitosti, ale 
nebyli jsme úspěšné při proměňováni. Soupeřky měly ze stejného množství střel daleko větší procento 
úspěšnosti, a tak vyhrály zaslouženě 10:4. Družstvo několika krásnými zákroky podržela v brance Nela 
Langerová.  

Třetí sobotní utkání proti pozdějšímu vítězi turnaje Žirovnici bylo ve znamení naší zlepšené útočné hry. 
Bohužel produktivita střelby zůstávala téměř na stále stejném procentu. Nicméně už se nám podařilo sehrát 
občas i nějakou kombinaci nebo postavit devítku. Prohráli jsme 6:14. Krásný výkon v útoku podala Bára 
Bourová.  

Čtvrté utkání proti pozdějšímu stříbrnému medailistovi Jiskře Třeboň jsme bohužel nedokázali dobře bránit 
velmi rychlé Jihočešky a velkým množstvím našich zbytečných chyb jsme soupeři vítězství velmi usnadnili. 
Střelba zůstávala bohužel na naší "standardní" úrovni - 26 střel na branku a jen 5 proměněných. Pochvalu za 
snahu zaslouží Anička Wandlová. Nejkrásnějším gólem zápasu byla bezesporu trefa z dálky Ádi Růžičkové.  

Páté a poslední sobotní utkání jsme předvedli naprosto fantastický výkon v prvním poločase. S pozdějším 
bronzovým medailistou jsme drželi krok a poločasový remízový stav 7:7. Podávali jsme velmi kolektivní výkon 
s několika krásnými rychlými přechody a zakončeními - vynikala zejména Laura Vopatová. Krásnou akci 
předvedly i Kája Čásová s Anetkou Palečkovou. Do druhé půle jsme bohužel vstoupili opět s nepřesnou 
koncovkou a několika ztrátami míče. Soupeř využíval každé naše zaváhání a gólově trestal naše chyby. I 
nadále jsme ale statečně bojovali až do konce. Jedna jediná vstřelená branka v druhém poločase do kobyliské 
sítě, ale nemohla na výsledku nic změnit. Kobylisy zvítězily 16:8.  

V neděli nás čekal téměř tradiční soupeř Slavoj Tachov. Naše děvčata ho od začátku zaskočila výbornou 
obranou a aktivitou v útoku. Výborně hrály všechny spojky - Barče Bourové se dařila střelba z dálky, Laura 
Vopatová získala tři sedmimetrové hody a Naty Hofírková je proměňovala. Super výkon v obraně i útoku 
předvedla Liduška Hýblová. Pěkně hrály ale i ostatní hráčky a v brance znovu výborně chytala Nelča 
Langerová. Po krásném prvním poločase přišel útlum na začátku druhého a soupeřkám se podařilo strhnout 
vedení na svou stranu. My jsme ale nadále všichni společně bojovali o každý míč, makali v obraně a s chutí 
útočily. Vyhráli jsme zaslouženě 12:8. Dvě branky po krásných akcích dala Majda Růžková.  

I druhé nedělní utkání jsme odehráli ve výborné formě a favoritky z Milevska trápili od začátku až do konce. 
V prvním poločase jsme si udržovali mírnou herní i brankovou převahu. I ve druhém poločase jsme hráli dobře 
a drželi krok. V samém závěru se nám ale nepodařilo několikrát proměnit a soupeř trestal. Prohráli jsme po 
pěkném výkonu 9:12.  Pochvalu zaslouží Verunka Pechová za vybojované sedmimetrové hody i Mája 
Polanková za krásná uvolnění a střelbu.  

Celkově se náš výkon lepšil zápas od zápasu. Všechny hráčky zaslouží pochvalu za velkou snahu!  

Obsadili jsme 8. místo z 9 účastníků.   

  



Hrály:  

Bourová Barča 20 (branek), Hofírková Naty 14, Hýblová Liduška 2, Palečková Anetka 1, Pechová Verunka 3, 
Polanková Mája 5, Růžičková Áďa 1, Růžková Majda 3, Stulíková Barča 2, Vopatová Laura 3, Wandlová 
Anička, Čásová Karolína  

 

  



Pohár Mini 6+1 (skupina B) - První soutěžní turnaj  
17. 9. 2017 Lázně Kynžvart 

DHC Plzeň B odehrálo zápasy v hale ve Skalné z důvodu špatného počasí v Lázních Kynžvart a postupně se 
utkalo s chlapci Talentu, Lázně Kynžvart A a B a poslední utkání hrálo s Chebem.  

Struktura jednotlivých zápasů – nejprve se hraje zápas s nařízenou osobní obranou 5 minut, poté přijdou na 
řadu shot-outy a nakonec se hraje klasický zápas v házené 20 minut.  

Pro děvčata se jednalo o první soutěžní turnaj po delší době, takže cílem bylo osvěžit se házenou při 
soutěžním turnaji. Ve všech zápasech si hráčky vyzkoušely přeběhy a záběhy spojek naučené z tréninku. 
Protože hráčky nemají stanovené posty při zápasech, mohly si zahrát na všech postech. Dále si každá hráčka 
vyzkoušela házení míče při shot-outu a většině hráčkám se podařilo přehodit půlící čáru hřiště tak, že 
nabíhající hráčka mohla chytnout míč a zakončit bez driblinku (největší problém při shot-outu je chytit míč 
nabíhající hráčky). Nejlepší utkání bylo poslední s Chebem, kde hráčky musely ukázat všechno to, co se 
naučily při tréninkách.  

Pochvalu zaslouží všechny zúčastněné hráčky.  

 

  



DHC Plzeň se představí na Sporťáčku (23. 9. 2017) 

V sobotu 23. 9. 2017 se v Plzni představí Festival sportu Sporťáček.  

Jako vždy si děti budou moci pod vedením trenérů vyzkoušet jednotlivé sporty nebo jejich základní prvky či 
techniky. Po dvou ročnících v areálu Lokomotivy Plzeň se letos festival premiérově koná na Atletickém 
stadionu města Plzně na Skvrňanech (ulice Vejprnická 36).  

DHC Plzeň opět nebude chybět. Náš stánek bude mít číslo 3 a bude přímo naproti hlavnímu vstupu do areálu. 
Ve stánku bude již tradičně připraveno několik dovednostních úkolů.  K vyzkoušení budou nejen míče 
házenkářské, ale i pyramidové a reakční a nebudou chybět ani balanční prvky. A jako vždy - z našeho stánku 
nikdo neodejde s prázdnou!  

Těšíme se na Vás!   

 

 

 

  

https://www.wannadosports.com/cz/festival/plzen


Pozvánka na premiérové domácí utkání DHC Plzeň v 1. lize 
žen 

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na první domácí utkání družstva žen DHC Plzeň.  

Vstup do soutěže našim děvčatům příliš nevyšel, o to víc budou chtít vše napravit před domácím publikem.  

Přijďte fandit - v neděli 24. 9. 2017 od 16:00 h do haly 31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10.  

Soupeřkami budou hráčky HC Zlín B.  

Vstup na utkání je zdarma.  

Pro všechny příchozí bude připraveno malé překvapení!   

 

  



Přípravka - HÁJECKÁ 6+1 (23. 9. 2017)  
„První velká házená“ 

V sobotu odjely hráčky ročníku 2008-2009 na svou první šestkovou házenou do pražských Hájů.  

K prvnímu zápasu nastoupila děvčata proti stejně starému soupeři z Písku. Zápas to byl pohledný. Se 
soupeřem jsme drželi krok, kdy jsme v poločase prohrávali o jednu branku 7:6. Ve druhém poločase nám 
soupeř v posledních minutách odskočil na konečný stav 12:9 (prohra). Za tento zápas děvčata zaslouží 
pochvalu. Střelecky se prosadilo hned šest hráček a hra byla svižná a opravdu pohledná.  

Druhý zápas nás čekalo domácí družstvo Hájů (později umístěné na 2. příčce). Tento zápas byla děvčata 
hned od začátku zaskočena rychlejší a tvrdší házenou. Měli jsme problém prosadit se jak v uvolnění 1:1 tak i 
střelecky (z 19 střel 2 branky). Dalším problémem byl pohyb bez míče a 9 technických chyb. Zápas skončil 
prohrou 2:10.  

Třetí zápas nás čekala pražská Astra - nejlepší tým a vítěz tohoto turnaje. Tento zápas byl jednoznačně 
nejhorším. Rychlá hra Astry nám přibila nohy k zemi a my jen koukali, jak naše brankařka vyndává míče z 
branky. Nefungovalo vůbec nic. Žádný pohyb bez míče, žádná, obrana, žádné bloky. Střelecky nemůžu říct, 
že bychom se nesnažili 23 střel, ale do branky nedolétly. Zápas skončil vysokou porážkou 3:16.  

Čtvrtý zápas nás čekaly další Pražandy, a to z Kobylis. Tento soupeř hrál po celou dobu turnaje osobní obranu 
po celém hřišti. A tak se trenéři rozhodli po předchozích zápasech, kdy jsme měli problém s pohybem, 
přizpůsobit hru a zahráli jsme si také celý zápas osobní obranu. Ta nám byla bližší, neboť do teď jsme hráli 
čtyřkovou házenou. Tento zápas jsme se cítili lépe. Konečně jsme se dali do pohybu, v osobních soubojích 
jsme byli i úspěšní. Chybělo jen proměňování. Opět ze 14 střel se povedlo proměnit pouhých 5 branek. I když 
konečný výsledek vyzněl lépe pro soupeře (5:11), zápas to byl hezký.  

Páté utkání a zároveň poslední na turnaji nás čekala pražská Slávie. Jednoznačně nejlepší utkání dne. 
Fungovala dobrá agresivní obrana a z předchozího odehraného zápasu jsme si donesli i pohyb bez míče. 
Tentokrát nás potrápila dobře chytající brankařka soupeře, za svá záda pustila pouze 2 branky z našich 14 
střel.  

Celkově si z turnaje odnášíme nové cenné zkušenosti. Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášená Budková 
Bety.  

Hrály (a branky dávaly): 

Budková B. 3, Hanzlíková 1, Jungová 1, Budková K 4, Dostálová 2, Rittichová 1, Beránková M. 1, Špačková 
6, Baštářová, Nikodémová, Sedláčková, Krbcová, Doubková  

Dík patří organizátorům za pěkný turnaj a krásné počasí :-) a samozřejmě rodičům za jejich podporu po celý 
turnaj.  

  



Mini 6+1 sk. A – První soutěžní turnaj 23. 9. 2017  
(Talent Plzeň) 

První soutěžní turnaj se namísto zrušeného turnaje na Slavii uskutečnil v nové nafukovací hale na Talentu. 
Naše družstvo stejně jako v minulé sezoně nastoupilo v jinak ryze chlapecké skupině, kdy družstva Talentu a 
Šťáhlav doplnilo domácí béčko, které nahradilo kluky Slavie. Tradičně se hrála osobní obrana (7,5 min), poté 
následovaly shot-outy a nakonec klasická hra (20 min). Stejně jako v minulých sezónách se v kategorii 
minižactva hraje bez počítání skóre.  

První zápas proti Šťáhlavům začal trochu ospalou osobkou, ale postupem času se děvčata rozehrála, 
počáteční náskok soupeře dokázala stáhnout a tato část hry skončila nerozhodně. V klasické hře byl zápas 
po většinu času vyrovnaný, soupeři se však podařilo mírně odskočit a těsný výsledek udržet až do konce. 
Zpětně lze výkon v tomto zápasu hodnotit jako nejlepší v turnaji, jelikož se dařila spolupráce dvojic a 
nechyběla ani pěkná uvolnění.  

Druhý zápas proti áčku Talentu začal dobrým výkonem při osobní obraně (těsná prohra). V samotné hře však 
chyběl jak důraz v obraně, tak i větší aktivita v útoku. Když k tomu přičteme nepřesné zakončení (pouhé 3 
branky z 15 střel), nelze se divit, že po zápasu mohl ze hřiště odcházet spokojenější soupeř. Z našeho pohledu 
se určitě o povedený zápas nejednalo.  

Poslední zápas proti béčku Talentu přinesl na jedné straně herně velmi dobrý výkon při osobní obraně, ale 
na druhé straně také katastrofální zakončení. Neproměněná sedmička, trhák a dalších 5 náskoků z 
brankoviště z jasných pozic ve výsledku znamenaly pouze 2 vstřelené branky, což je proti tomuto soupeři 
skutečně málo. Oproti tomu klasická hra přinesla konečně větší odvahu pro zakončení z větší vzdálenosti (5 
branek ze spojek po připravených kombinacích) a dařily se i průniky na brankoviště. I tak ale mohlo být 
vstřelených branek určitě o něco více. Za to v obraně byl problém udržet koncentraci a děvčata leckdy s 
údivem sledovala, jak se menší hráči soupeři dokážou uvolnit. Útočná fáze tak určitě předčila obrannou. 
Pochvalu za tento zápas rozhodně zaslouží obě brankářky (obě 60% úspěšnost), které v předchozích 
zápasech měly velmi těžkou pozici, protože většina střel na ně letěla z prostoru brankoviště.  

Samostatnou kapitolou byly shot-outy, kde je rozhodně potřeba pochválit hráčky za délku přihrávek (většina 
dohodí do vzdálenosti, ze které již lze zakončit bez driblinku nebo maximálně s jednoúderovým driblinkem, 
tedy podle pravidel pro vyšší kategorii mladších žaček). U střílejících hráček se však ne vždy dařilo zpracování 
míče, což bylo někdy způsobeno i neochotou udělat několik kroků zpět a přihrávku chytit bez dopadu na zem.  

Celkově turnaj ukázal celou řadu nedostatků a během sezóny bude rozhodně na čem pracovat. Na druhou 
stranu ve hře byly úseky, kdy děvčata ukázala, že jsou schopna produkovat pěknou házenou a použít i 
nacvičené kombinace z tréninků. To je určitě příslibem do budoucna a věříme, že v průběhu sezóny půjde 
výkon nahoru.  

Hrály (branky):  

Vopatová 7, Stulíková 6, Palečková, Vaicová po 4, Březinová 3, Bezdičková, Burjasová, Šollarová po 2, 
Košková, Růžková po 1, Krejčíková  

Chytaly Chvátalová (36 %), Nyklesová (30 %). 

 

  



Plzeňská liga starších žaček (23. 9. 2017) 

V sobotu 23. 9. 2017 se konal první turnaj Plzeňské ligy starších žaček. Pořádalo HC Plzeň, vzhledem k 
nevyzpytatelnému počasí v nafukovací hale "na Poštovce".  

DHC Plzeň mělo již tradičně v soutěži dvě družstva.  

DHC Plzeň A 

Áčko zahájilo podzimní část soutěže utkáním proti Slavoji Tachov. Od začátku měly naše hráčky jasnou herní 
i gólovou převahu, kterou si udržovaly i ve druhém poločase. Vyhrály jsme zaslouženě 22:6.  

Druhý zápas byl opět ve znamení naší velké herní převahy, ovšem produktivita byla ta tam. Z 20ti střel z 
devítky jsme v celkovém utkání proměnily jen 2! Naštěstí Malina v brance čarovala, za prvních dvacet minut 
pustila za svá záda jen jednu branku! Druhý poločas pokračovalo naše střelecké trápení. Naštěstí jsme uhájili 
hubený brankový náskok a z herní převahy bylo nakonec velmi malé vítězství 8:5.  

Třetí zápas (derby s Béčkem) zvládly holky z Áčka s přehledem a jasně potvrdily roli favoritek. V útoku se 
dařilo zejména Julče Dubské, ale s chutí útočila i Malina. Áčko vyhrálo jasně 29:10.  

Čtvrté utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň bylo prvních deset minut výsledkově vyrovnané. Pak však naše 
děvčata kromě výborné obrany zpřesnila i střelbu a postupně navyšovala svůj náskok. Vyhráli jsme 20:7.  

Áčko odehrálo velmi dobrý turnaj. Všechny hráčky zaslouží pochvalu. Zejména obrana pracovala velmi dobře 
a s výjimkou zápasu s Chebem se nám dařilo i v útoku. Vynikající výkon předvedla v brance Malina (za tři 
zápasy dostala jen 18 branek a měla úspěšnost 76 %). Velmi dobře zahrála na všech třech spojkách Majda 
Komárková a dařilo se i dalším "mlaďoškám" - zejména Julče Dubské a Vali Toušové.  

Branky: 

Buřičová 11, Malá 4, Dubská 22, Komárková 2,  Krausová 1, Pitulová 9, Rittichová 3, Tomanová 9, Toušová 
4, Voráčková 10  

DHC Plzeň B 

Béčko vstoupilo do turnaje proti družstvu Hvězdy Cheb. Od začátku byly soupeřky jasně lepší a naše hráčky 

jen obtížně nacházely odvahu k nějakým akcím. Ve druhém poločase se hra trochu zlepšila, přidali jsme i 

několik branek do sítě soupeřek. Přesto naše úspěšnost střelby byla děsivá (např. z devítky 30 střel a jen 3 

branky!!!). Prohráli jsme 6:22. Svou první házenkářskou branku vstřelila talentovaná Klára Kepková.   

Krásný zápas odehrála děvčata z Béčka proti HC Plzeň. Výborně v brance chytala Ája Šindelářová a holky s 
chutí útočily. Pod taktovkou Kiky Nové a s mohutnou pomocí Barči Bourové jsme s chutí stříleli i proměňovali. 
Bohužel obrana nefungovala tak, jak by měla, a tak jsme i spoustu branek dostali. Přesto jsme zvítězili 
přesvědčivým rozdílem 20:13.  

Třetí utkání (derby mezi Áčkem a Béčkem) bylo od začátku jasnou záležitostí a skončilo vítězstvím Áčka 
29:10. Pochvalu zaslouží opět skvěle chytající Ája Šindelářová.  

Celkově holky zaslouží pochvalu za to, jak zápasy zvládly. Těžké soupeřky, horko v hale, málo hráček na 
střídání - byl to náročný den. Velkou pochvalu v Béčku zaslouží zejména Kiki Nová a Barča Bourová. 
Vynikajícím výkonem se na svém prvním turnaji prezentovala Klára Kepková. Velkou snahu a několik 
povedených akcí předvedla i Helča Cheníčková. Pěkný kus práce hlavně v obraně odvedla Páťa Dolanská. 
Doufáme, že více útočné aktivity předvedou Veronika Chocová a Anička Řehořová a snad i další nováček - 
Klára Hubinková.   

Branky: 

Bourová 8, Cheníčková 3, Chocová 5, Dolanská, Hubinková, Kepková 8, Nová 13, Řehořová 2  

Celý den výborně chytala Ája Šindelářová (49% úspěšnost!).  



Lázně Kynžvart - 4+1 přípravka (24. 9. 2017) 

V neděli 24. 9. 2017 si hráčky ročník 2008 - 2009 jely spravit chuť na čtyřkovou házenou do Kynžvartu po 
sobotním nesoutěžním turnaji na pražských Hájích.  

Hráčky byly rozděleny do třech družstev, dvě družstva A, B jela na zápas do Kynžvartu a třetí odehrálo zápasy 
na Talentu Plzeň. Hráčky družstva A si užívaly všechny zápasy. Bylo jich celé hřiště. Pohyb po hřišti byl rychlý 
a chuť střílet také vůbec nechyběla, každá hráčka si dala několik pěkných branek. Hráčky družstva B se 
zahanbit nedaly a hrály ve své skupině také s chutí. Snahu o uvolnění měly všechny hráčky na hřišti a branku 
se podařilo vstřelit všem hráčkám.  

 

  

  



Nedělní přípravky 4+1 na Talentu (24. 9. 2017) 

Třetí skupina nedělního turnaje 4 + 1 v Kynžvartu se odehrála v "nové" nafukovače na Talentu.  

Hrálo šest družstev, systémem každý s každým, 1x12 minut.  

DHC reprezentovala nejmladší děvčata ročník 2009 a nováčci. Všechny holky se snažily podat dobrý výkon, 
obě družstva Rokycan přehrály bez problémů, s týmy Slávie VŠ držely statečně krok, na kluky z Talentu ale 
neměly.  

Standardně moc dobře zahrály Míša a Eliška (jen kdyby už začaly střílet dolů na zem a ne brankáři do rukou), 
ostatní holky musí zapracovat zejména na soustředění se na hru a na rychlosti přihrávání svým spoluhráčkám. 
Příjemným překvapením byla hra Danielky a Rozárky, které na tréninky s námi chodí teprve od září.   

 

  



Mladší žačky 24. 9. 2017 (HC Plzeň) 

Prvním turnajem, jehož pořadatelem bylo HC Plzeň, začala pro nově vytvořený tým hráček ročníků 2005 a 
2006, doplněných několika minižačkami, Plzeňská liga mladších žaček. A že zatím vzájemná souhra 
nefunguje podle představ trenérů, bylo vidět od prvních zápasů.  

DHC Plzeň A 

Áčko tvořené herně zkušenějšími hráčkami vstoupilo do turnaje zápasem proti HC Plzeň. Při osobce se nám 
dobrým pohybem bez míče podařilo soupeři rychle odskočit a udržet náskok až do konce (6:4). Stejně tak 
jsme měli navrch i při shot-outech (8:5). Při klasické hře nám zpočátku dělala velký problém urostlejší pivotka 
soupeře, díky níž si soupeř udržoval mírný náskok. Výsledek se nám ale v závěru podařilo stáhnout a při 
posledním útoku vstřelila Bára Bourová z poloviny hřiště rozhodující gól, po kterém jsme mohli slavit hodně 
šťastné vítězství 9:8.  

I v druhém zápasu proti Slavii se nám herně více dařilo při osobní obraně, ale bohužel kvůli řadě 
neproměněných vyložených šancí zápas skončil těsnou porážkou 5:6. Nedařilo se ani v shot-outech (2:6). Ve 
hře jsme pak ale opět navázali na nepřesnou střelbu z osobky a nebýt dobré obrany a především výborného 
výkonu Nelči Langerové v brance (69% úspěšnost), soupeř by nám odskočil výrazněji. Především díky ní 
jsme mohli o body bojovat až do posledních vteřin, ale vyrovnat se již bohužel nepodařilo. Příčinou porážky 
3:4 byla jednoznačně nepřesná střelba, jelikož se 3 vstřelenými brankami z 18 střel jde vyhrávat jen stěží.  

Poslední zápas proti Tachovu opět přinesl lepší výkon při osobní obraně, ve které jsme vyhráli 4:3, a následně 
jsme dokázali zvítězit i v shot-outech (5:2). Hra však pro nás byla velkým zklamáním. Nedůraz v obraně, 
nepřesná střelba často z nepřipravených pozic a především velké množství technických chyb vyústily ve 
vysokou, ale určitě ne nezaslouženou porážku 9:16, po které jsme rozhodně spokojeni být nemohli. Za dravost 
v zakončení zaslouží v tomto zápasu pochvalu Verunka Pechová, která i přes drobnější postavu předčila 
ostatní spojky.  

Celkově turnaj ukázal nedostatky obzvláště při klasické hře, kde se stále nedaří více použít nacvičené 
kombinace z tréninků. Střelecky se tým opíral především o dvě nejstarší hráčky - Báru Bourovou a Naty 
Hofírkovou, které hrozily z větší vzdálenosti. Je však potřeba, aby se nebály více pokoušet se o uvolnění 
jedna na jednu. Opačný problém je pak u ostatních spojek, které se naopak pokouší o uvolnění i v situacích, 
které přímo volají po zakončení střelbou z dálky. Větší aktivitu pak rozhodně čekáme i od křídel. Kdo naopak 
zaslouží velkou pochvalu, jsou obě brankářky, které i přes menší výšku po celý turnaj družstvo držely ve hře 
o dobrý výsledek (Nelča Langerová 63 %, Sára Mancellari 39 %). Vyzdvihnout je potřeba i dobrý výkon věkem 
minižačky Laury Vopatové, která se sice neprosazovala střelecky až tolik, jak bychom od ní očekávali, ale 
dobrým pohybem a předvídavostí v obraně dokázala získat 6 míčů.  

Branky:  

Bourová 14, Hofírková 10, Pechová 5, Růžková a Vopatová po 3, Polanková 1  

DHC Plzeň B 

Těžká úloha čekala na hráčky béčka, tvořené hráčkami se zatím menšími herními zkušenosti, včetně několika 
úplných nováčků. I tak se ale děvčata popasovala se soupeři se ctí a všechny dokázala více než potrápit, a 
to nejen herně, ale i výsledkově.  

Turnaj jsme zahájili zápasem proti Slavii, kterou jsme při osobce zaskočili dobrým pohybem i pozornou 
obranou, a mohli slavit nečekané vítězství 4:3, po němž následovala těsná prohra v shot-outech (5:6). Herní 
vyspělost soupeře se ale projevila v klasické hře, ve které zvítězil poměrem 8:3. I tak musíme ale výkon v 
tomto zápasu hodnotit pozitivně.  

Rovněž ve druhém zápasu proti HC Plzeň se více dařilo při osobní obraně. V ní jsme sice po většinu času 
prohrávali, ale na konci se podařilo výsledek srovnat, a když v posledních vteřinách Áďa Chvátalová 
zneškodnila sedmičku, zápas skončil remízou 5:5. V klasické hře se již bohužel tolik nedařilo a fyzická i herní 
převaha soupeře byla nad naše síly (2:12).  

Do třetice pak zadařilo při osobní obraně i v posledním zápasu proti Chebu, kterou jsme ovládli poměrem 5:3. 
Jednoznačný průběh měly shot-outy, ve kterých jsme vyhráli 9:0. Vyrovnaný výsledek jsme pak po většinu 



času drželi v klasické hře, ve které soupeř odskočil až šňůrou 4 branek v posledních 5 minutách, kdy už 
hráčkám trochu došly síly a nedokázaly ubránit nejlepší hráčku soupeře (4:8).  

Celkově musíme hodnotit výkon družstva jednoznačně pozitivně. Ač jsme v žádném ze zápasů nebyli favority, 
tak i přesto si odvážíme 2 nečekané výhry a 1 remízu z osobní obrany, ve které děvčata zúročila zkušenosti 
z kategorie minižaček. Vynikala především Anetka Palečková, která v této části hry vstřelila 6 branek. Velmi 
pěkný a bojovný výkon předvedla i další z minižaček Kačka Březinová. Klasická hra pak byla spíše o sbírání 
zkušeností a aktivita mohla být určitě vyšší, ale i tak je potřeba děvčata pochválit. Velmi pěkný výkon v turnaji 
předvedly i všechny 3 brankářky.  

Branky:  

Palečková, Perglová po 7, Březinová 3, Bažantová E., Chvátalová, Růžičková po 2, Tesařová 1  

 

  



První utkání na domácí půdě přineslo zaslouženě body!  
(1. liga mladších dorostenek: DHC Plzeň - HC Zlín - 24. 9. 
2017) 

Ve druhém kole 1. ligy mladších dorostenek nás čekal na domácí půdě silný soupeř ze Zlína.  

Nutno si přiznat, že zápas jsme nezačali dobře. Obrana byla vlažná a pro soupeřky lehko průchodná. V útoku 
se nám nedařila střelba a chyběla i odvaha se prosadit. Tomu nasvědčoval i výsledek 2:10 a bylo třeba si v 
oddechovém čase vyříkat chyby. Poslední desetiminutovka první půle, kdy děvčata začala bojovat, nás 
přesvědčila, že je soupeř hratelný.  

Do druhé poloviny zápasu jsme nastoupili jako úplně jiný tým!! Začali jsme se prosazovat střelbou z dálky, 
hlavně Koprovi se moc dařilo (celkově 10 branek). Velkou pochvalu zaslouží Sára s Kutinou, které se nebály 
vzít odpovědnost na sebe a každá přispěla krásnými a důležitými brankami (obě po 6 brankách). Další chválu 
zaslouží obrana, která se stala minimálně průchodnou. Holky přitvrdily a soupeřky si nevěděly rady. Za obranu 
musím vyzdvihnout Páju, Káju i Šody!  

Soupeřky si postupem času "přečetla" i Kuči v bráně a v závěru tým podržela důležitými zákroky!   

Zápas se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce a výsledek 31:29 je naprosto zasloužený!   

Velké poděkování patří úžasnému publiku, které hnalo naše děvčata kupředu!  

Další utkání čeká naše děvčata opět na domácí půdě 14. 10. tentokrát proti Slavii Praha!  

 

 

  



První ligové ženské body (DHC Plzeň - HC Zlín B - 1. liga 
žen - 24. 9. 2017) 

V prvním domácím zápase čekal na ženy velmi obtížný soupeř - zlínské béčko. V týmu Zlína „B" nastoupilo 
velké množství hráček, které nastupují v MOL lize a které mají i mnoho reprezentačních zkušeností.  

Soupeř začal mnohem lépe. DHC kupilo podobné chyby jako v předchozím zápase. Pozdě přistupovalo ke 
střelecky disponovaným spojkám Zlína, především Andrýskové a Ševčíkové. Ty pak střílely z volné ruky z 
osmi - sedmi metrů. V útoku opět vytvářely domácí spojky minimální tlak na obranu a snažily se o individuální 
průniky. Pokud byly úspěšné, tak ne vždy přesně zakončené. Poločasový stav 11:15 byl ještě k domácím 
poměrně milosrdný.  

Začátek druhého poločas by se dal popsat replikou z filmu Marečku, podejte mi pero. " Stejné chyby, stejné 
známky." Do poloviny druhého poločasu se nic moc nezměnilo. Plzeňské hráčky sice bojovaly, ale výsledek 
byl stále o čtyři branky 19:23. Pak se však domácím podařilo najít tu nejbojovnější sestavu a čtyřmi brankami 
v řadě srovnali stav. Pak sice hostující Ševčíková chytrým podstřelem naposledy získala vedení pro hosty, 
ale vyhecovaní domácí dvěma brankami překlopili vítězství na svoji stranu. Hrdinkou zápasu se stala domácí 
brankářka A. Jiskrová, která v poslední čtvrthodince obdržela jen jednu branku, chytila tři sedmičky, několik 
ran ze šestky a především trhák Mizerové pět sekund před koncem zápasu.  

Hra DHC se od minulého zápasu zlepšila, ale je nutné odstranit ještě velké množství zbytečných chyb. Do 
příštího ligového zápasu jsou tři týdny. Uvidíme, s čím se předvedou hráčky proti Kunovicím.  

V každém případě bych nechtěl být ve zlínském autobuse na dlouhé cestě domů. 
Jak ženy, tak mladší dorostenky většinu zápasů vedly, domů však odjíždějí bez bodů.  

Branky DHC v zápase: 

Mudrová 10, L. Galušková 4, Franzová a Formanová 3, Franková 2, Oravcová, Bušauerová a D. Galušková 
po 1, Soukupová, Poslední, Šmrhová, Sedláková, Šlehoferová  

Chytala Jiskrová.  

 



Hladký postup do třetího kola (Slavoj Tachov - DHC Plzeň -
Český pohár žen 2. kolo (28. 9. 2017) 

Druhé kolo Českého poháru přivedlo ženy DHC do tachovské haly k zápasu proti domácímu druholigovému 
Slavoji.  

V trochu chaotickém utkání, kdy na straně hostí chyběly dorostenecké reprezentantky, zvítězilo DHC Plzeň 
32:24.  

Utkání bohužel narušilo nepříjemné zranění kolene hostující brankářky Míši Šlehoferové a tradičně již 
naprosto nesoudně povykující domácí publikum. I v této nepříjemné atmosféře dokázalo DHC zvítězit. Hra 
však nebyla opět příliš oku lahodící.  

DHC postoupilo do třetího kola, kde již přivítá interligového soupeře. Termín utkání je 25. 10. a hrát se bude 
v Plzni.  

Branky DHC v zápase: 

Mudrová 9, L. Galušková a Formanová po 5, Franzová a D. Galušková po 3, Bušauerová a Poslední po 3, 
Tomíšková, Sedláková a Fousková po 1, Soukupová, E. Jiskrová 

Chytaly A. Jiskrová a M. Šlehoferová. 

 

 

  



Pohodový běh pro celou rodinu (čtvrtek 28. 9. 2017) 

Ve čtvrtek 28. 9. 2017 proběhl první ročník Pohodového běhu pro celou rodinu.  

Rodiče i děti se sešli v krásném prostředí Seneckého rybníka. Počasí se opravdu vydařilo a všichni si 
odpoledne pořádně užili.  

Nejprve vyrazily ke štafetovému závodu nejmladší hráčky ročník 2010 - 2011. Jejich trasa vedla po hrázi 
Seneckého rybníka. Štafety byly dvojčlenné (vždy jedno dítě a jeden dospělák). Za mohutné podpory diváků 
předávaly dívky běžící první úsek dospělákům a ti mohutně finišovali. Nejrychleji byla v cíli štafeta Dlesků 
(Natálka + tatínek). Velkou pochvalu zaslouží i rodina Roubů, z níž se doběhu zapojili všichni členové!   

Pak už se na velký okruh připravila starší děvčata. Byl připraven dvoukilometrový okruh s předávkou v 
polovině trati. Startovalo celkem 7 čtyřčlenných štafet, které byly tvořeny nejen hráčkami DHC Plzeň, ale i 
jejich kamarádkami a sourozenci. Jedničku s hvězdičkou má maminka Míša, která doplnila jednu ze štafet. 
Dva dvoukilometrové okruhy zvládla nejrychleji štafeta ve složení Helča Voráčková, Naty Tomanová, Nela 
Kajerová a Míša Malá.  Velkou pochvalu zaslouží ale i ostatní běžci. Nejvíc je třeba vyzdvihnout nejmladší 
účastnice z tréninkové skupiny hráček ročník 2008 a 2009, které si s náročnou tratí poradily na jedničku. Pak 
už následovalo jen společné focení, pečení buřtíků a hledání hub, které si hlavně holky moc užily.  

 

 



 

 

 

  



Mini pohár 6+1 skupiny C (30. 9. 2017 HC Plzeň) 

Turnaj se odehrál na božkovském ostrově v sobotu 30. 9. 2017, za krásného počasí a podpory všech rodičů.  

Naše hráčky čekalo celkem 5 utkání. Systémem zápasů s osobní obranou 5 minut, shot-outy a na konec hra 
15 minut.  

K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti domácímu družstvu HC Plzeň. Celé utkání mělo hladký průběh. V 
osobní obraně se podařilo vstřelit pět branek, shot-outy proměnilo 7 hráče ze třinácti a ve hře po dobrém 
uvolnění nebo kombinaci vsítilo DHC 7 branek. Úspěšným střelcem se třemi brankami byla Barča Hanzlíková.  

V druhém utkání nás čekaly pražské Háje. K osobní obraně jsme přistoupili velmi vlažně a za 5 minut se nám 
podařilo vstřelit pouze 3 branky. V shot-outech jsme si udrželi skóre z předchozího zápasu 7 branek ze třinácti, 
ve hře jsme již měli střeleckou chuť a do sítě soupeře jsme se trefili celkem 8 krát. Třemi brankami v tomto 
zápase se blýskla Anežka Dostálová.  

Třetí zápas nás čekali hoši z plzeňské Slávie. Jednoznačně nejsilnější tým. Při osobní obraně byli hoši 
aktivnější a dravější a dovolili nám pouze 5 krát vystřelit a dát z toho 3 branky. Zato v shot-outech jsme byli 
lepší a přesnější, vstřelili jsme 9 branek ze třinácti. Hra z celého turnaje byla jednoznačně nejlepší a 
zaslouženě skončila remízou. Nejúspěšnějšími střelci v tomto utkání s 2 brankami byly Aneta Špačková a 
Lůca Rittichová.  

Čtvrté utkání nás čekala děvčata z plzeňské Slávie. V osobní obraně se nám dařilo přerušovat hru slávistek 
a nenechat je příliš střílet na naši branku (obdrželi jsme pouze jeden gól) a nám se podařilo třikrát vystřelit a 
skórovat. Krásné pro nás byly shot-outy, kdy ze třinácti hráček bylo úspěšných hned jedenáct. Ve hře se nám 
nedařilo prosadit se proti dobře chytající slávistické brankařce, ze čtrnácti pokusů se povedlo vstřelit pouze 4 
branky. Dvě pěkné branky z dálky zaznamenala Aneta Špačková.  

K pátému a poslednímu zápasu jsme nastoupili proti hráčkám z Tachova. A jak již to tradičně bývá u našich 
děvčat, musíme jeden zápas odehrát v tragickém tempu a s ospalou hrou. V osobní obraně se nikomu 
nechtělo na branku a už vůbec bránit dobře rostlou hráčku z Tachova, která si s námi dělala, co chtěla. Shot-
outy se podařilo proměnit pouze pěti hráčkám a hra o tom snad není ani co napsat. Nikomu se nechtělo 
naběhnout si pro přihrávku a už vůbec jít samostatně driblinkem na branku. Bylo vidět, že krásné božkovské 
sluníčko nás v posledním zápase uspalo :-)  

Celkem ale děvčata zaslouží pochvalu. Je vidět, že se s šestkovou házenou perou statečně a nenechávají 
se zahanbit. Celkem za turnaj vystřelily 80 krát a z toho daly 46 branek (osobní obrana + hra). Celkem jsme 
vyrobili 35 technických chyb.  

Hrály (a branky dávaly): 

Budková B. 4, Hanzlíková 11, Jungová 3, Budková K. 5, Dostálová 4, Sedláčková 1, Krbcová 1, Rittichová 6, 
Špačková 10, Poskočilová 1, Doubková, Nikodémová, Baštářová 

Shot-outy: 

Baštářová 4, Budková B. 3, Hanzlíková 5, Jungová 3, Budková K. 5, Dostálová 2, Nikodémová 1, Sedláčková 
1, Krbcová 4, Rittichová 2, Špačková 3, Poskočilová 2, Doubková 4 

 

  



Minikemp mladších žaček (DHC Plzeň 1. 10. 2017) 

V neděli 1. 10. 2017 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň první minikemp mladších žaček.  

Zúčastnilo se celkem 33 hráček z klubů Plzeňského i Karlovarského kraje (FK Hvězda Cheb, Slavoj Tachov, 
DHC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň).  

Hráčky nejprve absolvovaly "seznamovací" rozběhání a rozcvičku. Všechny děti byly rozděleny do dvou kruhů 
(většího a menšího). Oba kruhy běžely současně proti sobě. Na písknutí musela děvčata co nejrychleji utvořit 
dvojice, seznámit se s novou kamarádkou a procvičit si určenou partii těla. Současně ve stejné době, ale v 
malé tělocvičně, měly svoje speciální rozcvičení brankářky.  

Pak už byla připravena tradiční stanoviště.  V hale si děvčata procvičovala obranné činnosti s Věrou 
Jordanovou, útočné činnosti - uvolnění 1:1 s Davidem Šmrhou a techniku střelby s Jarkou Šmrhovou. V 
tělocvičně se pak přihrávkám a náběhům věnovala Eva Mancellari. Poté byla děvčata rozdělena (napříč 
jednotlivými kluby) do celkem pěti družstev a hrála proti sobě krátká tréninková utkání.  

Na závěr dostaly všechny hráčky drobnou sladkou odměnu.   

Jako vždy byly vyhlášeny hvězdy minikempu - bylo to "Slůně" z Chebu, Míša z Tachova a Adélka R. z DHC 
Plzeň.   

Akce měla velký ohlas nejen u trenérů, ale co je důležitější, i u samotných hráček. Těšíme se na shledanou 
příště - 15. 10. 2017 (znovu v hale DHC Plzeň, mladší žačky  9:00 - 12:00 a starší žačky 12:30 - 15:30 h.).  

  



Minikemp Görlitz (5. 10. 2017) 

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se výběr dívek Plzeňského kraje zúčastnil minikempu v německém Görlitzu.  

Akce se zúčastnily výběry dívek i chlapců Saska, výběr chlapců RHC Lovosice a výběry dívek RHC DHC 
Plzeň a RHC Mělník.  

Plzeňský výběr se vydal na cestu již ve čtvrtek 4. 10. 2017 - postupně jsme do autobusu přibrali chlapce v 
Lovosicích a Liberci. Do Görlitzu jsme přijeli v pozdních večerních hodinách.  

Ve čtvrtek ráno nás čekal nejprve přejezd na snídani, a pak přechod do haly. Zde nejprve odehrály 
mezinárodní utkání výběry dívek Plzeňského kraje (r. 2004 a 2005) proti výběru dívek Saska (r. 2004). Poté 
hráli chlapci. Pak následovalo další utkání výběrů dívek - tentokrát Plzeňský kraj (r. 2006 a 2007) proti Sasku 
(r. 2006).  

Obě naše utkání měla několik společných znaků. Němky byly jednoznačně běhavější, snadno se prosazovaly 
1:1 a důrazně bránily. My jsme navíc udělaly ohromné množství technických chyb a po nich soupeřky 
skórovaly z rychlých protiútoků. Oba zápasy jsou pro děvčata cennou zkušeností, kterou určitě zúročí v 
budoucnu. Hrálo se vždy 4 x 15 minut a už v průběhu třetí a čtvrté části byl u některých hráček viditelný 
pokrok.  

Po druhém našem utkání šla mladší děvčata na oběd a nákupy, starší si ještě zatrénovaly společně s 
chlapci z RHC Lovosice.  

 

   



Mini 6+1 sk. B – Druhý soutěžní turnaj 7. 10. 2017 (Cheb) 

Druhý turnaj se uskutečnil v Chebu a vedle našeho družstva se jej zúčastnil ještě Talent B, Kynžvart, Cheb a 
Háje Praha. Opět jsme tedy měli možnost sehrát 4 zápasy, které se hrály vždy na 5 min osobní obrana + 20 
min hry. O poločasu se tradičně střílely shot-outy.  

První zápas proti Talentu přinesl hodně ospalý začátek, při kterém se při osobce příliš nikomu nechtělo běhat. 
I tak ale 2 vstřelené branky stačily na těsnou výhru. Ve hře již pak byla aktivita vyšší a i v zakončení se dařilo 
více. Bohužel vinou několika zbytečných technických chyb a několika nedůsledností v obraně skončil zápas 
nerozhodně.  

Za to v druhém zápasu proti Kynžvartu si děvčata s chutí zastřílela. Proti mladšímu soupeři se dařilo v osobní 
obraně i hře získávat míče a zakončovat z rychlých útoků. Vedle toho je potřeba ocenit i snahu o využití 
nacvičených kombinací. Obě části skončily poměrně výraznou výhrou, kterou však vzhledem k síle soupeře 
nejde úplně přeceňovat.  

Poté nás čekal rozhodně nejtěžší soupeř v turnaji a na hřišti to bylo poznat. Při osobce dokázala děvčata s 
chebskými hráčkami držet krok a i když aktivita v zakončení mohla být určitě větší, tak těsná prohra odpovídala 
úrovni soupeře. Za to v klasické hře byl patrný až zbytečně velký respekt z hráček soupeře, kvůli kterému 
děvčata v obraně někdy spíše uhýbala, než aby šla do kontaktu. Útočná fáze byla rozhodně lepší, kdy se 
dařilo především zakončení z prostoru křídel. Zápas skončil tříbrankovou prohrou, která byla vzhledem k 
průběhu zasloužená.  

Poslední zápas proti Hájům přinesl opět další zlepšení. Lépe fungovala především obrana, díky které se dařilo 
získávat míče a i aktivita jednotlivých hráček v útoku byla rozhodně větší. I když se určitě nejednalo o slabého 
soupeře, tak obě části skončily naším poměrně výrazným vítězstvím.  

Celkově je potřeba hráčky pochválit, jelikož vyjma obranné fáze v zápasu s Chebem odehrály se všemi 
soupeři velmi pěkná utkání. Střelecky se dařilo nejvíce Terce Koškové, která svými průniky na křídle navíc 
vybojovala i několik sedmiček. Rozhodně zatím svůj nejlepší turnaj odehrála Anežka Danihelková, která k 
výborným atletickým dispozicím konečně přidala i lepší práci s míčem a přesnější zakončení. Pozitivem je i 
to, že všechny hráčky se dokázaly střelecky prosadit, včetně Andy Zídkové, která začala s házenou až v září 
a dala svou první branku vůbec.  

Hrály (branky):  

Košková (12), Danihelková (10), Vaicová (7), Šollarová (5), Krejčíková (4), Burjasová, Cvačková, 
Loskotová, Zídková (všechny po 1) Chytaly Kaucká a Nyklesová.          

                     



Pardubické poločasové trápení (DHK Pardubice - DHC 
Plzeň - 1. liga starších dorostenek - 7. 10. 2017) 

Třetí kolo ligy starších dorostenek vyslalo hráčky DHC do města, kde v žákovských letech vyhrály několik 
turnajů, ale pak se do Pardubic v dorosteneckých letech nepodívaly.  

První poločas lze označit dvěma slovy. BÍDA a UTRPENÍ. Ve 12. minutě vedli domácí 3:2. Pak sice DHC 
otočilo na poločasových 6:9, ale to rozhodně není poločasový výsledek, na který si chceme zvykat. Důvodů 
bylo hned několik. Podcenění soupeře, střelecká neschopnost (neproměněno 13 jasných brankových 
příležitostí a dvě sedmičky), naprosto tragická hra křídel v útoku i obraně.  

O přestávce nemohlo přijít nic jiného než důkladné „mytí hlav". Do druhého poločasu nastoupilo zcela jiné 
družstvo. Kombinace se zjednodušily, zlepšil se pohyb i přesnost přihrávek. Jen obrana nebyla tentokrát to 
„pravé ořechové". Házená začala být mnohem zábavnější.  

Velká škoda, že zápas pokazilo několik zbytečných zranění, jejichž viníkem byli z velké části dva nejslabší 
aktéři utkání, už snad tradičně rozhodčí Svítek s Václavíkem. Tolik nepřesností a nesmyslů mají jiné dvojice 
na celou sezonu. Chyby na obě strany utkání nesmyslně pokazily a srazily o level dolů.  

Konečný výsledek 19:27 pro plzeňské DHC nakonec asi uspokojil všechny.  

Domácí mladé družstvo překvapilo svou houževnatostí a trpělivostí. Hosté si dva body zasloužili za druhý 
poločas, za první maximálně vytahat za uši. Takto by to příští týden v důležitém domácím zápase s pražskou 
Slavií asi neklaplo.  

Branky DHC v zápase: 

Oravcová 8, Franzová 4, Sedláková a Kepková po 3, Bušauerová, Franková a Soukupová po 2, Poslední, 
Tomíšková a Nosková po 1, Fousková, Paulusová 

Chytala A. Jiskrová. 

 

  



Turnaj Rokycany (mini 4+1) - team DHC A - 8. 10. 2017 

Dne 8. 10. 2018 se uskutečnil v Rokycanech turnaj přípravek holek DHC ročníku 2008-2009. Holky byly 
rozděleny do tří týmů A, B, C. Nedělní dopoledne patřilo holkám týmu DHC A.  

Holky sehrály za nedělní dopoledne 5 utkání, kde se postupně utkaly s družstvy děvčat Slavie Plzeň a 
Chebu a s kluky Slavie Plzeň, Rokycan a plzeňského Talentu.  

Všechna utkání se odehrála ve vysokém tempu a byla pro oko diváka velmi pohledná a atraktivní. Všechny 
holky si s chutí zastřílely a každá z děvčat dala nějaký ten gól. Naše hráčky měly výborný pohyb po hřišti a 
soupeř měl velký problém holky uhlídat. U všech holek byl vidět značný herní posun a to jak individuální, tak 
týmový. A to "týmový" musím několikrát podtrhnout. Což bylo oceněno i od přihlížejících rodičů děvčat. Holky 
si hodně nahrávaly a nestřílely zbrkle z každé pozice.  

Navíc si holky vyzkoušely novou taktiku, kdy při hře pomáhala s přečíslením soupeře brankářka. Tato taktika 
byla ve všech zápasech velmi úspěšná, i když někdy se tu a tam nějaká ta chybička vloudila. Samozřejmě 
byla i nějaká ta negativa - jako vždy to byla osobní obrana, při které to občas trochu zaskřípalo, rovněž 
orientace v prostoru s míčem dělala holkám občas problém a samozřejmě chybí rychlejší reakce při 
rozehrávce. Na tom musí holky ještě zapracovat, ale věřím, že s přibývajícím časem a zkušenostmi holky 
všechny tyto nedostatky odstraní.  

Jinak si holky celý turnaj užily a mohly spokojeně jet domů na nedělní oběd.  

 



Turnaj starších žaček Žirovnice (6. - 8. 10. 2017) 

Starší žačky DHC Plzeň se vydaly na přípravný turnaj do Žirovnice.  

Na turnaji startovala hned dvě družstva DHC Plzeň.  

DHC Plzeň A 

Družstvo složené z hráček 2003 a doplněné hráčkami 2004 mělo na úvod dva lehčí soupeře. Nejprve hned v 
pátek souboj proti Béčku (Áčko vyhrálo jasně 19:4), pak v sobotu ráno proti Českým Budějovicím (také jasná 
výhra 21:2).  

Pak ale přišel první vážnější soupeř Jindřichův Hradec. K utkání jsme přistoupili velmi vlažně a doufali, že se 
soupeř porazí sám. Bohužel se tak nestalo. Hrubé chyby v obraně a nepřesná střelba v rozhodujících chvílích 
byly hlavní příčinou naší prohry 13:16.  

Následující utkání proti Žirovnici bylo jedním z divácky nejatraktivnějších v celém turnaji. Žirovnice opakovaně 
vedla až pětibrankovým rozdílem. Naše děvčata se ale nevzdávala a postupně se zlepšovala. Tři minuty před 
koncem jsme dokázali zlikvidovat náskok soupeřek. Pak se nejprve z dálky trefila Helča Voráčková, pak 
Rittiška vybojovala sedmičku, kterou Helča proměnila a opět Helča přidala ještě gól v závěru.  

V následujícím utkání jsme bohužel opět předpokládali, že všechno půjde samo a nedokázali jsme se 
dostatečně koncentrovat v obraně. Trochu nás trápila nepřesná střelba a hlavně opět individuální chyby v 
těch nejhorších možných okamžicích. Nejprve jsme prohrávali, pak jsme utkání otočili až v naše čtyřbrankové 
vedení, abychom o něj pak v posledních vteřinách přišli a v zápase pouze remizovali 12:12.  

Na výbornou jsme naopak zvládli nedělní utkání proti Kobylisům. Velmi dobře pracující obrana a důležité 
branky mladých hráček (Julči Dubské, Majdy Komárkové i krásná akce Vážky Kačky Krausové) podpořené 
dobrými výkony těch zkušenějších vyústily v naše zasloužené vítězství 15:6.  

Pěkné a rychlé utkání bylo naše závěrečné vystoupení proti Kynžvartu. Přímý souboj o druhé místo v turnaji 
vyzněl lépe pro naše děvčata, která se zejména ve druhém poločase dokázala koncentrovat v obraně. 
Gólově družstvo v tomto zápase táhla zejména Rittiška.  

Celkově jsme tedy skončili na druhém místě a dostáli pověsti DHC Plzeň (kohokoli porazí a s kýmkoli prohrají).  

Branky: 

Buřičová 6, Dubská 17, Komárková 9, Krausová 4, Pitulová 12, Řehořová 1, Rittichová 23, Tomanová 9, 
Toušová 4, Voráčková 32  

Chytala nám nejlepší brankářka celého turnaje Michaela Malá :-)   

   

 

 

  



DHC Plzeň B  

DHC Plzeň B bylo tvořeno čtyřmi mladšími žákyněmi, dvěma nováčky a několika zkušenějšími hráčkami 
ročník 2004.  

V pátek jsme nejprve podlehli Áčku 4:19.  

V sobotu jsme ráno proti Jindřichově Hradci dokázali držet krok celý první poločas. Pak nás ale začala trápit 
naše největší slabina - neúspěšná střelba - a druhý poločas vyzněl jasně pro naše soupeřky (prohrály jsme 
4:15).   

Následující dva zápasy s Třeboní a Kobylisami byly poměrně podobné. Dokázali jsme ještě jakžtakž držet 
krok v prvním poločase, ale ve druhém už se jasně projevily zkušenosti a kvalita soupeřek. Prohráli jsme 4:14, 
resp. 6:15.  

Zápas proti Kynžvartu byl naopak od začátku do konce jednoznačnou záležitostí našich soupeřek - nedokázali 
jsme držet krok od prvních minut. Děravá obrana a nepřesná střelba byly opět naše největší slabiny. Prohráli 
jsme 3:24.  

V neděli jsme nastoupili v souboji dvou týmů bez bodového zisku proti Českým Budějovicím. Soupeřky nás 
bohužel od začátku jasně přehrávaly. My jsme se nedokázali koncentrovat v obraně a naše střelecké pokusy 
byly spíše přesnými přihrávkami do rukou připravené brankářky. Prohráli jsme 6:13.  

Poslední utkání proti Žirovnici bylo jednoznačnou záležitostí pozdějších vítězek turnaje. Ty si v pohodovém 
tempu zkoušely jednu kombinaci za druhou a my jsme nedokázali reagovat. Jen jediný úspěšný střelecký 
pokus byl vyvrcholením našeho celoturnajového střeleckého trápení.  

Velkou pochvalu za statečný výkon zaslouží Beny (Lucka Benešová), která byla opravdovým tahounem 
celého družstva. Výborně v brance zachytala i Ája Šindelářová. Velkou snahu a velké zlepšení předvedla i 
Naty Hofírková. Slibné výkony předvedly i nováčci Kepková a Měchurová, je před nimi ale ještě dlouhá cesta.  

Hrály (počet střel/počet vstřelených branek): 

Benešová (35 střel /12 gólů), Cheníčková (0/0), Dolanská (0/0), Donátová (2/0), Hofírková (30/5), Hýblová 
(3/0), Kepková (37/5), Měchurová (2/0), Nová (25/5), Perglová (18/1), Čásová (5/0) 

  



Pozvánka na Seminář pro trenéry žákovských kategorií  
(28. 10. 2017) 

RHC DHC Plzeň si Vás dovoluje pozvat na seminář zaměřený na trénink žákovských kategorií.  

Seminář proběhne v sobotu 28. 10. 2017.  

Program: 

8:45 - 10:15 Útočné herní činnosti jednotlivce (lektor v jednání) 
10:30 - 12: 00 Trénink brankáře v žákovských kategoriích (Honza Štochl) 
13:00 - 14:15 Hluboký stabilizační systém - core (Katka Frouzová) 
14:30 - 16:00 Průpravné hry (Jarka Šmrhová)  

Seminář se uskuteční v hale 31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10. 
Cena semináře je 100 Kč. 
Seminář je ohodnocen 6 kredity. 
Přihlášky (jméno, příjmení, klub) mejlem na jarka.krat@volny.cz   

 

 

  



Předpřípravka na turnaji Přípravek na DHC Plzeň  
(14. 10. 2017) 

Den 14. 10. 2017 se pro hráčky předpřípravky, ročníky 2010 a 2011, zapíše jako vstup do jejich první soutěžní 
sezóny, a to hned na domácí půdě klubu DHC PLZEŇ.  

Turnaje se zúčastnilo 19 týmu z Plzeňského kraje, rozděleno do čtyř skupin. V turnaji jsme měli přihlášeny 
dva týmy, DHC PLZEŇ 2 a DHC PLZEŇ 3, oba ve skupině "C".  

 
Na úvod turnaje se hráčky utkaly nejprve ve vzájemném zápase, a poté oba týmy změřily své síly s týmy 
stejně starých kluků z Rokycan, Šťáhlav a VŠ Plzeň. Přestože se v této kategorii výsledky nepočítají, oba 
týmy dokázaly některé zápasy vyhrát, nebo být více než vyrovnaným soupeřem.  

Hráčky si zaslouží velkou pochvalu za snahu a nasazení, se kterým hrály všechny zápasy. Zlepšení bylo vidět 
hlavně v obraně, kdy se většina hráček snažila hlídat si svého protihráče. V útoku stojí hra víceméně na 
starších hráčkách. Do budoucna se musíme více soustředit na to, aby se i mladší hráčky do útoku více 
zapojily. Některým hráčkám také dělá problém chytit přihrávku nebo nedávají dostatečný pozor na hru. 
Vzhledem k jejich věku si to však zatím mohou dovolit :-). Ale i na tento aspekt hry je třeba se v rámci tréninků 
více zaměřit.  

Máme tedy před sebou ještě spousty práce, ale hráčky jsou šikovné a zapálené do hry. Všichni proto věříme, 
že se výsledky jejich píle brzy projeví na dalších turnajích.  

 

 

 

 

  



Turnaj DHC Plzeň - 4+1 přípravka (14. 10. 2017) 

V sobotu 14. 10. 2017 se v hale konal další turnaj Přípravek v miniházené 4+1. Tréninkovou skupinu Věry 
Jordanovové reprezentovaly převážně hráčky, které nemají ještě tolik herních zkušeností.40 

  

Družstvo startovalo ve složení: Ellen Beránková, Kristýnka Cvačková, Viky Vávrová, Rozárka Červená, Lucie 
Kaucká, Vanesa Trejbalová a Gábinka Růžičková.  

Zápas proti Talentu se hráčkám moc nevydařil, ale v dalším zápase se Šťáhlavy bylo vidět zlepšení a chuť 
střílet branky. Oba zápasy se dvěma týmy HK Slavia VŠ Plzeň byly velice vyrovnané, ale naše hráčky měly 
problém s pohybem po hřišti a také se jim příliš nedařila obrana. Všechny hráčky si určitě zaslouží pochvalu 
za bojovnost v zápasech, ale ještě je třeba zapracovat na obraně a rychlých přihrávkách.  

  



Plzeňská liga mladších žaček 14. 10. 2017 (Cheb) 

Druhý turnaj Plzeňské ligy se uskutečnil v Chebu, a to i za účasti obou našich družstev.  

DHC Plzeň A 

V prvním zápasu jsme nastoupili proti domácímu družstvu a začátek to byl trochu ospalý. Velmi malá aktivita 
při osobní obraně a spousta technických chyb zavinily, že jsme nakonec byli rádi za remízu 4:4. Shot-outy 
byly ale rozhodně lepší (13:2). Ve hře byla aktivita děvčat vyšší, ale stále jsme se nedokázali vyrovnat 
zbytečných ztrát, ke kterým se navíc přidala nepřesná střelba. Nic naplat, že herně jsme nebyli horší než 
soupeř (poměr střel 23:9), když zápas skončil naší porážkou 6:8.  

Že první zápas nebyl zas tak špatný a vždy může být ještě hůř, pak jasně ukázal druhý zápas proti Kynžvartu. 
Nesoustředěnost, neplnění taktických pokynů a malá snaha alespoň se porvat o výsledek zapříčinily, že 
všechny části skončily naší výraznou porážkou. Při osobce se ještě jakž takž dařilo dostávat se do zakončení 
(4:7), za to zbytek byl úplně tragický. Při trhácích většina hráček vůbec nedokázala zpracovat přihrávku, a 
když už se to podařilo, tak rány neomylně mířily i přes pokyny trenérů do brankářky stojící u levé tyčky (2:4). 
Největším zklamáním ale byla určitě hra, kterou lze hodnotit těžko, protože se nedařilo vůbec nic a nasazení 
se blížilo nule (3:9).  

Po důrazné promluvě ve třetím zápasu proti Tachovu nastoupilo úplně jiné družstvo. Ve všech částech jsme 
byli lepším družstvem, a i když se to tolik neprojevilo na výsledku, tak v kontrastu s předchozími zápasy je 
určitě potřeba děvčata pochválit. Při osobce se dařilo ubránit nejlepší hráčku soupeře a nebýt několika 
nepřesných zakončení, zápas by určitě skočil lépe než remízou 4:4. V shot-outech děvčata konečně 
pochopila, do jakých částí branky je potřeba mířit (14:10). Ve hře velmi dobře fungovala obrana a začala se 
lépe dařit i spolupráce spojek. Rychle se nám podařilo odskočit do tříbrankového vedení, které jsme po většinu 
zápasu udržovali. V posledních dvou minutách však po několika nepřesnostech v obraně soupeř dokázal 
vyrovnat (8:8), ale i tak byl dojem ze zápasu jednoznačně pozitivní.  

Poslední zápas přinesl odvetu proti domácímu družstvu. Osobka opět skončila remízou (6:6) a naším 
vítězstvím skončily i shot-outy (8:4). Ve hře pak děvčata navázala na zlepšený výkon proti Tachovu. Větší 
brankový příděl konečně přišel od spojek (zejména Hofi s Bárou splnily to, co od nich očekáváme) a v brance 
předvedla výborný výkon Nelča. Nejen díky tomu se nám podařilo oplatit domácím porážku z prvního zápasu 
(6:8).  

Celkově je potřeba hodnocení rozdělit na dvě části. První dva zápasy rozhodně nepatřily mezi povedené a 
zejména výkon ve druhém byl skutečně špatný. V dalších dvou však děvčata ukázala, že házenou hrát umí a 
že právě na takových výkonech je třeba stavět i do budoucna. Střelecky tým táhly především Hofi s Bárou, i 
když produktivita jejich střelby by rozhodně mohla být lepší. Jim tentokrát zdatně sekundovala Laura, která 
by se ale určitě měla dostávat do zakončení častěji, a pěkný aktivní výkon předvedla i Čása. Z brankářek 
tentokrát byla o něco úspěšnější Nelča.  

Branky:  

Bourová 22 střel/9 branek, Hofírková 30/8, Vopatová 11/7, Čásová 15/5, Bezdičková 10/3, Hýblová 5/3, 
Baumruková 5/2, Bažantová M. 3/2, Polanková 6/2, Růžková 7/1, Stulíková 4/1  

Chytaly Langerová (44 %) a Mancellari (17 %).  

DHC Plzeň B 

Béčko zahájilo turnaj těžkým zápasem proti Tachovu a vyšší kvalita soupeře byla od začátku patrná ve všech 
částech utkání (osobka i hra shodně prohra 2:9, shot-outy 3:9). Za to výkon proti Chebu byl o poznání lepší. 
V osobce byl soupeř o něco úspěšnější (2:6), ale poté následovala výhra v shot-outech (5:3) a ocenit je 
potřeba především velmi dobrý výkon ve hře, která skončila těsnou porážkou 6:8.  

Poslední zápas proti Kynžvartu přinesl výborný výkon v osobce a nečekanou výhru 4:3 (áčko se stejným 
soupeřem v osobce prohrálo). Více se nám pak dařilo i v shot-outech (8:3). Ve hře se už pak projevila větší 
herní vyspělost soupeře, i tak ale děvčata dokázala tomuto soupeře nastřílet více branek než áčko (5:15).  



Celkově je, stejně jako na minulém turnaji, náš dojem ze hry béčka určitě lepší, než dojem ze hry áčka. V 
družstvu startuje několik úplných nováčků, které jsou doplněny hráčkami, které mají se soutěží mladšího 
žactva zatím velmi málo zkušeností. Nejvíce je potřeba vyzdvihnout střelecký výkon Viki Perglové, která plní 
roli tahouna družstva. Pozitivem je ale to, že za ní nezaostávají ani další hráčky, a to i minižačky. Velmi dobrý 
výkon předvedly i obě brankářky, které často čelily střelám po náskocích z brankoviště a i tak je jejich 
úspěšnost poměrně vysoká.  

Branky:  

Perglová 16/8, Březinová 7/4, Palečková 5/3, Růžičková 7/2, Vaicová 6/2, Aichingerová 6/1, Hachová 6/1  

Chytaly Ciprová (28 %) a Zaplatílková (27 %). 

 

 

 

 

  



Plzeňská liga starších žaček (14. 10. 2017 Tachov) 

Druhým turnajem pokračovala Plzeňská liga starších žaček. Tentokrát se všechny týmy sjely v Tachově.  

DHC Plzeň A 

Hráčky z Áčka čekal hned na úvod velmi těžký zápas s Kynžvartem. Družstva se naposledy utkala před 
necelým týdnem v přímém souboji o stříbrnou medaili na turnaji v Žirovnici. Tentokrát byly celou dobu na hřišti 
herní lepší hráčky z Kynžvartu. Od začátku vedly a udržovaly si náskok až o pět branek (9:4, poločas 10:7). 
Ve druhém poločase se začaly hráčky z DHC Plzeň A konečně trefovat, zlepšily obranu a v brance se konečně 
chytla Malina. Trpělivou hrou v útoku a zlepšenou obranou hráčky z Áčka postupně začaly ukrajovat z 
náskoku nebezpečných soupeřek. Ještě v 17. minutě vedl Kynžvart 14:13. Pak nejprve vybojovala sedmičku 
Pitulová. Bohužel Malině míč vyklouzl a DHC Plzeň se muselo opět bránit. Naštěstí úspěšně. V 18. minutě 
pak nejprve vyrovnala Buřičová. V poslední minutě pak poprvé vedení na stranu DHC Plzeň strhla Rittichová. 
Kynžvart se ještě pustil do závěrečného náporu, ale jejich poslední útok již úspěšný nebyl.  

Ve druhém utkání se Áčko utkalo s HC Plzeň. V prvním poločase byla na hřišti jasně patrná převaha hráček 
z DHC Plzeň. Prakticky každou minutu se podařilo vstřelit jednu branku a střelecky se podílely všichni. Ve 
druhém poločase nejprve prvních deset minut v naší brance statečně zvládla Majda Komárková, na druhých 
deset minut ji vystřídala Naty Rititška. Tak se mohla na listinu střelkyň zapsat i Malina. Brankový příděl ve 
druhém poločase zpomalil i díky několika neúspěšným pokusům o Ameriku. Konečný výsledek DHC Plzeň A 
- HC Plzeň 29:12.  

Branky: Buřičová 2, Dubská 8, Komárková 4, Pitulová 1, Rittichová 7, Tomanová 7, Toušová 4, Voráčková 9 
Chytala Malá (59 %).     

DHC Plzeň B 

Na minulém turnaji startovalo za Béčko i několik mladších žaček. Ty však dnes měly turnaj svojí kategorie v 
Chebu, a tak do Tachova přijelo osm statečných. Na ty čekaly tři náročné zápasy.   

První utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň nás bohužel znovu trápila především nízká produktivita střelby (celkem 
jsme měly 30 střel a z nich jen 5 bylo úspěšných). Také byly znát větší herní zkušenosti soupeřek. Ty zvítězily 
zaslouženě 19:5. Výborně chytala Ája Šindelářová.  

Druhé utkání proti Kynžvartu jsme měli výborných prvních 11. minut. Soupeřky jsme trápili a prohrávali jen o 
gól (5:6). Pak jsme ale do konce poločasu už žádný gól nepřidali a soupeřky se začaly trefovat (poločas 11:5 
pro Kynžvart). Ve druhé půli jsme se znovu zlepšili - vstřelili jsme v jeho průběhu čtyři branky, soupeřky šest. 
Celkově jsme prohráli po velmi dobrém výkonu 9:16.  

Třetí utkání proti Tachovu jsme podali náš nejlepší výkon a dlouho jsme udržovali vedení. Pak nám ale došli 
síly. S jedinou náhradnicí na lavičce jsme nedokázali vzdorovat útokům soupeřek. Přesto jsme odehráli velmi 
pěkné utkání - o tom svědčí i 13 vstřelených branek.  

Celkově zaslouží velkou pochvalu tahoun družstva Beny. Výborně chytala celý turnaj Ája. Od druhého zápasu 
se přidala i Kikina a několik krásných akcí předvedla i Kepi (ta se ale stále trápí s malou produktivitou střelby). 
Statečně makaly také Anička  a Páťa. S velkým množstvím chyb stále zápasí i Choci, která předvedla několik 
pěkných akcí na křídle. Velmi dobře zahrála v prvních dvou zápasech i Vážka.    

Branky:  

Benešová 11, Chocová 2, Dolanská 1, Kepková 3, Krausová 4, Nová 6, Řehořová 

Chytala Šindelářová (47 %).   

  



Domácí prostředí tentokrát body nepřineslo  
(DHC Plzeň - DHC Slavia Praha 14. 10. 2017) 

Ve třetím kole 1. ligy mladších dorostenek k nám na domácí hřiště dorazily soupeřky z DHC Slavia Praha.  

Od začátku nám bylo jasné, že půjde o těžký zápas. Bohužel se opět ukázalo, jakou slabinou jsou naše první 
poločasy. Od začátku zápasu děvčata vůbec neplnila pokyny z lavičky. Naší obranu slávistky procházely 
jednoduše a bez kontaktu, a jen díky skvěle chystající Malině byl poločasový výsledek stále hratelný 7:14. V 
útoku jsme nebyli vůbec nebezpeční! Obrana slávistek byla trpělivá a čekala na naše hračky na sedmi 
metrech a k ničemu nás nepustila. Nutno uznat, že jsme útočili bez pohybu, bez nápadu a prošla-li nějaká 
střela, byla neumístěna a bez razance. O tom vypovídá i pouhých 7 vstřelených gólů za poločas.  

Ve druhém dějství zápasu začala děvčata konečně plnit úkoly tak, jak měla. Obrana začala fungovat a soupeř 
se už neprosazoval tak snadno. Zlepšení bylo vidět i v útoku, střelba se zpřesnila a fungovala i spolupráce s 
pivotem. Slávistky byly ale natolik kvalitním soupeřem, že si svůj náskok do konce zápasu už pohlídaly. 
Konečný výsledek se zastavil na stavu 17:24.  

 

  



V lize starších dorostenek již jen dva neporažení  
(DHC Plzeň - DHC Slavia Praha - 1. liga starších dorostenek 
- 14. 10. 2017) 

Sobotní slunné odpoledne svedlo v lize starších dorostenek dva neporažené, prvního s druhým, z aktuální 
tabulky po 3. kole.  

Slavia nabitá hráčkami z celé Prahy a Ústí vzbuzovala respekt. A také vstoupila do utkání odhodlaně. Toto 
odhodlání jí vydrželo 20 minut do smírného stavu 6:6. Pak hostující hráčky vyrobily několik opravdu 
žákovských chyb v řadě za sebou a prohrály poslední desetiminutovku 9:1 a poločas 15:7.  

Začátek druhého poločasu byl pro Slavii jen o málo příznivější. Prohrála svoji vlastní přesilovku při vyloučení 
Šmrhové 0:2 a svůj desátý gól vstřelila až ve 42. minutě. To už jich ale domácí měli na svém kontě 22. 
Poslední čtvrthodinka už byla jen na dohrání. Na straně Slavie nejvíce snahy vyvíjela její nejlepší hráčka v 
utkání Klára Slabá, která vyslala na domácí branku několik opravdu tvrdých střel. DHC si opět v posledních 
pěti minutách vyzkoušelo hru 7:6 a tuto část vyhrálo 4:1. Celý zápas pak vyzněl pro domácí dorostenky v 
poměru 31:18.  

Hráčky DHC zaslouží obrovskou pochvalu za hru v obraně, kdy dokážou - v zádech se spolehlivou brankařkou 
- vytvořit jen těžko překonatelný val.  

Až doladí ještě některá lehká nedorozumění ve středu obrany při přebírání pivota, bude to opravdu téměř 
dokonalé. I v útoku se bylo rozhodně na co dívat. Příjemné bylo, že fungovaly nejen nacvičené věci, ale i 
vlastní improvizace hráček, které dokázaly reagovat na vzniklé situace.  

Vyskytlo se pár chybiček při proměňování jasných střeleckých příležitostí, ale bez chybiček by byl kolektivní 
sport velká nuda.  

Pokud shrneme dosavadní 4 zápasy, je třeba konstatovat průměr vstřelených branek 33 na zápas, naopak 
ani v jednom zápase DHC neobdrželo více než 20 branek. I to je důvod, proč vede nadále tabulku a spolu s 
Mostem, který má o zápas méně, je jedním ze dvou neporažených.  

V příštím kole zajíždí DHC na hřiště Sokola Písek.  

Branky DHC v zápase:  

Oravcová, Franzová a Bušauerová po 5, Franková a Soukupová po 4, Sedláková, Šmrhová a Fousková po 
2, Kepková a Tomíšková po 1, Nosková, Poslední, Netrvalová  

Chytala A. Jiskrová. 

 

  



Družstvo Přípravky na turnaji na Slavii Praha (15. 10. 2017) 

Po týdnu volna se nám děvčata opět představila, tentokrát na turnaji 6+1 na pražské Slavii.  

Jako první soupeř nás čekali chlapci z Chodova. Nutno říci, že jsme v tomto zápasu zaostávali skoro ve všem. 
Zápas jsme prohráli 16:1, hoši byli oproti našim holkám více sehraní, individuálně lepší a dobře jim zachytal 
brankář. Za zápas jsme vyprodukovali celkem 16 střel a vybojovali jeden sedmimetrový hod. Bohužel jsme 
dali jen jeden gól, který krásným průnikem vstřelila Štěpánka Jungová. Jako plus bych označil hezké průniky 
na soupeřovu šestku.  

Jako druhý soupeř se nám představil tým z Ivančic. Holky začaly zápas opět velmi vlažně, ale postupem času 
začaly srovnávat se soupeřem krok i skóre. Za nerozhodného stavu v posledních 5ti minutách vyrobila 
děvčata mnoho nevynucených chyb, a to nás stálo výhru. Krásným průnikem se prezentovala Lůca Rittiška a 
dvěma góly z dálky Anet Špačková. Nádherné góly daly i Kačka Budková a Bára Hanzlíková a v brance dobře 
zachytala Anežka Dostálová.  

Do třetice děvčata nastoupila proti Sokolu Písek. Dopustili jsme se mnoha zbytečných chyb v rozehrávce a 
špatně jsme bránili. Soupeř byl vyspělejší a úspěšnější v koncovce. Chyběly nám odvážnější průniky do 
soupeřovy obrany a střely z dálky byly často nepřesné. Aneta Špačková dala 3 branky a podpořily jí Bety 
Budková a Bety Poskočilová každá jedním gólem. Zápas skončil naší prohrou 15:5.  

Jako čtvrtý zápas se holky utkaly s HC Háje. Zápas probíhal podobně jako ostatní - spojky nestřílely z dálky, 
pasivně hrála křídla. Druhý poločas se hra velmi zlepšila, ale stále se mají holky co učit.  

Na závěr turnaje se děvčata utkala s týmem Slavia Praha. Utkání bylo poměrně vyrovnané, ale přece jen se 
projevila větší zkušenost hráček Slavie. V tomto zápase je třeba vyzdvihnout výbornou obranu našich děvčat 
a úniky po křídlech. Ač jsme celý zápas až do konce bojovali, přesto utkání skončilo prohrou 9:3.  

Do budoucna je třeba zlepšit přesnost a tvrdost střel, neboť z 22 pokusů jsme byli pouze třikrát úspěšní.  

Nejlepší hráčkou mužstva byla vyhlášena Anet Špačková.  

Hrály: 

Betka Budková 4, Barča Hanzlíková 4, Štěpka Jungová 2, Kačka Budková 3, Kutina Elen Nikodémová 1, 
Lůca Rittiška 1, Aneta Špačková 7, Bětka Poskočilová 1, Vali Doubková, Nika Krbcová, Verča Baštářová, 
Anežka Dostálová  

 

 

  



Ženy DHC stoupají tabulkou (DHC Plzeň – Kunovice -  
1. liga žen - 15. 10. 2017) 

Po sobotním dorosteneckém odpoledni se v neděli dostaly ke slovu i ženy.  

Soupeřem byl SHK Kunovice. Nepříliš záživný zápas byl rozhodnut po první čtvrthodině (9:3). DHC bylo lepší 
ve všech herních činnostech. Do poločasu navýšilo vedení na 16:5. Ve druhém poločase přeci jen už trochu 
chyběla motivace a důraz v zakončení. Kunovice se snažily hrou bez brankářky zkorigovat skóre, ale stačilo 
to jen na udržení kroku. Konečný výsledek 29:15 je pro hosty ještě hodně příznivý. Rozdíl mohl být klidně o 
deset branek vyšší.  

Branky DHC v zápase: 

L. Galušková 7/2, Formanová 5, Mudrová 4, Franzová, Bušauerová, Franková a V. Galušková po 2, 
Soukupová, Fousková, A. Jiskrová, Poslední a D. Galušková po 1, Oravcová, Šafaříková 

Chytala A. Jiskrová (úspěšnost 60 %).  

 

  



Minikempy mladších i starších žaček (15. 10. 2017) 

V neděli 15. 10. 2017 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň již druhý minikemp mladších i starších žaček. Znovu se 
zajímavými hosty a znovu s rekordní účastí.  

Mladší žačky  

Mladší žačky se tentokrát sešly v neuvěřitelném počtu 43 hráček. Z toho bylo 10 ze Strakonic, 4 z Tachova, 
5 z HK Slavia VŠ Plzeň a 24 z DHC Plzeň.  

Po počáteční honičce, běžecké abecedě a rozcvičce se dvěma míči se hráčky rozdělily celkem do šesti 
družstev a zahrály si několik her. První byla pokládaná do středového kruhu, ve druhé hře bylo úkolem hráček 
hodit míč o mantinel soupeřek tak, aby ho jiná spoluhráčka chytla. Ve třetí hře bylo jejich úkolem proniknout 
do brankoviště a z něj pomocí driblinku na určené místo dopravit co nejvíce míčů.  

Pak už přišel mezi hráčky vzácný host - stříbrný olympijský medailista Vladimír Haber. S ním měla děvčata 
možnost zatrénovat si na stanovišti uvolnění. Na dalším stanovišti se věnovala obraně s Věrou Jordanovovou, 
náběhům a střelbě s Evou Mancellari a také pádové technice a úpolovým hrám s Jarkou Šmrhovou.   

Jak už bývá zvykem, poslední část minikempu byla věnována tréninkové hře smíšených družstev. Tentokrát 
bylo úkolem hráček popasovat se s velmi aktivní vysunutou obranou. A ty, které zrovna nehrály, si mohly vzít 
do ruky olympijskou medaili a vyptat se na vše, co je zajímá.   

Starší žačky 

Starších žaček tentokrát dorazilo 26, a to 6 z HK Slavia VŠ Plzeň a 20 z DHC Plzeň. Po driblinkové hře na 
začátku tréninku hráčky absolvovaly tři rozcvičovací stanoviště. Na jednom si vyzkoušely různé prvky z 
běžecké abecedy navíc s míčem v ruce, na druhém driblovaly a měnily směr a na třetím si zahrály průpravnou 
hru, při níž měly za úkol přihrát hráčce stojící na bosu.  

Pak už přišla na řadu "házenkářská" stanoviště. A znovu zajímavý host - trenérka žen DHC Plzeň a úspěšná 
trenérka mládežnických družstev Jana Galušková. S ní měly hráčky za úkol zlepšit své dovednosti ve hře 1:1. 
Na dalším stanovišti se již tradičně nepopulární obraně věnovala při zajímavých cvičeních Věra Jordanovová. 
Třetí stanoviště bylo věnováno zejména správným náběhům a také střelbě z křídel i spojek.  

Pak se všechny hráčky utkaly ve střelecké soutěži. Závěr patřil znovu tréninkové hře a znovu vysunuté 
obraně.  

Příští série minikempů nás čeká 11. 11. 2017 opět v hale DHC PlzePlzeň.  

   



 

 

  



Pozvánka na 3. kolo Českého poháru - čtvrtek 26. 10. 2017 

Český pohár pokračuje třetím kolem. Ženy DHC Plzeň ve druhém kole zvítězily v Tachově. Ve třetím kole jim 
los určil velmi atraktivního soupeře, několikanásobného Mistra ČR, házenkářky DHK Baník Most.  

Utkání se koná ve čtvrtek 26. 10. v 18:00 h v hale 31. ZŠ na Lochotíně. Zveme všechny příznivce na 
neobvyklý zápas s atraktivním soupeřem, v jehož kádru je řada českých i slovenských reprezentantek (mimo 
jiné i Dominika Zachová, odchovankyně DHC Plzeň).   

Vstupné 30 Kč (děti do 15ti let a hráčky DHC Plzeň zdarma).  

 

  



Tachovský dortík mini 4+1 (21. - 22. 10. 2017) 

V Tachově se uskutečnil turnaj děvčat ročníku 2008 - 2009. DHC mělo hned tři zástupce v této věkové 
kategorii.  

DHC Plzeň A  

Hráčky: Budková Beta, Budková Kačí, Dostálová Anežka, Hanzlíková Barča, Jungová Štěpánka, Nikodémová 
Elen, Rittichová Lůca, Špačková Aneta  

Trenér: Špaček Zdeněk  

Družstvo DHC A dominovalo celému turnaji v této věkové kategorii. Holky se celý turnaj skvěle pohybovaly a 
s chutí si v každém zápase zastřílely. Každého soupeře porazily rozdílem třídy a všechny hráčky si zvedly 
sebevědomí vstřelenými góly. Paradoxně nejhezčí zápas turnaje v této kategorii svedla děvčata DHC A a 
DHC B. Tento zápas byl vyvrcholením celého turnaje. Celé toto utkání mělo obrovské nasazení z obou stran 
a holky si nic nedarovaly. Nakonec rozhodla zkušenost děvčat z "Ačka".   

Obzvláště těžké bylo vybrat nejlepší hráčku družstva, protože všechna děvčata hrála velmi dobře. Nakonec 
byla zvolena nejlepší hráčkou družstva Kačka Budková, a to díky vyrovnanosti výkonů ve všech zápase 
turnaje.  

DHC Plzeň B 

Hráčky: Baštářová Verča, Doubková Vali, Krbcová Nika, Poskočilová Bety, Samcová Vendy, Sedláčková 
Adéla, Svatoňová Sára  

Trenérky: Krbcová Petra, Bláhová Martinka  

Po příjezdu do Tachova hráčky DHC B odehrály zápas proti DHC C. Zápas byl spíše rozehrávací pro obě 
družstva.  

Další nás čekala Astra Praha, zápas byl vyrovnaný a hráčky předvedly kvalitní hru.  

Oba zápasy proti Písku A i B hráčky makaly a branky, které jsme obdržely od Písku, byly většinou z našich 
vlastních chyb.  

V zápase proti Tachovu předvedly všechny hráčky dobrý výkon a přehrály je bez větších problémů.  

Poslední sobotní zápas odehrály proti Slavii VŠ A. Na hráčkách už byla vidět trochu únava po celém dni hraní, 
ale i přesto v zápase nechyběla bojovnost.  

První nedělní zápas odehrály proti Slavii VŠ B, všechny hračky se snažily uvolňovat a střílet.  

Nejzajímavější byl zápas proti DHC A. U všech hráček bylo vidět obrovské nasazení a chuť hrát. Hráčky i 
dobře bránily. Jen škoda, že takové nasazení a bojovnost proti vlastním, nemají i v ostatních zápasech.  

Poslední zápas celého turnaje odehrály proti HC Háje. Jako vždy nás trápila nepřesná střelba. Zápas ale 
pokládáme za vydařený.  

Největším problémem celého turnaje bylo proměňování branek. Chuť střílet měly všechny hráčky, ale 
procento úspěšnosti bylo velmi nízké, a to kvůli neumístěné střele (spousta střel do brankařky). Všem 
hráčkám patří pochvala za přístup k celému turnaji.  

V tomto družstvu byla nejlepší hráčkou zvolena Doubková Vali.  

  



DHC Plzeň C 

Hráčky: Beránková Ellen, Červená Rozárka, Čardová Eliška, Koucká Lucie, Sedláčková Míša, Svobodová 
Danča, Trejbalová Vanesa, Vávrová Viky  

Trenér: Beránek Petr  

Toto družstvo bylo složeno z hráček, které mají nejméně herních zkušeností, a z nováčků. Po celou dobu 
turnaje předváděla děvčata statečné výkony. Měly 3 zápasy, které byly velmi těžké - DHC A, Astra Praha, 
Háje Praha. Poté 3 zápasy, ve kterých se nenechaly zahanbit a trápily soupeře dobrou obranou - Písek A, 
DHC B a VŠ Plzeň A.  

Další zbývající soupeři byli již vyrovnaní - VŠ Plzeň B, Tachov, Písek B. Děvčata v těchto zápasech bojovala 
a měla chuť dát branku. Velmi pěkné výkony podal nováček Červená Rozárka s dalšími tahouny Kouckou 
Lucii, Sedláčkovou Míšou a Čardovou Eliškou, která byla zvolena nejužitečnější hráčkou družstva.  

Statečný výkon podali nováček Svobodová Danča, Beránková Ellen a Vávrová Viky. Všechny hráčky si turnaj 
užily.  

 Shrnutí turnaje (hlavní trenérka Jordanovová Věra): 

Celý turnaj lze tedy hodnotit jako vydařený. Ukázal, jak se děvčata zlepšila v pohybu i ve střelbě, donutil 

některé hráčky k nadstandardním výkonům a posunul jejich herní dovednosti zas o krok dál. Také ale 

poukázal na nedostatky v obranných činnostech a u některých hráček ve zpracování míče a zakončení 

střelby.   

Radostí na tomto turnaji pro děvčata byly nové klubové dresy :-)  

Děkuji Všem trenérům a rodičům za pomoc!  

  



Minižačky ovládly Tachovský dortík (20. – 22. 10. 2017) 

Již počtvrté za sebou jsme se s hráčkami ročníku 2006 a 2007 vypravili na tradiční Tachovský dortík. 

Tentokrát jsme startovali ve dvou kategorii - mini 6+1, ve které hrály pouze hráčky ročníku 2007, a mladší 

žačky, kde startovaly jejich starší kolegyně doplněné několika minižačkami.  

Mini 6+1 

Minižačky, za něž startuje řada hráček, které se již pravidelně účastní i zápasů v kategorii mladšího žactva, 
jen těžko mohly na turnaj odjíždět s jinými než medailovými ambicemi. A i přes několik herních, nikoliv však 
výsledkových, výkyvů roli favorita s přehledem zvládly.  

Už první páteční zápas proti domácímu družstvu ukázal kvalitu a velkou chuť střílet branky (16:4). Za to první 
sobotní proti Strakonicím byl určitě nejhorším v celém turnaji. Vyloženě ospalý výkon s velkým množstvím 
technických chyb přinesl utrápené vítězství 7:5, po kterém na děvčata pochvala rozhodně nečekala. Trochu 
s obavou jsme proto vyhlíželi dalšího soupeře, kterým byla Astra Praha, tedy soupeř, který nás více než 
potrápil na letošním Šulcáku. Soupeř však zvolil hru s vysunutou obranou a osobním bránění pivota, což byla 
voda na mlýn pro naše hráčky. Zejména Anetka s Laurou udělaly z obrany soupeře doslova trhací kalendář 
a vedle přesvědčivého vítězství 12:5 nás mohl těšit i výborný výkon, na kterém moc kaněk k nalezení nebylo. 
Střelecká chuť nás neopustila ani v dalších zápasech proti Kynžvartu (13:1) a Jindřichovu Hradci (12:4), i 
když byla trochu škoda, že namísto vyzkoušení nacvičených kombinací se děvčata soustředila spíše na 
vypichování míčů a zakončení z rychlých útoků.  

Neděle přinesla v prvním zápasu proti Slavii Plzeň opět střelecké hody (16:0), po kterých jsme vzhledem k 
dalším výsledkům již měli jisté vítězství. To jsme však děvčatům neřekli a trochu si v posledním zápasu proti 
Písku otestovali jejich psychiku. Tíha zápasu na některé trochu dolehla, a i když v útočné fázi hra nebyla 
špatná, tak hra obrany ani výkon brankářky úplně optimální nebyly. I tak jsme si ale po celý zápas udržovali 
bezpečný náskok a dovedli zápas k vítězství 15:11, po kterém mohla zlatá radost vypuknout naplno.  

Celkově až na herní výpadek proti Strakonicím (které nakonec skončily v turnaji druhé, tak to možná zas až 
tak špatný výkon nebyl) patří děvčatům velká pochvala. Individuální vyspělost většiny hráček je na takové 
úrovní, že při hře jedna na jednu je velmi obtížné je bránit. Velmi dobře fungoval i přechod do protiútoku. 
Rezervy naopak byly ve střelbě zdálky, i když tady bylo těžké donutit hráčky takto zakončovat, když věděly, 
že se dokážou prosadit až na brankoviště. Střelecky tým tradičně táhla především Laura, ke které se tentokrát 
přidaly i Anetka, Bříza a Bezďa. V brance vyjma zápasu proti Písku tým držel Komár.  

Hrály:  

Vopatová (23 střel/19 branek), Palečková (15/15), Bezdičková (17/12), Březinová (17/12), Krejčíková (12/7), 
Košková (12/6), Růžková (7/6), Stulíková (8/5), Burjasová (10/4), Šollarová (6/3), Vaicová (6/2)  

Chytala Nyklesová (59 %). 

Mladší žačky 

Tak jako minižačky přijížděly na turnaj v roli favorita, tak mladší žačky přijížděly v roli zcela opačné. Na turnaji 
jsme chtěli dát co největší prostor hráčkám z naší tréninkové skupiny, proto bylo družstvo tvořeno pouze 
hráčkami ročníku 2006 a hráčky ročníku 2005, se kterými jinak hrajeme společně v Plzeňské lize, na turnaji 
nestartovaly. Družstvo pak doplňovalo vždy několik minižaček, které se střídaly. Výšková i váhová převaha 
soupeřů proto většinou připomínala boj Davida s Goliášem.  

Turnaj jsme zahájili sympatickým výkonem proti Hájům, kdy se dlouho dařilo držet se na dostřel (ve 14. min 
3:4) a soupeři se podařilo odskočit až v závěru (3:8). V podobném duchu se pak nesl i zápas proti Slavii Plzeň 
(4:8). Nejlepší výkon děvčata určitě předvedla proti Tachovu, kde prohra 5:7 přece jenom mohla trochu mrzet. 
Následující zápas proti pozdějším vítězům turnaje ze Strakonic se však vůbec nepodařil a výsledkem byla 
vysoká porážka 2:13. Výkon v posledním sobotním zápasu proti Kynžvartu však přinesl opět zlepšení (5:8).  

Nedělní program jsme zahájili opět dalším pěkným výkonem proti Milevsku (7:12), po kterém se hráčky se ctí 
popasovali s nejvyšším soupeřem v turnaji z Jindřichova Hradce (spojky měřící 180 cm se v této kategorii 
skutečně moc často nevidí), kdy výsledek vypadá o něco hůře, než předvedená hra (3:11).  



Ač se nám v turnaji nepodařilo bodovat, tak jako propadák to rozhodně hodnotit nelze, spíše naopak. Z většiny 
zápasů mohla děvčata odcházet s hlavou nahoře a zkušenosti ze zápasů proti starším soupeřům určitě zúročí 
v budoucnu. Turnaj splnil naše očekávání a umožnil nám na této úrovni vyzkoušet i hráčky ročníku 2006, 
které startují spíše za béčko mladších žaček v Plzeňské lize. Mimo velmi dobře chytajících brankářek, jejichž 
role byla někdy více než těžká, byla nejlepší hráčkou Mája, která se na sebe nebála vzít střeleckou 
odpovědnost, byť někdy nebylo zakončení tak přesné, jak bychom si představovali. Vedle ní slušně zahrála 
z minižaček vypůjčená Laura, u které je však vidět, že jen dobrý pohyb už v této kategorii nestačí a je potřeba 
více se nutit do střelby z dálky. Jeden ze svých nejlepších výkonů předvedla i Marťa, která většinu zápasů 
odehrála pro ni netradičně na pozici spojky a zlepšovala se zápas od zápasu.  

Hrály:  

Polanková (29 střel/6 branek), Vopatová (11/5), Bažantová M. (9/4), Růžičková (17/3), Březinová (3/2), 
Baumruková (4/1), Bažantová E. (2/1), Danihelková (3/1), Stulíková (4/1), Hachová, Loskotová, Růžková, 
Šuchmanová 

Chytaly Langerová (34 %) a Mancellari (31 %). 

 

 



Vítězná série pokračuje (Sokol Písek - DHC Plzeň - 1. liga 
st. dorostenky - 22. 10. 2017) 

Jeden z nejtradičnějších soupeřů - Sokol Písek - byl soupeřem starších dorostenek DHC v 5. kole.   

Tyto týmy se zhruba v těchto sestavách setkávají již od minižákovských let. Sehrály spolu desítky zápasů na 
turnajích, v rámci desetiboje, Žákovské ligy nebo lig dorosteneckých. Jen jednou v ml. žačkách odešlo DHC 
poraženo, v ostatních případech putovalo vítězství na západ Čech.  

První třetina utkání nasvědčovala spíše o dramatu. V 19. minutě vedlo DHC jen 9:10. Posledních deset minut 
prvního poločasu si favorizovaní hosté přeci jen zajistili menší náskok (11:16).  

Ve druhém poločase už na hřišti dominoval vedoucí tým tabulky. Přehrával domácí Sokolky v útoku. U šesti 
z deseti obdržených branek DHC v druhém poločase asistovala domácím bídně bránící dvojice Sedláková - 
Šmrhová. Vzhledem k příznivému stavu dostala na poslední čtvrtinu utkání po půlroční pauze příležitost v 
brance L. Bufková. U domácích zaslouží pochvalu aktivní a velmi šikovná A. Velková.  

V závěru trenéry hostí trochu mrzela nedokončená „čtyřicítka" a naopak poprvé více než dvacet obdržených 
branek. Je to samozřejmě maličkost v porovnání s vysokým vítězstvím 21:38, pátým v řadě v lize a dvanáctým 
v letošní sezoně včetně přípravy. Příští neděli čeká DHC zápas ve Vršovicích.  

Branky DHC v zápase: 

Oravcová 9, Franzová 8, Franková 7, Soukupová, Sedláková a Nosková po 3, Fousková a Kepková po 
2, Poslední 1, Tomíšková, Šmrhová, Bušauerová  

Chytala A. Jiskrová a L.Bufková.  

 

  



Mistr vyučoval v Plzni (DHC Plzeň - DHK Baník Most, 
Český pohár (26. 10. 2017) 

Třetí kolo Českého poháru přivedlo do Plzně mistra z Mostu.  

Prvních deset minut bylo pro DHC ještě milosrdných. Prohrávalo pouze 3:4. Pak však Most zapnul a předváděl 
250- ti přítomným divákům, jak hraje přední tým MOL ligy.  

Domácí logicky nestačili ani rychlostně, ani silově. Vždyť některé hráčky DHC zvládnou trénovat jen 2x týdně, 
což je určitě od mosteckých velký rozdíl. Hráčky DHC možná hrály až příliš zakřiknutě, ale ono se to lehce 
píše a říká, než udělá. První poločas skončil vysokým vítězstvím Mostu 8:19.  

Druhý poločas už na straně Mostu hrály přeci jen spíše hráčky z lavičky, a tak byl zápas přeci jen trochu 
vyrovnanější. Domácí hráčky odhodily značnou dávku respektu ze soupeře a druhý poločas vyhrál Most jen 
9:13. Celkové skóre bylo 17:32, čímž byly splněny dva předzápasové úkoly, nedostat od silného soupeře 40 
branek a neprohrát o 20.   

Hráčky si vyzkoušely zápas proti extrémně silnému soupeři. Bylo zajímavé sledovat různý přístup hráček DHC 
k zápasu. Někdo bojoval bez ohledu na výsledek a sílu soupeře, jiný to jen tak povinně odběhal a někdo se z 
toho tak trochu po… V každém případě celkový dojem byl asi takový, jak se očekával. Žádná tragédie, žádná 
sláva. Důležitější budou pro DHC oba nedělní zápasy ve Vršovicích.   

Branky DHC v zápase: 

L. Galušková 4/3, Oravcová, Mudrová a Formanová po 3, Bušauerová 2, Soukupová a Fousková po 1, 
Poslední, Šmrhová, D. Galušková, Franzová, Sedláková 

Chytaly A. Jiskrová a L. Bufková.  

 

  



Plzeňská liga starších žaček (29. 10. 2017 DHC Plzeň) 

Třetí soutěžní turnaj starších žaček pořádalo tentokrát DHC Plzeň. Sešla se tentokrát pouze družstva z 
Plzeňského kraje, aby soupeřila o přímý postup do Žákovské ligy.  

DHC Plzeň A  

Áčko potvrdilo roli favorita, ve všech třech zápasech na hřišti jasně dominovalo a zajistilo si tak s přehledem 
přímý postup do Žákovské ligy.  

V prvním utkání si poradilo s Béčkem 23:9, ve druhém utkání (přímý souboj po prvním kole druhého Tachova 
a vedoucího DHC) opět Áčko jasně dominovalo od prvních minut a porazilo Tachov 32:10. Také třetí utkání 
proti HC Plzeň bylo ve znamení jasné převahy domácího družstva (38 : 19).  

Pochvalu zaslouží nejen všechny hráčky, ale i obě brankářky - zkušená Malina (80 %) i nováček Niky 
Adamovičová (13 %).  

Branky: 

Buřičová 10, Dubská 8, Komárková 7, Krausová 9, Malá 6, Pechová 3, Pitulová 5, Rittichová 5, Tomanová 7, 
Toušová 8, Voráčková 22  

DHC Plzeň B 

Béčko konečně (v letošní sezóně poprvé) předvedlo to, na co opravdu má.  

V prvním zápase proti Áčku se sice příliš nedařilo (Áčko vyhrálo 23:9). Zato ve druhém zápase proti HC Plzeň 
Béčko bojovalo od začátku až do konce. Výborný výkon Áji v brance, k tomu s chutí hrající Beny a dobře 
fungující obrana zaznamenaly první úspěch - výhru nad HC Plzeň 18:14.  

Tím ale dobré výkony Béčka neskončily, naopak to byl pouze začátek! Dalšími soupeřkami byly hráčky z 
Tachova. Béčko od začátku vedlo (až tříbrankovým rozdílem), ale těsně před koncem Tachov nejen dotáhl, 
ale otočil a v poločase měl jednobrankový náskok. Naše hráčky ale bojovaly. V brance opět výborně chytala 
Ája, v poli byla k nezastavení Beny (10 branek!), dobře hrála i Kikina - a hlavně nejvíc překvapila Choci! Byl 
to určitě její nejlepší zápas dosavadní kariéry! Nejen že sama dala tři góly, ale i na dalších několik přihrála. 
Další, kdo odvedl velký kus práce, byla Hofi, která si dokázala poradit s výborně hrající nejlepší střelkyní 
soupeřek. Přidala se i lavička a fanclub z Áčka  a ti všichni společně dohnali Béčko k překvapivému vítězství 
19:14!  

Hned po skončení tohoto utkání nastoupily hráčky z Béčka ještě jednou proti Áčku - tentokrát už "jen" v 
přátelském utkání. A Béčko opět příjemně překvapilo. Dlouhou dobu Áčko trápilo a hrálo vyrovnaně. Až pár 
vteřinek před koncem dostalo Béčko závěrečný gól a prohrálo tak 20:21 po velmi statečném výkonu.  

Pochvalu zaslouží zejména tahoun družstva Beny, dále Ája a rozhodně také Choci. Několik pěkných akcí 
předvedly i Kikina, Helča, Hofi  a Bára Bourová. Snažily se ale i ostatní.  

Branky: 

Benešová 22, Bourová 4, Cheníčková 2, Chocová 5, Dolanská, Donátová, Hofírková 4, Hýblová, Kepková 
4, Nová 5, Vighová   

Chytala Šindelářová (46 %). 

  



1. liga mladších dorostenek (TJ Sokol Vršovice - DHC 
Plzeň - 29. 10. 2017) 

Po vynikajícím zápase odjíždějí plzeňské hráčky pouze s jedním bodem. 

Do Prahy jsme odjížděli odhodlaní získat dva body. Bylo nám jasné, že to pro nás nebude lehký zápas. TJ 
Sokol Vršovice měly dvě výhry a dvě prohry.   

Hned od prvního hvizdu holky plnily pokyny, které jim byly dané před zápasem. Velkou úlohu hrála obrana. 
Cílem bylo ohlídat si dvě nejlepší hráčky Vršovic, a to Sauerovou a Kadeřábkovou. To se nám celkem dařilo 
a perfektní obranou Kepi, Sáry a Bary jsme tyto hráčky eliminovaly. Největší pochvalu v obraně zaslouží 
Šíma, její skvělá práce v obraně nabudila i ostatní hráčky ještě k lepšímu výkonu. Pája opět výborně dirigovala 
obranu.  

V prvním poločase, který skončil 12:10 pro hráčky Vršovic, se bohužel moc střelecky nedařilo. Chyběla 
trpělivost a zakončení bylo uspěchané. Ani Koprovi se tentokrát první poločas nevydařil. Do šaten se 
odcházelo s dvoubrankovým rozdílem.  

To, že zápas není ztracen, děvčata věděla. Do druhého poločasu nastoupila ještě více odhodlaná zápas 
dotáhnout do vítězného konce. Co se týče obrany, není holkám co vytknout, obrana jela na 150 procent. Útok 
skvěle rozehrávala Sára, která neustálým tlakem na obranu donutila vršovické hráčky k chybám, z nichž jsme 
se dostávali do šancí, které jsme proměňovali. Sama Sára si na své konto připsala 8 branek. Výbornou práci 
v útoku odvedly Pája i Kutina a  ve druhém poločase se konečně začalo střelecky dařit Koprovi.   

Ještě minutu před koncem jsme vedli 25:27, bohužel se nám nepodařilo ubránit hráčku Sauerovou, a ta snížila 
stav na 26:27. Po rozehrání přišel time a hráčky dostaly pokyn vydržet v útočné fázi do konce zápasu. Do 
konce zbývalo půl minuty. Po krásné akci nás opět zklamala koncovka, a tak se hráčky Vršovic rychlým 
přechodem dostaly do útoku. Dobře vrácená Kepi hru přerušila a byl nařízen devíti metrový hod po čase. Na 
devítku šla nejlepší střelkyně Kadeřábková. Tahle devítka pro nás byla opravdu smolná - závěrečná střela 
byla zblokována a nešťastně nám spadla do brány. Kadeřábková tak snížila stav na 27:27, a zápas tak zápas 
skončil nerozhodně.  

Výkon, který holky předvedly, byl fantastický. Pochvalu zaslouží každá z nich.  

Vyzdvihnout musím i Verču  - ta svými zákroky několikrát holky podpořila a potrápila vršovické hráčky.  

Branky: 

Kepková, Šimáčková, Haluzincová 1, Kantnerová 8, Kutáková 2, Drozdová 6, Bernardová, Lásková 6, 
Vaňková 2, Kliková, Kajerová 1, Rittichová 1  

Chytaly Kučerová a Netrvalová.    

  



Těžce vydřené body: Sokol Vršovice – DHC Plzeň, 1. liga  
st. dorostenek (28. 10.) 

Velmi náročné utkání čekalo na st. dorostenky poslední říjnovou neděli ve Vršovicích. Bez Oravcové, která 
se zranila při Č. poháru s Mostem, a bez Franzové, která nedohrála předchozí zápas žen, nezbylo trenérům 
příliš možností, jak uspořádat sestavu na hřišti.  

Navíc většina hráček měla v nohách předchozí utkání žen nebo ml. dorostenek. Až do 38. minuty bylo vše 
jakžtakž v pořádku. DHC vedlo 17:11, po poločase 12:8. Pak ale obdrželo pět branek v řadě a ze zápasu bylo 
drama. Bylo vidět, že nejvíce vytížené hráčky sotva pletou nohama. Navíc se rozhodčím podařilo s obrovským 
úsilím i notnou dávkou fantazie konečně udělit červenou kartu za třetí vyloučení hostující kapitánce 
Bušauerové. Neexistující fauly na sice nejlepší na straně domácích, ale neustále padající a prorážející 
Sauerovou viděli jen oni. Mimo jiné ze všech tří utkání hraných v neděli mezi Vršovicemi a DHC bylo zřejmé, 
že rozhodčí v autě mají spíše vyvěšený dresík Vršovic. Určitě ne DHC. Posledních dvanáct minut lépe zvládlo 
zkušenější DHC. Stále si udržovalo jedno- až dvoubrankový náskok, aby si v závěru odneslo asi zaslouženě 
dva body za hubené vítězství 23:21.  

Závěrem je nutné hráčky pochválit za bojovnost. Takhle prostě hraje tým. Absolutně se mu nedaří, nepromění 
17 vyložených příležitostí, má zraněné, vyloučené, a pak jsou tam ti bubáci, ale nevzdá to, vyhecuje se, bojuje 
a vyhraje.  

Branky DHC v zápase:  

Franková 6, Bušauerová 5, Kepková 4, Sedláková 3, Poslední a Tomíšková po 2, Soukupová 1, Fousková, 
Šmrhová, Toušová, Bernhardová a Nosková 

Chytaly A. Jiskrová a L. Bufková.  

 

  



Další ztracené body: Sokol Vršovice – DHC Plzeň, 1. liga 
žen (28.10.) 

Hra v prvním poločase měla asi největší vliv na celý výsledek. DHC sice drželo do 12. minuty vyrovnaný stav 
9:9, ale jednoznačně tahalo za kratší konec. Nefungovala obrana, v útoku byla nebezpečná jen V. Mudrová 
a občas D. Franzová. Ostatní hráčky hrály alibisticky a téměř bez pohybu. V obraně nikdo nebyl schopen 
přerušit jednoduché, ale účinné kombinace domácích. Z osmnácti obdržených branek jich padlo 15 ze šestky. 
V poločase svítilo na ukazateli hrůzných 18:12.  

Po přestávce DHC velmi zlepšilo obranu a důsledkem bylo je šest obdržených branek za poločas, což se dá 
označit za výborné. Bohužel se ukázal další výrazný nedostatek, a to proměňování vyložených příležitostí. 
Jen za tento poločas jich hosté neproměnili tolik, že by to někomu jinému stačilo na dva zápasy. I když DHC 
dotáhlo na 23:23, poslední slovo měli domácí a zvítězili 24:23. DHC mělo celkem 19 jasných příležitostí. 
Jedinou hráčkou DHC, která snese přísnější měřítko, byla v tomto utkání střelkyně 12ti branek V. Mudrová.  

Pokud chceme tento zápas hodnotit objektivně bez ohledu na výkon rozhodčích, je nutné připustit, že jsme si 
snad asi vyhrát ani nezasloužili. Kromě již zmíněných věcí chybí mezi hráčkami DHC stále lepší komunikace, 
pochopení jedna druhé i vzájemný respekt.  

Branky DHC v zápase:  

Mudrová 12, L. Galušková 5/4, Franzová 2, Formanová, Šmrhová, D. Galušková, Franková po 1, Sedláková, 
Poslední, Bušauerová, Soukupová, Fousková  

Chytaly A. Jiskrová a L. Bufková.  

 

  



Turnaj přípravek - miniházená 4+1 (4. 11. 2017 Rokycany) 

Tentokrát se týmy předpřípravky zúčastnily turnaje v Rokycanech.  

Oba naše týmy se utkaly opět ve vzájemném zápase, a poté s týmy kluků VŠ Slavia Plzeň, Talentu C, 
Rokycan C a týmem dívek Cheb A.  

Týmy DHC podávaly během turnaje velmi nevyrovnané výkony. Dobré zápasy střídaly ty špatné. Hráčkám 
dělala problém hlavně rychlá rozehrávka, uvolnění s balonem kolem soupeřky, a dále pak náběh do volného 
prostoru bez balonu.   

Tento turnaj nám opět ukázal, že bez dobrých a rychlejších přihrávek a pohybu to nepůjde. Naopak musím 
hráčky pochválit za zlepšení obrany, kdy se do bránění dokážou zapojit už téměř všechny hráčky.   

Další turnaj nás čeká za měsíc.  

 

 



Turnaj 4+1 v Rokycanech (4. 11. 2017) 

Turnaje se zúčastnily hráčky Gábinka Růžičková, Míša Sedláková, Lucka Kaucká, Ellen Beránková, Rozárka 
Červená, Kristýnka Cvačková, Viky Vávrová, Anita, Daniela a Andrea.  

Hráčky odehrály 4 zápasy proti Slavia holky A, Rokycany A, Talent A a Slavia kluci.  

Ve všech zápasech se hráčky dobře pohybovaly po celém hřišti a uvolňovaly se na branku. V obraně už byl 
vidět pokrok od minulých turnajů.  

Bohužel nám pořád dělají problém přihrávky a umisťování střel.  

Všem hráčkám patří velká pochvala za bojovnost a odvahu ve všech zápasech.  

 

  



Minižačky 6+1 - Přípravka (skupina C) - Tachov 4. 11. 2017 

V Tachově se uskutečnil soutěžní turnaj děvčat a samozřejmě nechyběly ani holky z DHC Plzeň.  

Na turnaji se postupně střetly s družstvy HK Slavia VŠ Plzeň, HC Praha Háje a s domácím Tachovem.  

Každý zápas se skládal ze tří částí, a to - první část osobní obrana, druhá část shot-outy a třetí část klasická 
hra 6+1.   

Začátek zápasu se Slavií děvčata trochu zaspala. Nahrávky postrádaly přesnost a střelba vázla. I tak se jim 
podařilo remízovat v osobní obraně i ve hře. Pěknými góly z pivota se uvedla Áďa Sedláčková, přidaly se i 
Bety B., z křídla Barča H. i Anet Š. ze spojky. Shot-outy proměnilo 7 hráček ze 14. 

Druhý zápas s pražskými Hájemi byl velmi neurovnaný s množstvím chyb na obou stranách. V osobní obraně 
se opět dvakrát trefila Áďa Sedláčková a po jedné brance přidaly Lůca Rittiška a Barča Hanzlíková. V zápase 
se střelecky dařilo Báře Hanzlíkové a Štěpánce Jungové, které daly obě po dvou gólech, a pěkným gólovým 
průnikem do šestky se přidala Aneta Špačková. I když se střelba příliš nedařila (26 střel z toho 9 branek), 
přesto holky dokázaly zvítězit v osobní obraně i hře. Bohužel trháky se nám v tomto zápase tolik nepovedly. 
Pouze pět proměněných.  

Třetí zápas s domácím Tachovem nám největší problém dělala urostlá hráčka, kterou se nedařilo nikomu 
ubránit, a tak zařídila de facto všechny góly domácího týmu. V osobní obraně se nám podařilo urvat remízový 
stav a v zápase opět chybělo proměňování spojek i křídel. Krásné průniky předvedly Lůca Rittiška a Bára 
Hanzlíková. Velké pozitivum byly shot-outy, ve kterých byla děvčata excelentní (11 proměněných).  

Celkové hodnocení turnaje. Pochvalu si zaslouží obě brankářky a to Kutina a Anežka, které po celý turnaj 
předváděly výborné a vyrovnané výkony. Rovněž obrana byla dnes na slušné úrovni a je od čeho se odrazit, 
ale dopředu je to pořád velmi neurovnané se spoustou nepřesností. Předvedená hra neodpovídá kvalitě a 
možnostem našich děvčat.  

Branky z osobky, shot-outy, hra: 

 

Baštářová 2, Budková B. 4, Beránková M. 1, Dostálová A. 3, Doubková V. 1, Hanzlíková B. 7, Jungová Š. 5, 

Nikodemová E. 2, Rittichová L. 4, Budková K. 4, Svatoňová S. 2, Sedláčková A. 7, Špačková A. 5, Poskočilová 

B. 

 



…tak trochu sobotní nuda - DHC Plzeň – Sokol Kobylisy II., 
1. liga st. dorostenek (4. 11. 2017) 

První listopadovou sobotu přijel do Plzně tým Kobylis.  

Družstvo z druhé poloviny tabulky nezačalo příliš šťastně a ve 12. minutě prohrávalo 8:1. Pak sice využilo 
chvilkového uspokojení domácích a snížilo na 6:3, ale do poločasu už opět náskok vedoucího týmu tabulky 
narostl na 15:9.  

Protože v hale nešla časomíra, musel být náhradní monitor u stolku, a tak nejčastější otázkou nudících se 
diváků bylo „Co se stalo?". 

Druhý poločas byl přesným obrazem toho prvního nejen do skóre (také 15:9, celkově 30:18), ale i hry. Hosté 
se snažili, ale na domácí, kteří měli v sestavě 5 mladších dorostenek, to nestačilo. A tak nejzajímavějším 
bodem utkání bylo 5 branek debutantky Sáry Kantnerové včetně „prémiového" 30. gólu i velmi slušný výkon 
další mladé hráčky Ádi Bernhardové.  

DHC tak vyhrálo další domácí zápas. V domácí hale prohrálo za poslední dva a půl roku pouze jeden zápas, 
loni s Mostem. Tento soupeř přijede i za 14 dní v neděli 19. 11. na utkání o první místo v západní skupině ligy 
starších dorostenek.  

Branky DHC v zápase: 

Kepková, Kantnerová, Franková po 5, Bušauerová 4, Poslední 3, Nosková, Bernhardová po 2, Tomíšková, 
Soukupová, Šmrhová a Sedláková po 1, Toušová  

Chytaly A. Jiskrová a Netrvalová.  

  



Mini 6+1 sk. A – Druhý soutěžní turnaj 5. 11. 2017 (Talent 
Plzeň) 

Druhý turnaj se uskutečnil opět v hale na Talentu a vedle našeho družstva, domácího týmu a Šťáhlav se jej 
tentokrát zúčastnili Háje a chlapci ze Strakonic.  

První zápas proti Talentu měl dva úplně rozdílné poločasy. Při osobce nám kluci uštědřili pořádnou lekci z 
rychlosti a zaslouženě vyhráli (2:8). Za to hra už byla z naší strany lepší, i když stále je na děvčatech vidět jak 
v obraně, tak i v útoku zbytečný respekt z kluků. Těsná prohra 7:8 ale určitě patří mezi ty lepší výsledky, které 
jsme s tímto soupeřem odehráli.  

Výkon šel nahoru i v druhém zápasu proti Šťáhlavům, který přinesl výborný pohyb při osobní obraně (7:3) i 
pěkná individuální uvolnění a snahu o kombinace při hře. I přes drobné polevení v závěru, kdy soupeř dokázal 
snížit, se jednalo určitě o náš nejlepší výkon v turnaji, jelikož takto silný tým určitě neporážíme každý den 
(7:5).  

Do třetího zápasu proti Strakonicím jsme po výhře v osobce (7:3) vstoupili s cílem zrychlit přechod do 
protiútoku a soupeře aktivní vysunutou obranou za hranicí 9 m donutit k chybám. To se po většinu zápasu 
dařilo, i když ke konci zápasu už byla trochu patrná únava a obrana nepracovala až tak, jak bychom si 
představovali. V útočné fázi se ale dařilo zakončovat jak z protiútoků, tak i po kombinacích (13:9).  

Poslední zápas proti Hájům byl naopak příležitostí poprvé vyzkoušet obranu 1:5, kdy jak Laura, tak i Bezďa 
zvládly na hrotu obrany pracovat poměrně dobře. Vzhledem k síle soupeře však výkon v tomto zápasu určitě 
přeceňovat nelze (osobka 6:0, hra 17:3).  

Celkově je děvčata potřeba pochválit. Oproti začátku sezóny je vidět znatelný posun a jsme rádi, že vysoko 
nastavenou laťku z Tachovského dortíku děvčata dokázala udržet i na turnaji, kde byla konkurence ještě o 
něco vyšší (především díky účasti Talentu a Šťáhlav). Rezervy je naopak stále třeba vidět v zakončení z větší 
vzdálenosti, ale i zde se po malinkých krůčcích suneme vpřed.  

Hrály:  

Vopatová (19 střel/14 branek), Bezdičková (20/13), Palečková (16/13), Růžková (13/8), Košková (9/6), 
Stulíková (8/5), Březinová (11/4), Šollarová (4/2), Vaicová (6/1) 

Chytaly Chvátalová (30 %), Kaucká (52 %) a Nyklesová (52 %). 

 

  



Ženy potvrdily domácí neporazitelnost - DHC Plzeň - Sokol 
Kobylisy II., 1. liga žen (5. 11. 2017) 

Třetí domácí utkání žen DHC v mnohém připomínalo ve své první čtvrtině zápas z minulého týdne z Vršovic.  

Společným znakem byly laxní a nedůsledná obrana i neproměňování jasných příležitostí. Tato část utkání 
skončila jasně pro hostující Kobylisy 6:11. Poté domácí přidali na obrátkách, přitvrdili v obraně a zlepšili pohyb 
v útoku. Díky tomu dokázali už do poločasu otočit na 18:16. Černým puntíkem prvního poločasu byl likvidační 
faul na V. Galuškovou v trháku při zakončení. Snad poprvé v životě všichni viděli za takový zákrok pouhé dvě 
minuty a ne přímou červenou kartu, jak velí pravidla.  

Ve druhém poločase bylo už DHC lepším týmem, a tak zvítězilo 35:29. Škoda mnoha obdržených branek při 
nedůsledném návratu do obrany, rozdíl ve skóre mohl být ještě větší.  

Příští týden čeká ženy i st. dorostenky těžký soupeř. Obě družstva hrají v neděli ráno na půdě Havlíčkova 
Brodu.  

Branky DHC v zápase: 

Mudrová 8, L. Galušková 7/2, Franková a Formanová po 4, D. Galušková a V. Galušková po 3, Soukupová a 
Šmrhová po 2, Tomíšková a Bušauerová po 1, Poslední 

Chytaly A. Jiskrová a Šafaříková.  

 

  



Starší žačky bronzové na Hájích (4. - 5. 11. 2017) 

Tradičního podzimního turnaje pro starší žákyně se o tomto víkendu zúčastnily hráčky DHC Plzeň. Turnaj 
opět prokázal svoji kvalitu - nejenže byl pořadatelsky zvládnut na velkou jedničku s hvězdičkou, ale již tradičně 
se sešla velmi kvalitní družstva.  

V prvním utkání naše děvčata nastoupila proti domácím Hájům B. Tohle utkání bylo z naší strany velmi 
nevydařené a až v posledních minutách jsme dokázali na hřišti dominovat. Výsledek neodpovídá poměru sil 
na hřišti - prvních dvacet minut byly Háje lepší. Pak ale povedeným finišem naše hráčky strhly vedení na naši 
stranu a utkání skončilo zdánlivě jednoznačným výsledkem 19:10 pro Plzeň.  

Druhé utkání už nastoupilo na hřiště zcela jiné družstvo. Byli jsme to my, kdo od začátku vyvíjel tlak na obranu 
a pravidelně navyšoval skóre. Díky tomu jsme si vybudovali až pětibrankový náskok, a ten jsme i přes 
prohraný druhý poločas ubránili až do výsledného 11:7. Výborně hrála Helča, v brance se dařilo Malině.  

Třetí zápas proti Hájům se naopak Helče střelecky nedařilo, naštěstí ji zastoupily ostatní hráčky - zejména 
Julča a Vali hrály velmi dobře. Podobně jako v předchozím zápase jsme si dokázali vypracovat do poločasu 
čtyřbrankový náskok a v tom druhém ho udržet. Přestože Háje mohutně dotahovaly, takticky jsme zvládli 
závěr a vyhráli 12:10.  

Čtvrté utkání proti Jindřichově Hradci bylo ve znamení naší neschopnosti dát branku na postavenou obranu. 
Helče to tam opět nepadalo, a tak znovu družstvo střelecky táhla Julča. V závěru se přidala i Majda, ale to už 
měly soupeřky dostatečný náskok, který si pohlídaly. Prohrály jsme 10:13.  

První nedělní utkání bylo opět velmi náročné a hrálo se ve velkém tempu. Našimi soupeřkami byla Zora 
Olomouc. Za tento zápas holky zaslouží obrovskou pochvalu. Poslouchaly pokyny trenérek, a tak se nám 
dařilo - obrana výborně fungovala - dařilo se nám nutit soupeřky k chybám a získávat míče. Ohromný kus 
práce odvedla Pipi, důležité góly přidaly Helča i Julča. Malina znovu zachytala výborně.  

Ve druhém nedělením střetnutí byla naším soupeřem Slavia Praha. My jsme si bohužel absolutně nechali 
utéct začátek a s tříbrankovým mankem jsme se nedokázali celý zápas srovnat. Sice jsme postupně 
dotahovali, ale z vítězství se nakonec radovala Slavie. Zázraky v brance opět předváděla Malina.  

Ve třetím utkání nás čekala Třeboň. S tímhle soupeřem jsme na minulém turnaji remizovali a chtěli jsme jim 
vše oplatit. Bohužel chyby v obraně a nepřesné střelby v útoku znamenaly opět pouze remízový konečný stav 
- ten už ale na našem celkovém umístění v turnaji nic nezměnil.  

Odvážíme si bronzové medaile!  

Družstvo se tentokrát opíralo o tři pilíře. Jednoznačně nejužitečnější hráčkou našeho družstva byla Pipi, která 
odvedla spoustu černé práce v obraně a v důležitých chvílích byla i oporou v útoku. Dokázala zahrát na všech 
postech. Druhou oporou byla Malina - škoda, že tentokrát nezískala titul nejlepší brankářky, protože chytala 
opravdu výborně! Třetí oporou byla Julča Dubská - dokázala dát nejvíce branek a výborně běhala do 
protiútoků, kam jí to Malina krásně házela. Samozřejmě zaslouží pochvalu i ostatní - příjemným překvapením 
byly výkony Majdy Komárkové i Vali Toušové - obě dokázaly  držet krok se staršími spoluhráčkami a byly jim 
více než vyrovnanými soupeřkami. Velký kus práce v obraně odvedly Helča Voráčková a Bára Buřičová - obě 
se ale ještě musí zlepšit v útočné fázi (zejména střelba z devítky má zatím nízkou úspěšnost).  S tím bojovala 
i Beny, která se sice hodně snažila, ale žádný z 12ti pokusů neskončil v brance. Zkušenosti sbíraly Kačka 
Krausová, Kiki Nová i Klára Kepková. Výborně v brance zachytala i druhá brankářka - Ája Šindelářová.  

Branky:  

Benešová, Buřičová 3, Dubská 24, Kepková, Komárková 14, Krausová 2, Malá 6, Nová 2, Pitulová 5, Toušová 
5, Voráčková 21 

  



Konečné pořadí:   

1. DHC Slavia Praha 
2. Házená Jindřichův Hradec 
3. DHC Plzeň 
4. HC Háje Praha A 
5.  Zora Olomouc 
6. Sokol Kobylisy 
7. Jiskra Třeboň 
8. HC Háje Praha B 

 

 



Minikemp mladších a starších žaček (11. 11. 2017) 

V sobotu 11. 11. 2017 proběhl v hale 31. ZŠ poslední podzimní minikemp.   

Dopoledne již tradičně patřilo mladším žačkám. Vzhledem k souběhu dalších akcí se tentokrát účastnila pouze 
děvčata z DHC Plzeň. Kromě mladších žaček a minižaček ročník 2007 se výjimečně zúčastnilo i několik 
šikovných hráček z Přípravky. A rozhodně se neztratily.  

Program kempu byl jako vždy velmi pestrý. V rámci rozcvičení si děvčata zahrála pokládanou ragbyovou 
šiškou, netradiční fotbálek i pokládanou do obručí (v té musela házet různými předměty - mimo jiné i kužely, 
rozlišováky či létacími talíři).  

Pak už byla připravena stanoviště. Střelbu vedl David Šmrha, uvolnění Anička Šmrhová s Naty Rittiškou, 
spolupráci s pivotem se věnovala Věra Jordanovová. V tělocvičně byla jako čtvrté stanoviště připravena 
překážková dráha. Zde se měřil čas na fotobuňky a děvčata musela kromě kotoulu a překážek zdolat také 
lavičku, proběhnout slalom a ještě na konci znovu přeskakovat a podlézat.   

K tomu byla připravena ještě soutěž ve střelbě na děravou plachtu.  

Poslední hodinu si děvčata zahrála vytloukanou v tělocvičně a "velkou házenou" v hale.  

Hvězdami minikempu byly Štěpánka Jungová, Martina Bažantová a Sára Mancellari.   

Odpoledního minikempu se naopak zúčastnily téměř všechny hráčky  z Plzeňského i Karlovarského kraje. 
Rozhodovalo se totiž o tom, která z hráček se zúčastní Kempu házenkářských nadějí v Nymburce. Děvčata 
nejprve absolvovala povinné testování (běh 2x15 m, pětiskok, hod, driblink 30 m, běh 10x20 m a beeptest). 
Odpoledne předvedla svůj um v předepsaných dovednostech při různých cvičeních a v závěru i při klasické 
hře. Kromě aktuálních výsledků bylo přihlédnuto i k dlouhodobým výkonům jednotlivých hráček na turnajích 
Plzeňské ligy.  

Do Nymburka se mohou těšit z Plzeňského kraje Nikola Melicharová (HK Slavia VŠ Plzeň), Helena Voráčková 
(DHC Plzeň) a Michaela Malá (DHC Plzeň).  

Z Karlovarského kraje byly vybrány Jana Kašparová (FK Hvězda Cheb), Tereza Michalcová (TJ Sokol Lázně 
Kynžvart), Kristýna Königová (TJ Sokol Lázně Kynžvart).  

Talentů se ale objevilo mnohem více, doufáme, že i další děvčata obstojí v konkurenci hráček z celé republiky 
a podívají se na Kemp do Nymburka.   

Speciální program měly na odpoledne připraveny hráčky ročník 2004 - ty se pod vedením Váši Tomana 
procvičovaly v různých dovednostech nejprve v tělocvičně, ale potom i na brankovišti ve velké hale. 
Závěrem i ony si zahrály klasickou házenou. Byly k vidění velmi pěkné akce, doufáme, že na to zítra 
děvčata navážou při turnaji krajských výběrů.  

  



Házenkářský turnaj výběrů starších žaček (12. 11. 2017) 

Již třetí ročník házenkářského turnaje krajských výběrů dívek pořádalo RHC DHC Plzeň. Akci již tradičně 
finančně podpořil Plzeňský kraj.  

Do Plzně opět zavítaly krajské výběry z Ústeckého kraje, Vysočiny, Prahy i Karlovarského kraje.  

Plzeňský kraj měl v turnaji dva zástupce.  

Plzeňský kraj 2003  

Plzeňský kraj 2003 bylo družstvo tvořeno dvěma hráčkami z Tachova, třemi hráčkami z HC Plzeň a osmi 
hráčkami DHC Plzeň.  

Nejprve děvčata změřila síly se svými mladšími soupeřkami. Zde se potvrdily papírové předpoklady a ukázala 
se herní vyspělost starších hráček, které vyhrály 17:8.  

Druhé utkání bylo ve znamení velkých nepřesností v obraně, hloupých chyb a špatných zakončení v útoku. 
Hra na hřišti byla vcelku vyrovnaná, nakonec ale vítězství slavila děvčata z Prahy.  

Třetí utkání proti Karlovarskému kraji bylo velmi dramatické a ve vedení se střídala obě družstva. V závěru 
ale měl více štěstí (a možná i projevil více zkušeností) Plzeňský výběr a zvítězil o jediný gól 17:16.  

Krásné bylo i čtvrté utkání domácích, tentokrát proti Vysočině. Na jedné straně zdobila naše děvčata výborná 
obrana, na druhé straně ale spousta zahozených šancí v útoku. Nakonec zvítězila Vysočina o jediný gól 
14:13.  

Poslední utkání znamenalo pro hráčky Plzně 2003 velkou výzvu - bylo totiž soubojem o třetí místo. Domácí 
utkání zvládly i přes chvilkové zaváhání ve druhém poločase. Nakonec zvítězily zaslouženě 21:16.  

Tím si vybojovaly bronzové medaile.  

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Naty Rittiška - předvedla neuvěřitelný přehled a chytrými 
přihrávkami připravila pro ostatní řadu šancí.  

Velkou oporou byla také nejlepší hráčka turnaje Helča Voráčková (jen těsně ji unikla i nejlepší střelkyně 
turnaje). V důležitých chvílích výrazně pomohla Julča Dubská.  

Ale samozřejmě: pochvalu zaslouží všechny hráčky.   

Hrály a branky střílely: 

Klára Andrlová, Lucka Benešová 4, Vali Bláhová 4, Julča Dubská 12, Kačka Kantová 3, Majda Komárková 
4, Adéla Pitulová 5, Naty Rittichová 16, Markéta Švejdová 4, Vali Toušová 4, Helča Voráčková 23  

Statečný výkon v brance podala Adélka Joselevičová.  

Plzeňský kraj 2004 

Za Plzeňský kraj 2004 startovaly 4 hráčky Slavoje Tachov, 1 hráčka HC Plzeň, 1 hráčka HK Slavia VŠ Plzeň 
a 6 hráček DHC Plzeň.  

Nejmladším účastnicím přinesl turnaj především řadu zkušeností. Leckdy byl jejich výkon zbytečně ovlivněn 
přílišným respektem ze soupeřek.  

První utkání proti starším kolegyním skončilo jednoznačnou výhrou zkušenějších 2003.  

Druhé utkání proti Karlovarskému kraji dokázaly Plzeňačky držet krok prvních deset minut. Pak se projevila 
větší herní zkušenost a rychlost soupeřek, které nakonec zvítězily 20:13.  



Třetí utkání proti Vysočině bylo vůbec tím nejhorším. Naprostá odevzdanost v obraně a nechuť cokoli udělat 
v útoku vedly k propastnému rozdílu skóre 7:20.  

Naopak čtvrté utkání proti Ústeckému kraji bylo tím nejlepším, co děvčata na turnaji předvedla. Odvaha v 
útoku a několik krásných akcí jistě potěšily oko diváka. Bohužel obrana opět haprovala, a tak dva body za 
vítězství putují zaslouženě do Ústeckého kraje (14:22 pro Ústecký kraj).  

Poslední utkání s Prahou bylo ze strany Plzeňaček znovu zbytečně pasivní, a tak skončilo jasnou prohrou 
10:23.  

Nejlepší hráčkou družstva byla Marcela Skácelová. Byla to často pouze ona, kdo se soupeřkami dokázal držet 
krok. Na jejích gólech má velkou zásluhu i sestra Kamila, která jí několik krásných akcí připravila. Velkou 
radost trenérům udělalo i několik pěkných gólů Kláry Kepkové nebo pěkné akce Elišky Bílé.   

Ale i v tomto družstvu zaslouží pochvalu všechny hráčky.   

Hrály a branky střílely: 

Eliška Bílá 6, Helča Cheníčková, Verča Chocová, Klára Kepková, Aneta Komárková, Kačka Krausová, Kiki 
Nová, Terka Panošková, Kamča Skácelová, Máca Skácelová, Martina Wisterová 

V brance velmi dobře chytala Ája Šindelářová.   

Konečné pořadí turnaje: 

1. Praha 
2. Vysočina 
3. Plzeňský kraj 2003 
4. Karlovarský kraj 
5. Ústecký kraj 
6. Plzeňský kraj 2004  

 

  



Další zápas, další body (Jiskra Havl. Brod - DHC Plzeň,  
1. liga st. dorostenek - 12. 11. 2017) 

Hráčky DHC šly do zápasu s vědomím, že všechny čeká ještě jeden zápas. Ty starší 1. liga žen v Havl. Brodě, 
ty mladší zápas 1. ligy mladšího dorostu v Olomouci. Snahou tedy bylo zápas rychle rozhodnout a pošetřit 
síly.  

V prvním poločase se to částečně dařilo. Hostující DHC pozvolna navyšovalo skóre, nejlépe poslední 
desetiminutovku první půle (2:7). První poločas vyhrál lídr tabulky 10:17.  

Ve druhé polovině utkání už DHC trochu ubralo na obrátkách a domácí se stále více osmělovali. Přesto hosté 
zvítězili i v této části utkání 12:14. Celkem 22:31. Zvláště v obraně se však ukazovalo příliš mnoho okének. 
Hvězdou utkání byla bezesporu hostující P. Kepková. 

Příští týden čeká na hráčky DHC asi klíčové utkání soutěže. V neděli v 15:00 h přivítají na domácí palubovce 
družstvo Mostu, které do této chvíle neztratilo body stejně jako Západočešky.  

Branky DHC v zápase: 

Kepková 7/1, Franková 6/1, Sedláková a Soukupová po 4, Tomíšková a Poslední po 3, Šmrhová 2, 
Bušauerová a Bernhardová po 1, Toušová, Nosková 

Chytaly A. Jiskrová a Šafaříková.  

 

  



Prokletí první patnáctiminutovky trvá (Jiskra Havlíčkův 
Brod - DHC Plzeň, 1. liga žen - 12. 11. 2017) 

Začátky utkání už začínají být pro ženy prokletím. Šestý zápas a po páté velmi špatný začátek.  

Tentokrát jakoby se hostující hráčky domácích bály. Za 15 minut DHC prohrávalo 10:4 a bylo co dohánět. 
Minutku před koncem hosté snížili na rozdíl jedné branky 14:13. Bohužel dvě chyby v závěru znamenaly 
poločasové vedení domácí Jiskry 16:13.  

Ve druhém poločase hráčky DHC bojovaly a snažily se s výsledkem něco udělat. To se jim podařilo v 58. 
minutě. Srovnaly stav na 25:25, přestože většinu poločasu odehrály v pěti. Nejčastější a nejúspěšnější 
střelkyní byla V. Mudrová. Závěr utkání si vzal na starost rozhodčí Veselý.  

Nejprve přehlédl pět kroků Kvášové - Kutlvašrové zakončené brankou, naopak na druhé straně se mu zdály 
tři kroky Frankové příliš. Domácí byli šťastnější a zvítězili 26:25. Pokud si to vůbec zasloužili, tak za první 
čtvrtinu utkání.  

Zvláštní personou utkání byla bývalá reprezentantka a hráčka Slavie Hana Kvášová, za svobodna 
Kutlvašrová. Bezpochyby vynikající hráčka a ikona havlíčkobrodské a české házené. Některé hráčky DHC si 
pamatují besedy s ní, ať na akci ČSH „potítka" nebo na výběru házenkářských nadějí v Nymburce ještě v 
době jejich žákovských let. Možná byla i pro některé z nich vzorem. Ale tolik záludných nefér zákroků, 
simulování a nevhodného slovního doprovodu se hned tak nevidí. Když se do toho přidají ještě do ní 
„zamilovaní“ sudí, kteří jakýkoliv zákrok na ni hodnotí trestem a při jejích zákrocích odvrací hlavu jinam, je 
okamžitě po vzoru.  

Přes to všechno byl soupeř k poražení, což se bohužel nestalo a hráčky DHC musí pokračovat ve své snaze 
hru zlepšit. Úkol zní hrát více kolektivně v útoku a důrazněji v obraně. Další pokus mají příští sobotu v 
domácím zápase s Velkým Meziříčím.  

Branky DHC v zápase: 

Mudrová 12/3, L. Galušková 5/1, Franková 5, Formanová, D. Galušková a Poslední po 1  

Chytaly A. Jiskrová a Šafaříková.  

 

  



HC Háje - DHC Plzeň (1. liga mladších dorostenek -   
17. 11. 2017) 

Z Prahy odjíždějí mladší dorostenky s body (HC Háje - DHC Plzeň 21:27).   

V pátek podvečer se mladší dorostenky daly na cestu za dalšími body, a to do Prahy na HC Háje.   

První poločas se odehrával ve stejném duchu jako minulý zápas v Olomouci. Hráčky se oťukávaly a čekaly, 
co přijde. Chyběl větší důraz v obraně a trpělivější koncovka. Možná i trochu štěstí, branka protihráček se 
opět chvěla v základech. K tomu se přidala nedůraznost na křídlech, kdy brankařky dostávaly laciné góly z 
nulových úhlů na pozici křídel. Do šatny se odcházelo za stavu 9:10 (z toho bylo 6 gólů z křídla).  

Do druhého poločasu holky nastoupily důrazněji než do prvního. Obrana začala fungovat jako celek, 
brankářky se vyvarovaly chyb z prvního poločasu a začalo se dařit i střelecky.  
Děvčata přesně plnila pokyny, které jim byly dány. Největší pochvalu zaslouží Kateřina Šimáčková "Šíma", 
která táhla celou levou stranu, důrazně zakončovala, její obrana byla pro pražské spojky nepřekonatelná. 
Dále se střelecky vedlo Koprovi, Sáře, Kutině. Dobře zachytaly i obě brankařky. Díky týmové práci a velkému 
nasazení, nepodcenění soupeře odjíždíme se dvěma body.  

Obrovské dík také patří naším fanouškům, kteří táhli holky celých 60 minut.  

Další zápas nás čeká hned v sobotu a to proti DHK Baník Most, který se odehraje na domácí půdě.   

Sestava a branky: 

Netrvalová - Kučerová: Kepková 4, Šimáčková 4, Kantnerová 5, Kutáková 4, Drozdová 4, Bernhardová 2, 
Lásková 1, Vaňková, Nosková 1, Kliková, Kajerová 2, Šauerová 1  

 

  



Miniturnaj mladších žaček 18. 11. 2017 (DHC Plzeň) 

V sobotu 18. 11. 2017 se v hale DHC Plzeň sešly hráčky DHC Plzeň, které vytvořily 4 družstva, a HK Slavia 
VŠ Plzeň, která přidala jedno družstvo.  

DHC Plzeň uspořádalo miniturnaj, který umožnil všem zúčastněným získat spoustu zápasových zkušeností.  

DHC Plzeň růžová  

Družstvo bylo tvořeno pouze hráčkami 2005 a byly mezi nimi i dvě úplné začátečnice ročník 2004. Od prvního 
zápasu bylo patrné, že děvčata ještě moc zápasů neodehrála a že v tomto složení hrála vlastně úplně poprvé. 
Tahounem družstva byla zcela jistě Naty Hofírková a velmi dobře hrála i Bára Bourová (ta musí ještě 
zapracovat na umístění střelby a na obraně). Postupně se rozehrávala i Kája Čásová - pokud se soustředí, 
dokáže si vytvořit skvělé střelecké šance. Příliš se tentokrát nedařilo Verunce Pechové. Naopak výborně se 
dařilo Cvrčkovi (Verče Šeré). Anička Wandlová se velice snažila, ale potřebuje získat jistotu při chytání 
přihrávek. Míša Konderová předvedla dvě pěkné akce, ale bylo znát, že jí chybí nejen herní, ale i tréninkové 
zkušenosti. Vůbec první turnaj to byl pro Marušku Smetákovou i Lucku Čákorovou. V brance se střídavými 
úspěchy chytala Naty Zaplatílková.  

Výsledky DHC Plzeň růžová (celkově druhé místo v turnaji):   

• DHC Plzeň červená - 11:7 

• HK Slavia VŠ Plzeň 12:6 

• DHC Plzeň zelená 16:13 

• DHC Plzeň modrá 7:14.  

Hrály: 

Bourová 12, Hofírková 20, Konderová 1, Pechová 8, Smetáková, Wandlová, Zaplatílková, Čásová  4, Šerá 1  

Chytaly Zaplatílková (40 %) a Čákorová (41 %). 

DHC Plzeň modrá 

Družstvo tvořily herně nejzkušenější hráčky ročníků 2006 a 2007 a na hřišti to bylo patrné. Výborné zápasy 
sehrála děvčata zejména proti oběma starším soupeřům - Slavii i růžovým. V těchto zápasech velmi dobře 
fungovala aktivní vysunutá obrana, díky které se dařilo včas brzdit pohyb fyzicky vyspělejších soupeřek a 
získávat míče. O poznání méně spokojenosti ale přinesla obě zbývající utkání, kdy děvčata soupeře zjevně 
podcenila, soustředila se pouze na útok a motivace bránit byla velmi nízká. I přes výsledkově jasné zápasy 
tak chvály příliš nezaznělo.  

Celkové vítězství v turnaji bylo ale naprosto zasloužené a především za výkony proti Slavii i růžovým patří 
děvčatům pochvala.  

Výsledky DHC Plzeň modrá (celkově první místo v turnaji): 

• DHC Plzeň zelená 16:6 

• HK Slavia VŠ Plzeň 14:5 

• DHC Plzeň růžová 14:7 

• DHC Plzeň červená - 17:5  

Hrály: 

Baumruková 4, Langerová 1, Mancellari 1, Polanková 12, Růžičková 11, Bezdičková 5, Palečková 11, 
Stulíková 3, Vopatová 13  

Chytaly Langerová a Mancellari. 

DHC Plzeň červená 



Družstvo červených bylo tvořeno herně méně zkušenými hráčkami, které byly navíc doplněny i o 3 hráčky 
ročníku 2008. Děvčata nejprve dokázala potrápit družstvo růžových a poté vydřela dvě těsná vítězství, z nichž 
zejména to proti Slavii bylo více než překvapivé. V posledním zápasu proti modrým už pak trochu došly síly, 
což se projevilo i na výsledku.  

I když byly vidět rezervy, tak celkové je děvčata potřeba pochválit, a to včetně mladších hráček, které se 
rozhodně neztratily. Střelecky tým po celý turnaj i přes zranění kolene táhla především Majda Růžková.  

Výsledky DHC Plzeň červená (celkově třetí místo v turnaji):  

• DHC Plzeň růžová 7:11 

• DHC Plzeň zelená 7:6 

• HK Slavia VŠ Plzeň 7:6 

• DHC Plzeň modrá - 5:17 

Hrály: 

Hachová 1, Cvačková 1, Krejčíková 1, Šollarová 5, Rittichová 2, Budková B., Špačková 1, Růžková 11 
 

Chytala Kaucká. 

DHC Plzeň zelená 

Stejně jako modré, tak i družstvo zelených bylo tvořeno méně zkušenými hráčkami, opět doplněných třemi 
mladšími děvčaty. Vyjma zápasu proti modrým družstvo sehrálo vyrovnané zápasy se všemi soupeři, které 
dokázalo potrápit. Těsné prohry tak určitě nejsou ostudou, i když ta se Slavií brankou v posledních vteřinách 
určitě zamrzí.  

I hráčky tohoto družstva je potřeba pochválit. Střelecky se nejvíce dařilo Terce Koškové.  

Výsledky DHC Plzeň zelená (celkově páté místo v turnaji):  

• DHC Plzeň modrá - 6:16 

• DHC Plzeň červená 6:7 

• DHC Plzeň růžová 13:16 

• HK Slavia VŠ Plzeň 6:7 

Hrály: 

Zídková, Březinová 7, Burjasová 6, Košková 10, Loskotová 2, Budková K. 4, Jungová, Hanzlíková 2. Chytala 
Nyklesová. 

  



1. liga mladších dorostenek DHC Plzeň: DHK Baník Most 
(18. 11. 2017) 

Na domácí půdu mladších dorostenek zavítal v sobotu klub DHK Baník Most.  

V sobotu čekal mladší dorostenky další náročný zápas proti DHK Baník Most. Opět se jednalo o dalšího 
těžkého soupeře. V letošním roce se liga jen hemží kvalitními týmy. Je to vidět i v tabulce, kde rozdíly bodů 
mezi jednotlivými týmy jsou opravdu minimální.  

Holky byly připraveny na to, že se bude hrát rychlá a tvrdá házená. Vzaly si k srdci rady a chyby z předešlých 
zápasů a do prvního poločasu nastoupily ne již vlažně, ale naprosto zodpovědně. Již od první minuty bylo 
známo, že chtějí, aby body zůstaly doma.  

Eliminovaly hráčky, které tvoří mosteckou hru a proměňovaly střelecké šance. Díky skvělé obraně od prvního 
hvizdu se mosteckých hráčkám podařilo vstřelit první branku až v šesté minutě, kdy snížily stav na 4:1. 
Tentokrát hráčky podržela od prvních minut i skvěle chytající Kuči. Holkám se dařilo naprosto vše. Skvělá 
obrana, přechod do rychlého útoku, trpělivost při zakončení. A tak se do šaten odcházelo za stavu 14:9.  

V šatně jsme si řekly, co nás bude čekat druhý poločas. Bylo nám jasné, že mostecké hráčky přitvrdí a zrychlí 
hru. A tak se i stalo. Mostecké hráčky se snažily pokořit naši obranu, ale výborně bránící Pája, Šody, Šíma, 
Sára jim nedávaly šanci. To, co proniklo za naši obranu, zastavila Kuči. V útoku hrála výborně jak levá, tak 
pravá strana. Protihráčky nevěděly, na koho se soustředit více. Dokonale fungovala spolupráce mezi spojkami 
a pivotem. Poprvé od začátku sezóny se podařilo dohrávat na pivota, kde Pája bezproblémů skvěle 
zakončovala. Plzeňské spojky vyvíjely výborný tlak na mostecké hráčky, které donutily k chybám.   

Střelecky se prosadily skoro všechny hráčky a je vidět, jak kvalitní tým máme. Nespoléháme jen na jednu 
hráčku, ale máme jich hned několik.  Tento zápas holky hodně bolel a sáhly si na dno svých sil, přesto 
dokázaly zabojovat a vyhrát.  

Za tento zápas patří holkám neskutečné dík. To, že se ponaučily z chyb z předešlých zápasů a plnily 
pokyny trenérů, svědčí o jejich kvalitě.  

Samozřejmě nesmím zapomenout ani na skvělé publikum, které opět hnalo děvčata do maximálního výkonu.  

DHC Plzeň - DHK Baník Most 26:17   

Sestava a branky: 

Kučerová - Netrvalová  

Kepková 5, Šimáčková 3, Haluzincová, Kantnerová 2, Kutáková 3, Drozdová 3, Bernhardová 1, Lásková 6, 
Vaňková 1, Nosková 2, Kliková, Turková 1  

 

  



Domácí tvrz ani tentokrát nepadla (DHC Plzeň- Sokol Velké 
Meziříčí, 1. liga žen - 18. 11. 2017) 

Sobotní odpoledne bylo vyplněno utkáním ligy mladších dorostenek, kdy domácí porazili stejně staré hráčky 
DHK Baník Most, a utkáním první ligy žen. Zde se setkala družstva domácího DHC a hostujícího Sokola Velké 
Meziříčí.  

Domácí od první minuty vedli a postupně navyšovali vedení až na poločasových 21:13. Ve druhém poločase 
už tempo zápasu trochu upadlo.  

Přesto se hosté, kteří přijeli jen se sedmi hráčkami a dvěma brankářkami, stále sympaticky snažili snížit 
náskok DHC a bojovali až dokonce.  

Trochu ostudou domácích hráček je, že nedokázaly vůbec ubránit nejlepší hráčku Velmezu Ivu Záviškovou a 
dovolily jí vsítit 16 branek. DHC i přesto zvítězilo 36:28 a připsalo si další dva body. Pozitivní je i to, že se 
tentokrát nezranila žádná dorostenka a všechny budou moci nastoupit v zítřejším důležitém zápase proti 
Mostu.  

Branky DHC v zápase: 

V. Galušková 8, Mudrová a L. Galušková 7, Franková 5, Šmrhová 4, Formanová 3, Fousková a Bušauerová 
po 1 

Chytala A. Jiskrová a Šlehoferová.  

  



Turnaj Tachov - mini 4 + 1 - 19. 11. 2017 

V neděli dopoledne zamířila děvčata DHC Plzeň do Tachova, kde se konal turnaj v miniházené 4+1 za účasti 
celků z celého Plzeňského kraje. Děvčata byla rozdělena do tří týmů.  

DHC Plzeň A  

Za účasti těchto hráček: Budková Kateřina, Hanzlíková Barbora, Špačková Aneta, Doubková Vali, Jungová 
Štěpánka, Baštářová Veronika, Sedláčková Adéla 

Děvčata hrála ve skupině A a čekalo je celkem šest zápasů. Střetla se postupně s chlapeckými mužstvy ze 
Šťáhlav, Rokycan dvou plzeňských družstev Talentu a Slavie a s děvčaty z Chebu.   

Výkony děvčat v prvních čtyřech zápasech byly tak trochu zklamáním. Místo, aby si holky zápasy užívaly a s 
chutí si zastřílely, tak všechna tato utkání odehrály bez pohybu, bojovnosti, se špatným bráněním s velmi 
nepřesnou střelbou a malou produktivitou.  

Nikdy nemohou děvčata spoléhat na to, že se to odehraje samo nebo to někdo odehraje za ně. Vždy musí 
každá odevzdat na hřišti maximum. Je nutno říci, že všechna chlapecká mužstva byla fyzicky i pohybově 
vyspělejší, s velmi důraznou koncovkou a i v bránění měli chlapci navrch. Ale ani toto odevzdané a mdlé 
výkony holek neomlouvá.  

Zbývající dvě utkání byla oproti prvním zápasům jako den a noc. Děvčata začala bojovat, dobře bránit a i 
střelba a produktivita se podstatně zlepšily. Za tyto dvě utkání je nutno děvčata pochválit.   

Celkové hodnocení turnaje je, že děvčata se musí naučit přistupovat ke všem zápasům s maximální 
koncentrací a odevzdat na hřišti maximum. Určitě je nutno zapracovat na produktivitě střelby a zlepšit osobní 
bránění.   

Všechna děvčata určitě mají fyzické a pohybové předpoklady k tomu, aby se dál zlepšovala a postupně 
hráčsky posouvala, ale musejí chtít odevzdat tomu maximum. Samo od sebe to nepůjde.  

DHC Plzeň B 

Za účasti těchto hráček: Budková Beta, Krbcová Nika, Rittichová Lucie, Sedláčková Míša, Poskočilová Beta, 
Nikodémová Elen, Samcová Vendy, Svatoňová Sára 

Tato děvčata hrála ve skupině B a celkem odehrála také šest zápasů. Soupeři byli: Talent B, VŠ holky B, 
Šťáhlavy B, VŠ kluci, Rokycany, Cheb.  

Děvčata odehrála se všemi soupeři velmi vyrovnané zápasy. Chuť střílet měly všechny hráčky na hřišti, což 
je pozitivní, ale produktivita proměňování byla již slabší. Za turnaj jsme na branku poslali 103 střel a z toho se 
podařilo proměnit pouhých 43. Obrana v prvních dvou zápasech tak trochu pokulhávala, ale pak se děvčata 
probudila a začala se snažit i v obraně. Největším bojovníkem na hřišti byla Vendy Samcová, kdo se stále 
musel přemlouvat, byla Bety Budková.  

V závěru bych zopakovala větu jako u týmu A. Všechna děvčata určitě mají fyzické a pohybové předpoklady 
k tomu, aby se dál zlepšovala a postupně hráčsky posouvala, ale musejí chtít odevzdat tomu maximum. Samo 
od sebe to nepůjde.  

DHC Plzeň C 

Tým startoval v odpolední části turnaje.   

Za účasti těchto hráček: Gábinka Růžičková, Lucka Kaucká, Ellen a Marlene Beránkovi, Viky Vávrová, Anita 
a Andrea Sacherovi, Daniela Svobodová a nejmladší Eliška Čardová 

Hráčky odehrály celkem 8 zápasů, s hrací dobou 8 minut, v polovině se vždy střídaly kompletní čtveřice.  



V prvním utkání proti Slavii VŠ holky C nás soupeř přehrál, děvčata sice dokázala zaútočit na branku, ale 
obrana moc nefungovala. Proti Chebu C už bylo vidět zlepšení a i v dalších zápasech se postupně naše hra 
zlepšovala. Bohužel některá utkání se hrála s gumákem a ten obecně působí naším holkám problémy se 
zpracováním - prostě nechytí balón. Zlepšit určitě potřebujeme pohyb po hřišti, přihrávky a umisťování střel 
do spodní části branky.  

Pozitivní je, že všechna děvčata vstřelila nějakou branku, nejvíce gólů daly Viky, Lucka a Marlenka.  

Všem hráčkám patří velká pochvala za bojovnost a odvahu ve všech zápasech, další pochvalu má Gábinka 
a Lucka, které se jediné po turnaji vysprchovaly :-)  

   

            

 



Nás to baví!!! / DHC Plzeň- DHK Baník Most, 1. liga st. 
dorostenek (19. 11. 2017) 

Jeden z nejsledovanějších zápasů 1. ligy starších dorostenek vůbec. Proti sobě se postavily oba dosud 
neporažené týmy I. ligy Západ. Loňský mistr DHK Baník Most a loni bronzové DHC Plzeň.  

Obě družstva byla oslabena o tři hráčky, které by do zápasu určitě výrazně promluvily. Na straně domácích 
to byly zraněné Oravcová, Franzová a Paulusová, na straně hostí Šípová, Dvořáková a Eksteinová, které 
nastupovaly večer v Mostě v evropském poháru žen. Síly byly tedy vyrovnány.  

Utkání začalo lépe pro důraznější hosty. Brzy vedli 2:0, ale domácí srovnali záhy na 2:2. Dalších dvacet minut 
se týmy střídaly ve střelbě branek až do 27. minuty, kdy hosté v přesilovce odskočili na 5:7. Poslední slovo v 
prvním poločase měla velmi aktivní Kepková (6:7).  

Druhý poločas začali sice domácí vyrovnávací brankou Bušauerové, která by, pokud by se jednalo o zápas 
hokejové NHL, byla vyhlášena první hvězdou zápasu. Přes svá zranění ukázala, jak hraje kapitán. Bojovala, 
střílela i bránila. Poté hosté sice odskočili na rozdíl dvou branek (7:9), ale hodně unavení domácí (většina 
hráček hrála v sobotu v 1. lize žen) znovu ukázali to, co je zdobí již delší dobu. Nevzdali se a bojovali jako 
tým s velkým T. Vstřelili čtyři branky za sebou (11:9) a začali zápas otáčet. Ještě minutu před koncem vedlo 
DHC 15:12. Pak sice hostující Hrbková snížila a domácí Kepková z jasné šance neproměnila, ale to už nic 
nezměnilo na domácím vítězství 15:13.  

Tohle není poločasový výsledek, ale konečný. Byl to totiž i souboj brankářek. Těžko spočítat, kolikrát proti 
sobě stály v brankách svých týmů mostecká S. Novotná (dříve Háje) a plzeňská A. Jiskrová. Tentokrát byla 
určitě šťastnější domácí strážkyně branky. Sice chytila dvě sedmičky oproti čtyřem chyceným na druhé straně, 
ale vítězství je sladké. Poděkování patří i neúnavným divákům.  

Po tomto zápase je jasné, že po podzimní části přezimuje na prvním místě ligové tabulky DHC a střetne se 
znovu s Mostem a dvěma nejlepšími moravskými celky na vánočním Final 4.  

Rád bych svým hráčkám poděkoval za výkon i bojovnost. Neztratit na podzim ani bod začíná být v plzeňském 
prostředí nakažlivé. Přesto není možné usnout na vavřínech. Po zimní přípravě v podobě turnajů Final 4, v 
Dortmundu nebo Ostravě a už tradičního zimního soustředění nás čeká jarní část soutěže, jejíž součástí je i 
zápas v Mostě. Tam na nás i na rozhodčí čeká velmi horká půda jako ostatně na každého.  

Příští týden si hráčky odpočnou při reprezentační přestávce, a pak čeká poslední podzimní dohrávka na 
Astře.   

Branky DHC v zápase: 

Bušauerová 4, Franková a Šmrhová 3, Kepková a Fousková po 2, Tomíšková 1, Poslední, Bernhardová, 
Toušová, Nosková, Sedláková, Soukupová  

Chytaly A. Jiskrová a Šlehoferová.  

 

 

  



Mini 6+1 skupiny C na domácí půdě (DHC Plzeň  
25. 11. 2017) 

V sobotu 25. 11. 2017 se odehrál mini pohár 6+1 skupiny C v hale 31. ZŠ. DHC Plzeň díky nepřítomnosti 
některých týmů (Tachov, HC Háje VŠ Plzeň dívky, Cheb) nasadilo družstva A a B.  

DHC Plzeň A  

Hrály: Beránková Marlene, Budková Kateřina, Dostálová Anežka, Jungová Štěpánka, Nikodémová Elen, 
Poskočilová Bety, nováčci Sacherová Anita, Kaucká Lucie a posily Loskotová Barča a Šuchmanová Tereza 

Hráčky odehrály celkem čtyři kvalitní zápasy, systémem 10 minut osobní obrana - shot-outy - 20 minut hra. 
Zápas od zápasu byl vidět u některých hráček velký posun. Zlepšoval se pohyb po hřišti a i střelecky se 
prosadila každá hráčka. Nejaktivnější a nejproduktivnější hráčkou byla Kačka Budková, ke které se od 
druhého utkání přidala se svými dobrými průniky i Barča Loskotová. Dobrý výkon podaly i Terka Šuchmanová 
a Bety Poskočilová. V brance se hráčky prostřídávaly, ale jednoznačnou posilou byla Elen Nikodémová. 
Marlene Beránková ukázala, že se dokáže velmi dobře orientovat na hřišti, ale chtělo by to ještě zapracovat 
na razanci střelby. Koho jsme v zápasech museli neustále přemlouvat, byly Štěpánka Jungová a Anežka 
Dostálová - u těchto hráček panoval pocit „když nic neudělám, nic nezkazím". Což je škoda, neboť obě na to 
mají jak zkušenosti, tak talent, ale pohodlí vyhrálo. Štěpánka se ještě nechala přemluvit, a tak v turnaji přispěla 
i několika brankami, ale Anežce se podařilo prosadit jen ve hře proti Talentu Plzeň. Milým překvapením byla 
nováček Anita Sacherová, pro kterou to byl první turnaj v šestkové házené. Byť se v utkáních nedostala k 
zakončení, nutno podotknout, že neztratila a ani neupustila jediný balon a shot-outy proměnila 3 ze 4. Dalším 
nováčkem byla Kaucká Lucie ročník 2009, ta svým výkonem ukázala, že se rozhodně velké házené nebojí.  

DHC Plzeň B 

Hráčky: Budková Bety, Krbcová Nika, Sedláčková Adéla, Svatoňová Sára, Špačková Aneta, Svobodová 
Daniela, Sacherová Andrea, Rittichová Lucie, Samcová Vendy, Cvačková Natálka a Kaucká Barča  

Hráčky také odehrály celkem čtyři kvalitní zápasy, systémem 10 minut osobní obrana - shot-outy - 20minut 
hra. Tento tým po celou dobu turnaje trápil celkově pohyb po hřišti. Nikomu se nechtělo překročit zónu svého 
pohodlí a být aktivní po celou dobu turnaje. Když už se trenérů podařilo některé hráčky donutit k pohybu, byla 
z toho pěkná akce zakončena brankou. Bohužel to ale byly jen ojedinělé záblesky. Což je škoda, protože v 
týmu jsou jistě hráčky, které to v sobě mají a umí být aktivnější a bojovnější.  

Nejproduktivnějšími hráčkami byly Bety Budková, Lúca Rittichová, Aneta Špačková a Adéla Sedláčková, které 
se velmi povedl zápas s Talentem Plzeň. V brance nás držela Barča Kaucká. Dobrou obranou a pěknými 
vypíchnutými míči se blýskla Nika Krbcová. Naty Cvačková projevovala v každém utkání snahu o akci, ale 
vše si vždy pokazila technickou chybou (kroky), ale nevzdala to a odměnou ji byl poslední zápas, kde se jí 
zadařilo. Sára Svatoňová se také velmi snažila, ale stále ještě ji trápí rychlejší reakce na danou situaci. Vždy 
měla dobrý nápad, ale provedení bylo tak pomalé, že ji soupeř pokaždé ubránil. I v tomto týmu byli tři nováčci, 
kteří poprvé hráli šestkovou házenou, a to Andy Sacherová a Daniela Svobodová, které se hodně 
rozkoukávaly, ale věřím, že další zápasy budou lepší. A ještě Vendy Samcová, ta dokázala, že se na každém 
postu umí dobře zorientovat a nebojí se hrát.  

Celkově si myslím, že byl pro děvčata turnaj přínosem. Hráčky odehrály spoustu minut a nabraly opět nové 
zkušenosti. Po několika turnajích, co mají děvčata, za sebou je opravdu vidět posun. Zároveň, ale také turnaj 
jasně ukázal nedostatky. Na jejich odstranění se zaměříme na trénincích.  

  



Házenkářský turnaj výběrů mladších žaček (26. 11. 2017) 

V neděli 26. 11. 2017 zavítaly do haly 31. ZŠ krajské výběry v kategorii mladších žaček. Od několika tradičních 
účastníků dorazily omluvenky, a tak se na turnaji nakonec utkaly výběry Vysočiny, dva výběry Jihočeského 
kraje a dva výběry Plzeňského kraje.  

V obou výběrech startovaly hráčky ze všech klubů Plzeňského kraje: HK Slavia VŠ Plzeň, HC Plzeň, Slavoj 
Tachov i DHC Plzeň.  

Plzeňský kraj 2005 

Hned na úvod se naše děvčata utkala ve vzájemném derby, kde zvítězila zkušenost staršího týmu (22:12).  

Ve druhém utkání se naše hráčky střetly s pozdějším vítězem turnaje Vysočinou.  Zde byl opravdu jasný rozdíl 
nejen ve fyzické, ale především v herní vyspělosti hráček z Vysočiny. Naše děvčata nestačila v obraně a 
těžce se prosazovala v útoku. Vysočina zvítězila přesvědčivě 32:8.  

Třetí utkání bylo patrně nejhezčí utkání z celého turnaje. Naše děvčata s Jihočeským výběrem 1 prohrávala 
prakticky po celou dobu utkání (někdy až o pět branek). Až v závěru se se štěstím podařilo nejprve vyrovnat. 
Dvacet vteřin před koncem za vyrovnaného stavu si vzali trenéři Plzeňského kraje time-out. Hráčky dostaly 
instrukci, čím soupeřky překvapit - poslechly a vyšlo to! Laura Vopatová na sebe krásně natáhla obránkyně a 
přihrála na sbíhající Evu Chovancovou a ta zakončila! V tomto utkání opravdu všechny hráčky předvedly 
maximální nasazení a chuť po vítězství. Skvěle zachytala Nela Bártová, výborně bránila Liduška Hýblová, ale 
svůj kamínek mozaiky přiložily samozřejmě i ostatní. Plzeňský kraj porazil Jihočeský kraj 12:11.  

Čtvrté utkání bylo pravým opakem závěrečných minut toho předchozího. Nulová bojovnost, nechuť bránit a 
velmi špatná produktivita střelby. To vše znamenalo opět jasné vedení soupeřek (až o čtyři branky). Vypadalo 
to, že medailové naděje se vzdalují. Naštěstí opět v důležité chvíli přidaly branky Eva Chovancová i Laura 
Vopatová a znovu se štěstím v závěru se podařilo uhrát alespoň remízu.  

Ta znamenala pro Plzeňský kraj 2005 stříbrnou medaili!  

Hrály a branky střílely:   

Lindauerová Kateřina, Vysloužilová Kateřina 10, Bártová Nela, Hůďová Míša 11, Aichingerová Veronika, 
Bourová Bára 4, Čásová Karolína, Hýblová Ludmila 1, Pechová Veronika 3, Vopatová Laura 10, Wandlová 
Anna, Zaplatílková Natálie, Chovancová Eva 20, Černá Kateřina 1  

Plzeňský kraj 2006 

Družstvo Plzeňského kraje 2006 bylo složeno z hráček, které hrají teprve prvním rokem kategorii mladších 
žaček. Přesto se všechny prezentovaly velmi pěknými výkony. Pro ně byl turnaj především o sbírání 
zkušeností, které budou moc využít v následujících letech.  

Na začátku čekalo hráčky derby s jejich staršími spoluhráčkami. Děvčata vstoupila do zápasu statečně a po 
prvních 15 minut držela se staršími soupeřkami krok a na ukazateli svítil pouze dvoubrankový rozdíl. Dařilo 
se zejména Viky Bočanové. Pak ale starší hráčky zvýšily tempo i rozdíl skóre. Výsledek 12:22.  

Také druhé utkání proti Jihočeskému kraji bylo podobné. Zpočátku naše hráčky držely krok, pak se ale 
ukázala větší herní vyspělost soupeřek, a ty zvítězily 24:10. Vyzdvihnout je třeba velmi pěkný výkon Aničky 
Vlasákové (4 branky v utkání).  

Třetí zápas proti Vysočině už naše děvčata lépe spolupracovala v obraně, přesto ale nestačila na fyzicky 
vyspělé hráčky z Vysočiny a prohrála 8:23 (což je lepší výsledek, než se starším soupeřem dosáhly jejich 
kolegyně).  

Čtvrté utkání proti Jihočeskému kraji 2 bylo vyrovnané po celý první poločas (5:6 pro Jihočešky). Dařila se 
zejména spolupráce s pivotem - velká pochvala pro bojovnici Mařku Krejbichovou (5 branek v zápase). Ve 
druhém poločase ale přišel náš střelecký útlum v prvních  deseti minutách a soupeřky odskočily (9:15 pro 
Jihočešky).  



Největšími oporami družstva byly (kromě již zmiňované Viky a Mařky) obě brankářky (Nela Langerová a Sára 
Mancellari), které si zaslouženě odnesly cenu pro nejlepší hráčku družstva.  

Hrály a branky střílely: 

Mikyšková Natálie, Bočanová Viktorie 14, Radová Elen 3, Šperlová Magdaléna 2, Vlasáková Anna 5, 
Danihelková Anežka 1, Polanková Markéta 2, Růžičková Adéla 2, Krejbichová Marie 6, Bažantová Eva, 
Bažantová Martina, Klečková Magdaléna   

Konečné pořadí turnaje a nejlepší hráčka družstva  

1. Kraj Vysočina (Kateřina Kneslová) 
2. Plzeňský kraj 2005 (Eva Chovancová) 
3. Jihočeský kraj 1 (Barbora Seidlová) 
4. Jihočeský kraj 2 (Apolenka Klejnová) 
5. Plzeňský kraj 2006 (Nela Langerová + Sára Mancellari) 

Nejlepší brankářka turnaje: Agáta Nárovcová (Jihočeský kraj 1)  

Nejlepší střelkyně turnaje: Barbora Heřmánková (Vysočina)  

Nejlepší hráčka turnaje: Laura Vopatová (Plzeňský kraj 2005)   

 

  



Pozvánka na 1. házenkářský ples DHC Plzeň 

 

 

 

Vážení trenéři, rodiče, fanoušci, zkrátka všichni příznivci házené. Konečně je to tu!  

DHC Plzeň si Vás dovoluje pozvat na první házenkářský ples DHC Plzeň.  

Akce se bude konat v Sokolovně Bolevec v pátek 2. 2. 2017 od 20:30 h.  

Hrát k poslechu i tanci bude skupina Anakonda Benda.  

Těšit se můžete na vystoupení Žongléros Ansámbl.  

A samozřejmě nebude chybět ani bohatá tombola!  

Lístky si můžete objednávat u Markéty Volkové - tel. 607 585 396 - marketa.volkova@seznam.cz    

Těšíme se na Vás!   

http://sokolovna.janakbros.cz/
http://www.anakondabenda.cz/
http://www.zongleros.cz/


Plzeňská liga mladších žaček 2. 12. 2017 (Tachov) 

K dalšímu kolu Plzeňské ligy mladších žaček zavítaly oba naše výběry do Tachova.  

DHC Plzeň A 

Po odhlášení Slavie sehrálo áčko pouze dva zápasy. V prvním nás čekalo družstvo Kynžvartu, se kterým 
jsme na minulém turnaji sehráli více než nepovedený zápas a zaslouženě prohráli. Tentokrát však od začátku 
děvčata nastoupila mnohem soustředěněji a především s velkou bojovností. V osobce s námi ještě soupeř 
díky několika nepozornostem v obraně dokázal držet krok (7:5), ale v shot-outech (9:2) i v klasické hře (9:3) 
už dominovalo pouze jedno družstvo. Zejména v obranné fázi podala děvčata výborný výkon (prim hrála 
rozhodně Liduška) a pokud už se soupeř dostal do zakončení, tak tým držela Nelča v brance. Pouze tři 
inkasované branky za 20 minut jsou toho jasným důkazem.  

Tak jako nastoupila s velkým nasazením do prvního zápasu, tak druhý zápas - derby proti béčku - byl úplně 
jiný. Zejména utrápený výkon při osobní obraně, kdy se nikomu příliš nechtělo běhat, určitě nebyl dobrý (6:3). 
Shot-outy (8:2) i hra (9:2) již byly o něco lepší, ale i tak výkon v tomto zápasu zůstal za očekáváním.  

Celkově děvčatům patří pochvala za výkon v prvním zápasu, kdy se určitě jednalo o náš nejpovedenější 
zápas v sezoně. Stále nás ale bohužel sráží nevyrovnanost výkonů, což se jasně projevilo v zápasu druhém.  

Hrály:  

Bourová 5 branek, Pechová, Bezdičková 1, Čásová, Bažantová M. 4, Hofírková 6, Hýblová 2, Baumruková, 
Stulíková 2, Vopatová 6, Polanková 5  

Chytala Langerová. 

DHC Plzeň B 

Béčko zahájilo turnaj proti Tachovu. V osobní obraně podalo sympatický výkon s řadou pokusů o uvolnění, 
které však často končily neúspěšným zakončením (2:6). V shot-outech se obě družstva potýkala se 
zpracováním míče, a i když tým několika zákroky podržela Záplata v brance, tak to na výhru bohužel nestačilo 
(1:2). Při hře se pak naplno projevila individuální vyspělost některých hráček soupeře, které dokázaly 
vypichovat přihrávky a zakončovat z rychlých útoků (4:13).  

V druhém zápasu proti HC Plzeň opět nechyběla snaha, ale bohužel na některých hráčkách je stále patrná 
malá herní odvaha, ze které pak pramení zbytečné chyby. V osobce nás soupeř přetlačil spíše silou (3:10), 
ale ve hře jsme vůbec nedokázali ubránit 2 nejlepší hráčky soupeře, které nás prakticky porazily samy. Nebýt 
opět několika pěkných zákroků brankářky, výsledek by byl ještě vyšší (2:9). Zadařilo se naopak v shot-outech, 
které jsme vyhráli 5:3. Poslední zápas proti áčku byl určitě vyrovnanější, než se předpokládalo. V osobce 
děvčata opět předvedla několik pěkných průniků a prohra 3:6 určitě není ostudou. Stejně tak ve hře bylo skóre 
dlouho vyrovnané (v 11. min 2:4). Až pak děvčata z áčka trochu zabrala a zápas skončil výsledkem 2:9. Opět 
se příliš nedařilo v shot-outech (2:8). 

Celkové výsledky nejsou zklamáním, ale faktem je, že tentokrát se v družstvu nenašla žádná větší osobnost, 
která by na sebe dokázala vzít větší díl odpovědnosti. Od některých věkově sice mladších, ale herně přesto 
zkušenějších hráček bychom určitě čekali o něco lepší výkony.  

Hrály:  

Palečková 2 branky, Aichingerová 1, Konderová 3, Šerá 4, Wandlová, Bažantová E., Danihelková 1, 
Růžičková 3, Březinová 2, Smetáková  

Chytala Zaplatílková. 

  



Žákovská liga 1. kolo (DHC Plzeň, 2. 12. 2017) 

O prvním prosincovém víkendu odstartovala Žákovská liga starších žaček. Do nejvyšší soutěže v této 
kategorii se v letošním ročníku přihlásilo "jen" 23 družstev. DHC Plzeň mělo v prvním kole výhodu domácího 
prostředí.  

Nejdále to do Plzně měly házenkářky z Velké nad Veličkou. Ty nastoupily proti našim hráčkám hned v 
úvodním střetnutí turnaje. Naše děvčata začala zbytečně nervózně a v průběhu zejména druhé 
desetiminutovky odmítla proměnit řadu vyložených šancí. Naštěstí soupeřky na tom byly podobně. Ve druhém 
poločase přetahovaná pokračovala a v 8. minutě byl stav 11:10 pro domácí Plzeňačky. Naštěstí závěrečné 
minuty patřily domácím. Sice ještě ve 14. minutě snížila Velička na 14:13, ale pak už i díky několika skvělým 
zákrokům Maliny další branky hostující hráčky nepřidaly. Naopak za domácí skórovaly postupně Rittichová, 
Voráčková a Tomanová, a tak Plzeňačky vyhrály 17:13.  

Ve druhém utkání proti DHK Baník Most měla naše děvčata od začátku převahu a udržovala si mírný náskok. 
Černí andělé ale bojovaly a zůstávaly na dostřel. Ve druhém poločase se našim hráčkám podařilo odskočit 
až na pětibrankový rozdíl, který už se soupeřkám nepodařilo dotáhnout (14:12 pro DHC Plzeň).  

Třetí utkání proti velmi pěkně hrajícímu Ústí nad Labem začala naše děvčata velmi důrazně a do poločasu si 
odnášela šesti brankový rozdíl. Ve druhém poločase dostaly příležitost všechny hráčky ročníku 2004. Byl to 
pro něj premiérový start v této soutěži a zvládly ho na jedničku. DHC Plzeň - Spartak Ústí nad Labem 19:11.  

Celkově za bojovnost a snahu v obraně zaslouží pochvalu všechny hráčky. Zejména ty mladší musí ještě 
zapracovat na důrazu a umístění střelby. Oporou družstva byly všechny starší hráčky - výborně hru 
organizující Rittiška, aktivní a střílející Helča, velmi dobře bránící Pipi a Buřič, spolehlivá Tomy a hlavně 
excelentně chytající Malina (62 %).  

Hrály: 

Benešová 1, Buřičová 3, Chocová, Dubská 9, Kepková 1, Komárková 2, Krausová, Malá, Pitulová 1, 
Rittichová 9, Tomanová 5, Toušová 4, Voráčková 14  

Výborně chytaly obě brankářky: Malá (62 %), Šindelářová (53 %)  

 



Turnaj přípravek 4+1 (Talent Plzeň 3. 12. 2017) 

V neděli 4. 12. 2017 se tým předpřípravky zúčastnil turnaje 4+1 v Plzni na Talentu. Hrálo se systémem každý 
s každým a hrací doba byla 1x15 minut.  

I tentokrát jsme měli přihlášeny dva týmy DHC PLZEN C a DHC PLZEŇ D, oba do skupiny C. Bohužel před 
turnajem onemocnělo několik hráček a na turnaj jich mohlo dorazit pouze deset, tedy přesně na dva týmy. 
Abychom vůbec mohli střídat hráčky v průběhu zápasu na malý odpočinek a osvěžení, využili jsme vždy dvě 
hráčky z druhého týmu, který nehrál. Každá hráčka si tedy zahrála za oba týmy.  

Zde je jmenovitě těch deset neohrožených, co si zaslouží pochvalu: Eliška Čardová, Natálka Dlesková, Niki 
Egermajerová, Míša Pluhařová, Terezka Škrdlíková, Nelča Pivoňková, Lili Šedivcová, Lála Mancellari, 
Amálka Přerostová a Elza Roubová. Tyto hráčky poměřily své síly s týmy kluků VŠ Plzeň C, Talent C, 
Rokycany C a týmem dívek Cheb A.  

Oproti minulému turnaji si všechny hráčky zaslouží za odvedené výkony velkou pochvalu. Jediný tým, který 
nás svoji šikovností přehrál, byl domácí Talent C. S ostatními týmy si hráčky poradily velmi dobře. Obzvlášť 
oba zápasy sehrané proti holkám z Chebu byly velmi povedené. A kdyby se v této kategorii počítaly výsledky, 
oba zápasy bychom zaslouženě vyhráli. Za zmínku stojí i fakt, že hráčky z Chebu jsou ročník nar. 2009, tedy 
až o dva roky starší než některé naše hráčky. Několik vítězných zápasů bychom si zapsali i proti týmům kluků.  

Co se týče individuálních výkonů a nějakého hodnocení našich hráček na turnaji, tak o útočnou sílu se staraly 
především hráčky Nátalka Dlesková, Niki Egermajerová, Eliška Čardová a Míša Pluhařová (všechny ročník 
nar. 2010). Tyto hráčky se po sobě koukají, dokážou najít volnou spoluhráčku a předvedly několik pěkných 
útočných akcí. Z této čtveřice je na tom nejlépe Niki, která dokáže rozjet postupný útok, ale někdy pak 
zbytečně přihrává na brankovišti.  

Z ročníku 2011 se několikrát povedlo dát gól Nele Pivoňkové, Lále Mancellari, Lili Šedivcové a Amálce 
Přerostové, a na konci turnaje i Terezce Škrdlíkové, která celý turnaj nějak nemohla srovnat svoji střelbu ne 
do země, ale na branku. Do postupného útoku se dále velmi dobře zapojovala Lili, která dokázala chytit i 
špatnou přihrávku a dál najít volnou spoluhráčku.  

Eliška Roubová zaslouží velkou pochvalu za bojovnost, kdy se nebála hrát proti velkým klukům i děvčatům, 
a dobře je bránila. Velkou pochvalu zaslouží i Nelča, která odehrála asi svůj nejlepší turnaj, snažila se zapojit 
do útoku i do obrany, a projevila větší soustředěnost na hru než v minulých turnajích. Doufám, že jí její 
nasazení vydrží i nadále. Další velkou pochvalu zaslouží Amálka, která se velmi dobře jeví v bránění soupeře, 
nehledě na jeho velikost a dokonce brání střeleckou ruku soupeře, nicméně potřebuje zapracovat na chycení 
balónu, a také na větším zapojení se do útoku. Další bojovníkem jako již tradičně je Lála, která odehrála velmi 
povedený turnaj. Střelecky se jí sice příliš nevedlo, nicméně dát nějakou branku dokázala. V obraně odvádí, 
až na občasné "blikance", kterých se nevyvarovala ani nyní, velmi dobrou práci.  

Naopak do bránění soupeře by se měly více zapojit hráčky Eliška Čardová a Terezka Škrdlíková, které se 
sice pěkně zapojí do útoku, ale už se moc nevrací. Natálce, Elišce, Terezce, a nově i Lili dělá velký problém 
si hned neklepnout po přijmuté přihrávce - toto se budeme snažit hráčky odnaučit.   

Na pozici brankářky se během turnaje vystřídaly všechny hráčky. Nejlepší se v brance jevily Lili Šedivcová a 
Míša Pluhařová.  

Všechny hráčky musí zapracovat na bojovnosti, kdy nám dělala nepříjemná hra soupeře problém, hráčky se 
nesmí bát bojovat tvrději o balón nebo o místo na hřišti.  

V konečném hodnocení turnaje jsem velmi mile překvapen s výkony všech hráček a zaslouží si do jedné 
velkou pochvalu, a doufám, že se jejich výkony budou jen zlepšovat.  

  



Turnaj Talent - mini 4+1 - 3. 12. 2017 

V neděli dopoledne odehrála naše "mladší" děvčata z přípravky DHC Plzeň turnaj mini 4+1 na Talentu.  

Skupina A se hrála v nafukovačce na Bolevecké základní škole, hrálo se systémem každý s každým, 1x15 
minut, ve skupině bylo celkem 5 týmů - Talent kluci A, Slávie VŠ kluci A, Slávie VŠ holky A, DHC A, DHC B.  

Děvčata v družstvu A (Andrea a Anita Sacherovi, Viky Vávrová, Kristýnka Cvačková a Vendy Samcová) se 
snažila udržet krok s oběma chlapeckými týmy, bohužel obrana nám moc nefungovala. Výborně bránila jen 
Vendy, která určitě byla na tomto turnaji v obraně nejlepší z obou našich družstev. Viky se často pokoušela o 
střelbu na branku, ostatní děvčata musí zapracovat na lepším zpracování míče, na rychlosti jeho odehrání, 
na umístění střely. Zápas s děvčaty Slávie VŠ byl vyrovnaný, stejně jako naše první utkání s družstvem DHC 
B.  

V družstvu B hrály Míša Sedláčková, Vanesa Trejbalová, Ellen Beránková, Gábinka Růžičková a Rozárka 
Červená. Stejně jako v A si během turnaje každá hráčka vyzkoušela pozici v brance. Ve hře je stále co 
zlepšovat - chytání míče, přihrávky, ale třeba i udržet pozornost během celého utkání. Nejlepší hráčkou tohoto 
družstva byla Rozárka Červená.  

Po turnaji byla všechna děvčata odměněna sladkostmi a diplomem.  

 

 

 

  



Mladší dorostenky v Otrokovicích (3. 12. 2017) 

V neděli ráno vyrazily mladší dorostenky na zápas do Otrokovic s cílem získat pokud možno dva body.  

Od prvního hvizdu bylo vidět, že oba týmy chtějí dva body pro sebe. Utkání mělo herní náboj, a tudíž bylo 
jasné, že vyhraje ten, kdo bude mít více sil. Holky odvedly na půdě soupeře bojovný výkon, obrana fungovala 
do 50. minuty 2. poločasu na výbornou. Stav utkání (byť s nepříznivým výsledkem 20:18 pro Otrokovice) byl 
stále hratelný, ale nepodařilo se obrátit v náš prospěch. Nejprve nás trochu nalomilo vyloučení Páji Láskové, 
a pak nás dorazily soupeřovy dobré bloky proti našim snažícím se spojkám. Velkou pochvalu zaslouží právě 
vyloučená Pája za dobrou obranu a dále pak Kopřík se Sárou, které vstřelily do soupeřovy sítě každá po 8 
gólech. Vyzdvihnout je třeba i obě brankářky - velmi dobře chytající Míšu Malou a Verču Netrvalovou, kterým 
celý zápas zatápěla dobře hrající soupeřka Milada Stuchlíková.  

Hrály: 

Hoťková 1, Šimáčková, Haluzincová 1, Kantnerová 8, Drozdová 8, Lásková 2, Vaňková, Kliková, Tomanová, 
Kajerová 1, Turková, Voráčková 

 

  



Hrajeme! Nefňukáme! Vyhráváme! (Astra Praha - DHC 
Plzeň, 1. liga st. dorostenek - 3. 12. 2017) 

Mohli bychom si před naším posledním podzimním utkáním trochu zafňukat kvůli pro nás velmi nekomfortní 
situaci a trochu si postěžovat, že šest hráček bylo natolik zraněných, že nemohly tento víkend nastoupit vůbec, 
že dvě hráčky musely doplnit naše týmy v současně hraných zápasech v Otrokovicích a že do přeloženého 
zápasu na Astře mohlo nastoupit jen deset hráček a z toho šest nemocných nebo částečně zraněných. Vydalo 
by to minimálně na tři odstavce.  

Ale to my ne, semkneme se, zabojujeme a zvítězíme 23:19. I když v prvním poločase se utkání nevyvíjelo 
úplně ideálně. Oba týmy kupily spoustu chyb a DHC vedlo v poločase jen o dvě branky.  

Po přestávce přeci jen DHC předvedlo něco navíc a odskočilo až na 21:13. Nejlepšími hráčkami byla v té 
chvíli v útoku P. Kepková a v obraně už tradičně J. Franková. Úspěšně jim sekundovaly smrkající kapitánka 
T. Bušauerová a T. Poslední. Houževnatí a bojovní domácí však v závěru znovu výsledek zkorigovali na 
konečný velmi slušný výsledek. Klobouk dolů.  

I přes to si DHC odváží desátou výhru v lize v řadě a bez porážky přezimuje v čele tabulky.  

Na závěr je třeba poděkovat všem, kdo nás v celé podzimní části podporovali a fandili a které jsme nezklamali. 
Těm, kdo čekají na naši porážku, můžeme jen vzkázat: „Utřete slzu a počkejte si do jara!". My však na 
vavřínech neusneme. Už po Vánocích se pustíme do náročné zimní přípravy a v únoru se vrátíme připraveni 
ještě lépe než teď. Silní, rychlí a vytrvalí.  

Branky DHC v zápase: 

Kepková 8, Franková 6, Bušauerová 4, Poslední 3, Bernhardová 2, Toušová, Tomíšková, Soukupová 

Chytaly A. Jiskrová a Šlehoferová.  

  



Sedm statečných (ženy - 1. liga - Jiskra Otrokovice -  
DHC Plzeň) 

V neděli jsme odjeli do Otrokovic ve velmi úzké sestavě. Pouhých 7 statečných, vzhledem k velkému počtu 
zraněných a nemocných hráček a k přesunu utkání starších dorostenek do stejného termínu jako utkání žen 
nám ani nic jiného nezbylo.  

Do utkání jsme nastoupili s jasnými pokyny hrát zodpovědně, nedělat technické chyby a vyvarovat se zranění.  

Děvčata vstoupila do utkání velice dobře a v 10. minutě jsme vedli 5:2. Soupeře jsme zaskočili dobrou a 
tvrdou obranou. Svůj náskok jsme dále navyšovali až na 10:4 v 17. minutě. Poločasový výsledek 14:8 v náš 
prospěch vypadal velice nadějně. Musím pochválit všechny hráčky a hlavně navrátivší se brankařku Elišku 
Šibrovou, která holky neuvěřitelně podržela.  

V poločase odešel soupeř do šaten velice rozladěn a vrátil se s taktikou osobní obrany nejprve na Veroniku 
Mudrovou, posléze i na Lindu Galuškovou, a pak přidal i obě křídla Hanu Formanovou a Elišku Mládovou. 
Ovšem ani to nestačilo, protože se prosadily Míša Sedláková a Dominika Galušková každá pěti brankami. Do 
15. minuty druhého poločasu jsme naše vedení navýšili na 20:11. Pak se bohužel na děvčatech projevila 
trochu únava a dovolili jsme soupeři dotáhnout se na rozdíl 4 branek, ale to bylo jediné zaváhání, které jsme 
si dovolili, a pak jsme měli již utkání plně pod kontrolou a dotáhli jsme ho do vítězného konce 25:20.  

Musím pochválit všech 7 holek za bojovnost a disciplínu. Pouhých 6 technických chyb hovoří samo za sebe.  

Sestava: 

Linda Galušková 7 branek, Michaela Sedláková 5, Dominika Galušková 5/1, Veronika Mudrová 4/2, Hana 
Formanová 2, Eliška Mládová 2 

Chytala Eliška Šibrová. 

 

  



Mini 4+1 na DHC Plzeň (9. 12. 2017) 

K poslednímu turnaji v tomto roce se sešly hráčky přípravky DHC Plzeň na domácí půdě v sobotu 9. 12. 2017.  

Celkem se na tento turnaj přihlásilo 25 družstev z Plzeňského a Karlovarského kraje. Týmy byly rozděleny do 
čtyř skupin a hrací doba byla 12 minut.  

DHC Plzeň A 

Odehrálo turnaj v dopoledních hodinách a čekaly je týmy Šťáhlavy A, VŠ Plzeň kluci A, Rokycany A, Talent 
A, Cheb A a VŠ Plzeň dívky A. Kromě Chebu a VŠ Plzeň dívky odehrála děvčata většinu zápasů proti klukům. 
Nutno podotknou, že jim to vůbec nevadilo. Děvčata hrála s nasazením v každém zápase a branku si vstřelily 
všechny hráčky. Dokázaly sehrát i pěkné akce a byly k vidění i individuální průniky. Stále ale mají některé 
hráčky problém s umísťováním střelby a jiné zas dobře útočí, ale v obraně nechtějí jít do kontaktu se 
soupeřem. Stále je co zlepšovat :-)  

Za DHC Plzeň A nastoupily: Kačka Budková, Bety Budková, Barča Hanzlíková, Štěpka Jungová, Nika 
Krbcová, Aneta Špačková a Lůca Rittichová  

DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B si přišlo turnaj užít v odpoledních hodinách a nastoupilo proti VŠ Plzeň kluci C, VŠ Plzeň dívky 
C, Rokycany C, Šťáhlavy B a Tachov B. Skupinu, v níž tým DHC Plzeň B startoval, tvořila polovina týmů kluků 
a polovina týmů děvčat. I tento tým předvedl velmi pěkné akce. Do hry se snažily zapojit všechny hráčky. 
Naopak oproti Áčku bylo v tomto týmu více dobrých obránců, kteří nedali soupeři šanci si moc zastřílet.  

Jakmile měl soupeř míč, už ho někdo obtěžoval nebo přerušil. Po celou dobu jsme drželi krok s každým 
soupeřem a některé jsme i přehrávali. Ale i v tomto týmu se našly hráčky, které mají stále problém s umístěním 
a jiné zas s razancí střely. I zde je co zlepšovat :-)  

Za DHC Plzeň B nastoupily: Marlene Beránková, Verča Baštářová, Vali Doubková, Rozárka Červená, Bety 
Poskočilová, Vendy Samcová, Adéla Sedláčková, Sára Svatoňová  

DHC Plzeň C 

 

Tým tvořily nejmladší hráčky s nejmenšími herními zkušenostmi: Ellen Beránková, Kristýna Cvačková, Danča 

Svobodová, Gábi Růžičková, Míša Sedláčková, Vanesa Trejbalová, Viky Vávrová a Nikol Čákorová 

I přesto že jsou nejmladší, udělala děvčata za podzimní sezónu obrovský posun kupředu. V zápasech bylo 
vidět nasazení, chuť hrát a střílet. V tomto týmu se zlepšil pohyb po hřišti a i přihrávky byly přesnější, ale co 
byla slabina, bylo procento úspěšnosti střelby - příležitosti si vypracujeme, vystřelíme, ale míč ne příliš často 
skončí za zády brankáře v brance. Děvčata si na turnaji zahrála celkem čtyři kvalitní zápasy s Talentem, 
Rokycanami, VŠ Plzeň holky a s Chebem.  

Celý turnaj si všichni užili. A do dalších zápasů nasbírali cenné zkušenosti. Na všech hráčkách od začátku 
sezóny je vidět velký pokrok. Mají lepší pohyb po hřišti, více vidí své spoluhráčky a i procento zakončování 
se zlepšilo u všech. Je třeba neusnout na vavřínech a s chutí se pustit do jarní části sezóny.  

Celý tým dělá trenérům obrovskou radost, je radost pohledět, s jakou chutí a nasazením trénují.  

  



1. liga mladších dorostenek - DHC Plzeň - HK Ivančice 
26:15 

Mladší dorostenky ukončily podzimní část výhrou.  

Tentokrát se na půdu mladších dorostenek vydal soupeř HK Ivančice. Ač nás čekal zápas s posledním týmem 
v tabulce, věděli jsme, že se nesmí podcenit. Když se podíváme na výsledky Ivančic, tak jediný jednoznačný 
zápas byl proti Slavii. Ostatní byly vyrovnané.  

Do toho zápasu jsme nastoupili oslabeni, chyběla velká podpora Sáry, Kepi i Kutiny - ty pro zranění nebo 
nemoc nemohly nastoupit.   

Do první půle nastoupily holky vlažně, co se týče útoku, přihrávky byly do stoje, nebyl vytvářen dostatečný 
tlak na obranu, a tak se horko těžko prosazovaly. V obraně po dobu 60 minut nemám co holkám vytknout, 
svoji roli plnily zodpovědně. V útočné fázi to bohužel prvních patnáct minut pokulhávalo. Pak se svojí role 
ujala Šíma, která, ač si to možná ani neuvědomuje, svým výkonem a odhodlaností povzbudila své spoluhráčky 
k rychlejšímu pohybu. Do šaten se odcházelo za stavu 12:9.  

Druhá půle začala pro naše hráčky výrazně lépe, povedlo se zrychlit hru, vytvořit větší tlak na obranu. 
Ivančické hráčky měly opět problém se dostat přes naši obranu. Po jejich chybách se holky dostávaly do 
rychlých útoků, které výborně zakládala Malina nebo Verča.  

Čtyři minuty před koncem si holky vyzkoušely hru bez brankáře. 
 

Velkou pochvalu zaslouží Šíma a Pája, které si připsaly na své konto každá šest branek. Výbornou práci 
odvedla i Áďa , která konečně začala poslouchat a hrála to, co ji bylo řečeno :-). Dále bych chtěla pochválit 
Pipi (ročník 2003), která využila svoji šanci zahrát si o kategorii výš, a svoji dravostí přispěla k výhře.  

Samozřejmě pochvala patří celému týmu. Holky dřely na každém tréninku, a že několik jich nebylo 
jednoduchých. Plnily vše, co jim bylo řečeno.  

Mladší dorostenky tak přezimují na 4. místě se ztrátou jednoho bodu na třetí příčku.  

Sestava a branky: 

Šimáčková 6, Lásková 6, Haluzincová, Pitulová 2, Drozdová 2, Bernhardová 3, Vaňková 1, Walterová 2, 
Nosková 1, Kliková 1, Vodáková 1, Turková 1  

Chytaly Netrvalová a Malá. 

 

  



Po podzimní části s minimální ztrátou na první místo  
(DHC Plzeň- HK Ivančice, 1. liga žen (10. 12. 2017) 

Hala na 31. ZŠ byla v podzimní části pro soupeře dorostenek i žen prakticky zakletá. Toto zakletí zlomily jen 
hráčky Slavie Praha v lize mladších dorostenek. Ostatní družstva odjížděla vždy bez bodů. Jinak tomu nebylo 
ani tento víkend. Po prohře mladších dorostenek HK Ivančice, dopadly stejně i ivančické ženy. 

Je třeba napsat, že tento zápas byl pro DHC jedním z nejjednodušších v podzimní části. První time-out si 
hostující trenéři brali už v 6. minutě za stavu 6:1. Do poločasu se nic nezměnilo a do kabin se šlo za skóre 
18:10 pro domácí. Po poločase sice domácí na chvilku zabrzdila červená karta V. Mudrové a současné 
vyloučení H. Formanové, ale závěr patřil opět Západočeškám.  

Hosté, kteří před zápasem měli stejně bodů jako DHC, v Plzni nepřesvědčili. Jedinou střelkyní byla dorostenka 
Bára Krejčíková. Ostatní hráčky příliš nebezpečné nebyly, a tak se domácí brankářka bavila hlavně chytáním 
sedmimetrových hodů. Chytila jich pět z devíti. DHC ukončilo podzimní část s dvoubodovou ztrátou na 
vedoucí HC Plzeň. Tu dostane šanci smazat hned v prvním jarním kole, kdy se oba celky střetnou na půdě 
DHC.  

Branky DHC v zápase: 

L. Galušková 8/3, Mudrová 5, Franková, Šmrhová a D. Galušková po 4, Bušauerová 3, Sedláková, Tomíšková 
a Formanová po 1, Poslední, Toušová 

Chytala Šibrová a Jiskrová. 

 

  



Mini 6+1 sk. A – Třetí soutěžní turnaj 16. 12. 2017 (DHC 
Plzeň) 

 

Třetí soutěžní turnaj se uskutečnil v hale 31. ZŠ a my jsme se tentokrát rozhodli postavit hned dvě 

vyrovnaně složená družstva, abychom tak mohli dát příležitost naposledy si zahrát v tomhle kalendářním 

roce všem hráčkám z naší tréninkové skupiny. Protože ale část děvčat byla na turnaji mladších žaček v 

Praze, doplnili jsme družstva o 6 hráček z tréninkové skupiny Věry Jordanovové. Vedle našich dvou 

družstev se turnaje tradičně zúčastnili chlapci z Talentu a Šťáhlav a tentokrát i děvčata ze Strakonic. 

Všechny týmy tedy odehrály 4 zápasy (7,5 min osobní obrana, shot-outy a 20min hra) a na všechny proto 

čekala náročná porce téměř dvou hodin čistého času hry.  

DHC Blue Team 

Turnaj jsme zahájili vzájemným zápasem, ve kterém měl při osobní obraně mírně navrch Blue Team, který 
nad týmem DHC Friends zvítězil 6:4. Klasická hra skončila nerozhodně (4:4), i když spokojenost jak s 
produktivitou, tak především důrazem obrany (jak to obvykle ve vzájemných zápasech bývá) příliš nebyla. V 
druhém zápasu nastoupil Blue Team proti Strakonicím, kterým jsme těsnou prohru z osobky (3:4) oplatili ve 
hře (7:5). V dalším zápasům proti klukům ze Šťáhlav děvčata příjemně překvapila, když se silným soupeřem 
dokázala remizovat při osobce (3:3) a krok držela dlouho nečekaně i ve hře, kde se až v druhé polovině 
projevila fyzická převaha soupeře (7:13). V podobném duchu se pak nesl i poslední zápas proti Talentu, který 
děvčata dokonce dokázala porazit v osobní obraně (6:5). Ve hře už ale na soupeře nestačila (5:11). 
 
I když v družstvu bylo několik hráček, které obvykle startují ve skupině B nebo C a s takto silnými soupeři se 
proto nepotkávají, tak výkony družstva je určitě třeba hodnotit pozitivně. Podle očekávání byly střeleckými 
tahouny družstva především zkušenější hráčky (výborný výkon podala především Anetka Palečková), ale 
neztratily se ani mladší hráčky ze skupiny od Věry (střelecky velmi aktivní byla především Bára Hanzlíková, i 
když v zakončení se jí až tolik nedařilo). 

Hrály:  

Palečková (20 střel/15 branek), Bažantová M. (1/1), Košková (14/4), Krejčíková (8/5), Vaicová (10/7), 
Loskotová (6/4), Danihelková (3/1), Hanzlíková (10/1), Špačková (5/2), Budková A. (6/1) 

Chytala Kaucká (27 %). 

DHC Friends 

Družstvo DHC Friends po vzájemném zápasu nastoupilo nejprve proti Šťáhlavům a ani i přes těsnou prohru 
určitě nezklamalo, spíše naopak (osobka 4:6, hra 5:8). To třetí zápas proti Talentu mezi povedené určitě 
nepatřil. Děvčata nestíhala rychlostně a nedokázala se vypořádat ani s důrazem soupeře. Vysoká prohra byla 
proto zcela zasloužená (osobka 1:7, hra 2:10). V posledním zápasu proti Strakonicím se hra výrazně zlepšila 
a výsledkem byla těsná výhra v osobce (5:4) a naopak těsná prohra ve hře (4:6).  

Celkově až na zápas s Talentem družstvo odehrálo povedený turnaj. Střelecky se nejvíce dařilo Majdě 
Růžkové, ze skupiny od Věry byla nejaktivnější Kačka Budková. 

Hrály:  

Bezdičková (12 střel/5 branek), Březinová (11/4), Růžková M. (16/12), Bažantová E. (5/0), Šollarová (13/5), 
Šuchmanová (1/0), Hachová (0/0), Budková K. (8/2), Rittichová (5/0), Jungová (4/1) 

 

Chytala Chvátalová (32 %). 

 
Tímto turnajem jsme zakončili kalendářní rok 2017, další akce nás pak čekají až v lednu. Přejeme proto všem 
hráčkám, jejich rodičům i dalším příbuzným a fanouškům házené krásné Vánoce a do nového roku mnoho 
úspěchů nejen ve sportovní oblasti.  

 



 

 

 

 

  



Mladší žačky na Hájích (15. - 17. 12. 2017) 

V sobotu zamířily mladší žačky na turnaj do Prahy.  

Turnaj pořádal pražský klub HC Háje a jako vždy zvládnul roli pořadatele na jedničku.  

Děvčata odehrála celkem sedm zápasů z toho pět v sobotu a dva v neděli. Hrací doba byla 2x15 minut. Na 
turnaj odjelo 8 hráček ročníku 2005, 4 hráčky ročník 2006 a 2 hráčky ročník 2007.  

Jako první je čekal tým domácí HC Háje. Do zápasu nastoupily holky s odhodláním poprat se o body. Bohužel 
odhodlání bylo asi až moc velké. V prvních patnácti minutách jsme ještě drželi krok. Ale pak přišlo několik 
technických chyb (ztráty míče) a domácí družstvo si vytvořilo několika gólový náskok, který už holky nezvládly 
stáhnout. Utkání skončilo 11:18 ve prospěch domácího celku.  

Dále se holky utkaly s družstvy Sokol Písek, Hvězda Cheb, Házená Jindřichův Hradec, Jiskra Třeboň a HK 
Ivančice. Ani v jednom zápase se holkám nepodařilo uspět.  

Nejvíce vydařený zápas byl proti Jiskra Havlíčkův Brod, tento soupeř nás čekal jako poslední v sobotním dni. 
Holky ze sebe vydaly maximum, co mohly, ale bohužel deset vteřin před koncem dostaly gól, a zápas tak 
skončil 12:13 ve prospěch soupeře.  

Rozepisovat zápas od zápasu by bylo zbytečné opakování se, veškeré zápasy byly jak přes kopírák. Turnaj 
nám ukázal, že máme velké nedostatky a je třeba více zapracovat na základních věcech. Největší problém v 
útočné fázi jsou náběhy a přihrávky. Holky neustále dostávaly přihrávky do stoje na jedenácti metrech a z 
toho se těžko vytvoří tlak na obranu. Některé přihrávky skoro ani na post nedoletěly. Dále práce křídel byla 
téměř nulová a spočívala jen  v odhazování míčů.  

Holkám nejde upřít snaha, snažily se plnit pokyny, ale bohužel jejich herní zkušenosti nejsou tak dostatečné, 
aby vše splnily bez chyb a dostatečně rychle. Co se týče obrané fáze, tak je třeba vyzdvihnout výkon Natálie 
Hofírkové. Ta svoji roli splnila nad očekávání. Tím nechci říci, že by ostatní hráčky nebránily, ale chybí jim 
větší důraz. Celkově, co se týká obranné činnosti, nás čeká ještě spousta práce. Holkám dělala obrana 
opravdu velký problém, ubránit hráčku jeden na jednoho se moc nedařilo.  

Nejlepší hráčkou družstva byla Laura Vopatová - ač je ročník 2007, dokázala, že pro ni není žádný problém 
utkat se s hráčkami o dva roky staršími a je jim rovnocenným soupeřem. Ba naopak některé hráčky ročník 
2005 by se mohly stydět, že tato mladá a talentovaná hráčka si s nimi dělá, co chce. Laura byla jednoznačně 
tahounem celého družstva.  

Dále nesmím zapomenout na obě brankařky (Nela Langerová a Sára Mancellari), ať obě nemají ještě tolik 
zkušeností a jejich postavy se výrazně liší od ostatních brankařek, tak ukázaly, že chytat umí a mají před 
sebou nadějnou budoucnost. Obě měly při každém zápase kolem 50 % a předvedly několik pěkných zákroků. 
Jen zápas proti Třeboni byl pro ně složitý, zde dostaly brankářky 26 gólů z rychlého útoku.  

Další pochvalu si zaslouží Verunka Pechová - i když to byla první dva zápasy jen "odhazující hráčka", tak po 
domluvě si vzala slova trenérky k srdci a začala se prosazovat. Konečně začala střílet z pozice křídla a střední 
spojky a přispěla v každém zápase aspoň dvěma góly.  

Na závěr je třeba říct, že holky čeká opravdu ještě dlouhá cesta a hodně práce. A je třeba, aby ještě více 
sbíraly zkušenosti na takových turnajích.  

Sestava:  

Langerová, Mancellari, Aichingerová, Bourová, Čásová, Hofírková, Hýblová, Konderová, Pechová, Wandlová, 

Baumruková, Polanková, Stulíková, Vopatová  

  



Česko-německá spolupráce RHC DHC Plzeň a HC Leipzig 
(Lipsko, 15. - 17. 12. 2017) 

Již druhým ročníkem pokračuje česko-německé spolupráce mezi špičkovým německým házenkářským 
klubem HC Leipzig a RHC DHC Plzeň. Spolupráci finančně podporuje Fond budoucnosti.   

První setkání se uskutečnilo v Lipsku.  

Na programu pátečního příjezdového dne byl společný trénink. V něm se děvčata nejprve rozdělila do čtyř 
smíšených česko-německých družstev a utkala se ve dvou průpravných hrách. Po rozcvičení a několika 
úpolových soubojích se ještě děvčata rozházela v "náběhových" cvičeních, a poté rozchytala brankářky (ty 
se do té doby připravovaly pod vedením německých kolegů).  
Následovalo na jedné polovině hřiště cvičení na střelbu krajních spojek, a také spolupráce střední spojky s 
pivotem. Na druhém brankovišti se hráčky věnovaly obraně. Opět se trénovalo ve smíšených česko-
německých skupinkách.  
Po rozdělení do tří smíšených skupin následoval malý miniturnaj v házené.   
Na závěr se ještě všechna tři družstva utkala v úpolové hře.   
Na tréninku panovala výborná atmosféra a všechny hráčky si ho moc užily. Následovala společná večeře a 
po ní se všichni přesunuli do lázní. Tam si pro ně němečtí trenéři připravili řadu zábavných soutěží.  

Sobota patřila především poznávání Lipska. Dopoledne hráčky prošly město a zavítaly i na náměstí s 
tradičním vánočním trhem. V odpoledních hodinách se opět všichni sešli ve sportovní hale, aby společně 
podpořili družstvo žen HC Leipzig, které se představilo v posledním domácím zápase třetí ligy. Následovala 
opět společná večeře, při níž už společně děvčata úspěšně konverzovala (většinou anglicky). 
Večer čekalo hráčky velké překvapení. Jump House Leipzig - obří "trampolínový dům" byl tím správným 
zakončením skvělého dne.  

V neděli se všichni sešli opět ve sportovní hale - tentokrát v největší sportovní hale v Sasku - Sportarena 
Leipzig. Zde se tentokrát hráčky postavily proti sobě jako soupeřky a zahrály si Češky proti Němkám.  

Všechny hráčky si prodloužený víkend moc užily a už se těší na další společné setkání - tentokrát v Plzni 
(16. - 18. 3. 2017). 

 

 

http://www.fondbudoucnosti.cz/


Hráčky DHC Plzeň ve výběru ČR 2002 na turnaji v Polsku 
(15. - 17. 12. 2017) 

Hned trojité zastoupení mělo DHC Plzeň ve výběru hráček ročníku 2002 na turnaji v Polsku.  

Kemp házenkářských nadějí v Nymburce v lednu 2017 byl prvním společným setkáním pro talentované hráčky 
ročník 2002, z nichž se na podzim 2018 stane reprezentační družstvo dorostenek. Na tuto akci navazovaly v 
prosinci 2017 minikempy talentovaných hráček. Toho českého se zúčastnila hned pětice hráček DHC Plzeň: 
Barbora Kučerová, Barbora Vaňková, Sára Kantnerová, Lucie Drozdová a Pavlína Lásková.  

Do polského Scyrku odjely hned tři z nich (Kantnerová, Drozdová a Lásková) a nasbíraly tak první cenné 
zkušenosti na mezinárodní akci v dresu s lvíčkem na prsou.  

Jak se tam českému výběru vedlo, se můžete dočíst v článku na svazových stránkách.   

Holkám děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že se mohou těšit na další pozvánky na podobné akce.   

 

 

http://www.reprezentace.chf.cz/content.aspx?contentid=25832


Předvánoční akce Předpřípravky (17. 12. 2017) 

V neděli tým předpřípravky vyrazil společně do kina.  

Chtěli jsme, aby spolu hráčky strávily trochu více času i mimo trénink nebo turnaj. Společně si vybraly 
kreslenou pohádku Maxinožka. Podle smíchu, který se rozléhal po sále, můžeme říct, že se holkám pohádka 
líbila a tak věříme, že si společný výlet do kina všechny užily a těšíme se na další společnou akci.  

Předpřípravka - vánoční trénink s rodiči (18. 12. 2017) 

V pondělí 21. 12. 2017 měl tým předpřípravky poslední trénink v kalendářním roce 2017. A stejně jako v 

loňském roce jsme i letos pozvali na trénink rodiče hráček, aby se ho aktivně zúčastnili.  

A jsme moc rádi, že většina rodičů dorazila a do tréninku se zapojila. Některé hráčky přišli podpořit dokonce 
oba rodiče nebo jejich sourozenci. Během tréninku jsme si zahráli několik her - na rozběhání to byla oblíbená 
hra "Ocásky" a dále například "O nejrychlejší hráčku, maminku a tatínka". Dále to byly hry jako je "Pokládaná", 
"Překážková dráha", kde po doběhnutí musel každý závodník vypít trošku vody z kelímku, kterou držel/a 
spoluhráč/ka, nebo si co nejrychleji přihrávat v týmu z jedné strany na druhou a zpátky. Poslední hrou byl 
společný fotbálek, který určitě příští rok musíme zopakovat :-)  

Nakonec jsme se všichni společně vyfotili a na každou hráčku pak čekal malý vánoční dárek, kterým byla 
nová láhev na pití na zápasy a tréninky, na které má každá hráčka svoje číslo, které nosí na dresu.  

Věříme, že se trénink líbil všem hráčkám i jejich rodičům a doufáme, že přijdou rodiče i další rok v takovém 
počtu jako letos. Na závěr bych chtěl popřát všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok.   

 

  



Vánoční Míčkohraní (20. 12. 2017) 

V tradičním předvánočním čase a ve sváteční atmosféře se neslo letošní Vánoční Míčkohraní.  

Jako vždy se zúčastnily děti z kroužku Míček a letos nově i z Berušek (našich nejmladších házenkářek :-))  

Výborně se o ně staraly starší i mladší žákyně DHC Plzeň. Po společném rozběhání a rozcvičení následovaly 
překážkové dráhy. Pak si děti zahrály Škatulata, později i na Slepičky a úplně na závěr také na Veverky.  

Největší úspěch ale měl velký padák, se kterým zažila všechna děvčata spoustu legrace.  

 

 

  



Vánoční pohoda na bruslích (27. 12. 2017) 

Ve středu 27. 12. 2017 pořádalo DHC Plzeň tradiční Vánoční bruslení.  

V třemošenské aréně se sešly zástupkyně všech družstev DHC Plzeň, a také celá řada rodičů. Všichni si 
bruslení náležitě užili - někdo s hokejkou a někdo bez.  

Díky všem, kdo přišli a pomohli vytvořit pohodovou atmosféru :-)   

 

 

 

  



Vzpomínka na Házenkářskou akademii 2016 

DHC Plzeň přeje všem svým fanouškům dobrý vstup do nového roku.  

Zároveň si dovolujeme upozornit na nové vzpomínkové video z Házenkářské akademie.  

Podívat se můžete na našem youtube kanálu.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qZeH8SNosos


Starší dorostenky stříbrné na Vánočním poháru Final 4  
(Jindřichův Hradec 29. - 30. 12. 2017) 

V posledních dnech roku přivítal zasněžený a krásně ozdobený Jindřichův Hradec čtyři nejlepší družstva žen 
dle výsledků Českého poháru a čtyři nejlepší družstva starších dorostenek dle hodnocení prvních lig po 
polovině soutěží. 

V prvním utkání byl DHC přisouzen soupeř z hanácké metropole Zora Olomouc. Prvních 15 minut bylo zcela 
vyrovnaných (5:5). Pak DHC přidalo a do poločasu se ujalo vedení o čtyři branky (12:8).  

Tento brankový rozdíl vydržel 20 minut (19:15). Dalších pět branek však vstřelilo DHC a rozhodlo tím o osudu 
zápasu. Nezměnil na tom nic ani konečný nápor Hanaček korunovaný třemi brankami. Průměrný výkon stačil 
hráčkám DHC k zaslouženému postupu do finále a vítězství 24:18.  

Branky DHC:  

Bušauerová 6, Franzová 4, Poslední, Kepková a Sedláková po 3, Franková a Fousková po 2, Šmrhová 1, 
Tomíšková, Toušová, Oravcová, Nosková, Lásková 

Chytaly Jiskrová a Šlehoferová. 

Ve druhém zápase deklasoval Baník Most Porubu 41:16.  

V sobotu nejprve v souboji o třetí místo porazila Olomouc o branku Porubu a pak byl již čas pro finálový 
souboj.  

Do toho však vstoupily Západočešky velmi špatně. Velmi rychle prohrávaly výrazným rozdílem a brzy bylo 
jasné, kdo bude vítězem zápasu. Mostecké hráčky převyšovaly soupeřky ve všech parametrech. Kromě síly 
a rychlosti byl obrovský rozdíl v chuti do hry a důrazu v obraně i útoku. Nezbývá než soupeři pogratulovat k 
vysokému vítězství 35:11 a poučit se z mnoha chyb do příštích utkání.  

Branky DHC:  

Bušauerová 3, Franková, Lásková a Poslední po 2, Oravcová a Nosková po 1, Toušová, Tomíšková, 
Sedláková, Fousková, Franzová, Šmrhová, Kepková 

Chytaly A. Jiskrová a Šlehoferová.  

I přes potupnou finálovou prohru lze najít pozitiva. Po téměř měsíci bez pořádného tréninku nebyl zápas s 
Olomoucí tak špatný, ale možná i proto chyběly síly ve druhém zápase. DHC byl jediný tým ze všech účastníků 
„nepolíbený" interligou a navíc složený pouze z vlastních odchovankyň. A hlavně se (až na drobnější šrámy) 
nikdo nezranil!!!  

 

  



SAUERLAND CUP 5. 1. -7. 1. 2018 (mladší dorostenky) 

Mladší dorostenky během 14 dní absolvovaly dva přípravné turnaj. První z nich se odehrál v Německu a druhý 
v Ostravě.  

Na náš první přípravný turnaj jsme se vydali do vzdáleného německého města Menden. První hrací den nás 
čekal až v sobotu, kdy měly hráčky na programu 4 utkání.  

K prvnímu zápasu nastoupily proti německému týmu VfL Bad Schwartau. Věděli jsme, že nás čeká velmi 
pěkný a tvrdý zápas. Což bylo znát hned od prvního hvizdu. Tento zápas mohu říct, že byl nejvíce povedený 
ze strany holek za celé dva dny. Bojovaly o každý míč, obrana fungovala přesně tak, jak měla. Jen bohužel, 
jak ve všech ostatních zápasech, se nám stále nedaří moc prosazovat z křídel. Stále je to jen o odhazování 
balónů. Tento zápas holky prohrály.  

Za tento zápas dostaly holky pochvalu i od trenéra protihráček, který řekl: "Tyto holky mají před sebou 
budoucnost. Dlouho jsem neviděl tak kvalitní mládežnické družstvo, kde funguje jak levá tak pravá strana."  

Ostatní tři zápasy proběhly v maximální pohodě děvčat. Holky věděly, že hrají se slabším soupeřem a tak to 
i vypadalo. Podlehly tempu protihráček, tak nebyla k vidění moc kvalitní hra.  

Do druhého dne jsme postupovali do skupiny P z druhého místa.  

Výsledky zápasů:  

DHC Plzeň - VfL Bad Schwartau 11:14 
Haaner TV - DHC Plzeň 8:11 
DHC Plzeň - VfL Gummersbach II 14:6 
TPSG FA Goppingen - DHC Plzeň 7:16  

V neděli nás čekal boj o semifinále: Jako první nás čekal soupeř Konigsborner Sv, kterého holky lehce přehrály 
a mohly se radovat z vítězství 17:9. Tento zápas probíhal naprosto stejně jako v sobotu poslední tři. Holky se 
nikam nehnaly a jen si hlídaly skóre.   

Druhý zápas již tak lehký nebyl. Naším soupeřem se stal tým VfL Gummersbach. Tento zápas holky hodně 
bolel. Hra byla příliš tvrdá a rozhodčí tomu nijak nepomohli. Děvčata hrála výborně stejně jako v sobotním 
prvním duelu. Bohužel jsme celý zápas tahali za kratší konec. Vždy, když došlo na srovnání stavu, nás 
rozhodčí poslali do oslabení, a tak trošku neviděli fauly na druhé straně. Proto není divu, že se po zápase 
na tvářích holek objevily slzy. Za mě jim neskutečně děkuji. Výkon, který předvedly, byl pro mě vynikající.  
Zápas skončil naší prohrou 9:12.  

Tento smolný výsledek byl také důsledkem toho, že holky nepostoupily do boje o medaile. Kdyby byl rozdíl 
jen dvou gólů, mohly se radovat z postupu. Bohužel zápas dopadl tak, jak dopadl a náš boj skončil.  

Nejvíce se střelecky dařilo Kutině, Koprovi a Páje. Neskutečný výkon v brance opět předvedla Malina, která 
byla oříškem pro každé soupeře. Překonat ji v sedmimetrových hodech se nedařilo. Tato mladá brankářka 
má před sebou zdárnou budoucnost.  

Sestava a branky: 

Malá, Netrvalová - Kantnerová 6, Šimáčková 6, Haluzincová 4, Kutáková 11, Drozdová 11, Lásková 15, 
Vaňková 9, Kliková 5, Hoťková, Šauerová, Rittichová 4, Kajerová 9  

  



„Tady hraje budoucnost" (Sauerland Cup Menden - starší 
dorostenky 5. - 7. 1. 2018) 

To bylo hlavním mottem mládežnického turnaje v malebném padesátitisícovém městečku Menden nedaleko 
Dortmundu. S tou německou, kterou zastupovala družstva z německé bundesligy a různé výběry, přijela 
poměřit síly budoucnost česká v podobě mladších a starších dorostenek DHC Plzeň a mladších dorostenek 
Hvězdy Cheb.  

Starší dorostenky přijely obhajovat loňskou zázračnou bronzovou medaili. Hned v prvním zápase základní 
skupiny, která se hrála v krásné hale v městečku Hemer, narazily na bundesligový HMTV Hamburg, se kterým 
loni právě vybojovaly souboj o bronz. Tentokrát byl úspěšnější soupeř a zvítězil 10:11 brankou z vymyšleného 
sedmimetrového hodu po čase.  

Po velmi krátké přestávce se Západočešky postavily proti výběru oblasti Niederreich (Duisburg, Dusseldorf, 
Monchengladbach). Začaly velmi svižně a poměrně snadno získaly vedení 14:7 (soupeř už do konce turnaje 
neprohrál, přesto díky této prohře nepostoupil do semifinále). Pár neúspěšných pokusů DHC o hru 7:6 sice 
znamenalo snížení na 15:10, ale to bylo vše.  

V poslední zápase sobotní skupiny s dalším bundesligovým soupeřem HLZ Ahlen, kde ještě dnes vzpomínají 
na plzeňského házenkáře Jirku Hynka, zachraňovalo DHC remízu 10:10 a postup do čtvrtfinálové skupiny tři 
vteřiny před koncem zápasu z ruky A. Šmrhové.  

Do čtvrtfinálové skupiny si Plzeňačky přinesly vítězství s Niederreichem, a tak do prvního zápasu s dalším 
bundesligistou HSV Magdeburg šly se dvěma body k dobru. Zápas s urostlým soupeřem byl dalším trápením 
a remíza 7:7 hodně vybojovaná. Tím však trápení skončilo.  

V posledním zápase čtvrtfinálové skupiny přejelo DHC jednoho z vítězů základní skupiny Minden s přehledem 
14:9 a postoupilo do semifinále.  

V semifinále čekal znovu do té doby neporažený Hamburg (vyřadil i loňského vítěze Bad Schwartau). DHC 
uštědřila sebevědomému soupeři velkou lekci z taktiky a efektivnosti a porazila ho vysoko 10:4. Hamburg 
skončil nakonec třetí.  

Finálová utkání se hrála ve velké Kreissporthalle pro více než tisíc diváků, která byla naplněna k prasknutí. 
Soupeřem prvního týmu české ligy byl výběr Saska složený z hráček Lipska, Drážďan a Zwickau. (Sasko 
prohrálo jen jeden zápas s Mindenem.) V jednom z nejkrásnějších zápasů turnaje, ve kterém bylo k vidění 
množství krásných akcí z obou stran, byl šťastnější výběr Saska 16:15. Hráčky DHC si odvážejí krásný pohár 
a stříbrné medaile a hlavně velký zážitek z finále a jeho bouřlivé atmosféry.  

Turnaj splnil přesně účel. Družstvo se dalo po podzimních zraněních znovu dohromady a zlepšovalo se zápas 
od zápasu. Nemá cenu hodnotit jednotlivé hráčky. Každá do toho dala vše, na co v té chvíli měla. Turnaj se 
na straně DHC obešel bez větších zranění, což je dobře vzhledem k turnaji příští víkend v Porubě.  

Branky DHC v turnaji:  

Oravcová 19, Franzová 17, Franková 15, Nosková 7, Kepková 6, Šmrhová 5, Bušauerová a Fousková po 4, 
Sedláková a Tomíšková po 2, Poslední, Toušová 

Chytaly Jiskrová a Šlehoferová.  

  



Žákovská liga, 2. kolo (DHC Plzeň 13. 1. 2018) 

I druhé kolo Žákovské ligy odehrály hráčky DHC Plzeň v domácím prostředí.  

V prvním utkání nastoupily proti družstvu z druhého konce republiky - TJ Sokol Karviná. První poločas utkání 
byl velmi vyrovnaný a až v posledních dvou minutách se DHC podařilo odskočit na tříbrankový rozdíl 7:10. 
Vstup do druhého poločasu nám ale vyšel lépe než Moravankám a v 6. minutě jsme odskočily na 13:7. 
Karvinským se sice ještě podařilo snížit na rozdíl tří branek, ale třemi trefami v závěru jsme opět odskočily na 
18:12.  

Do druhého utkání proti Jindřichově Hradci vstupovaly Plzeňačky s odhodláním konečně zlomit hradecké 
prokletí. Vždyť obě předchozí střetnutí z této sezóny skončila vítězstvím Jihočešek. Tentokrát si ale Plzeňačky 
neustále udržovaly převahu a gólový náskok. Po čtyřgólovém vedením po prvním poločase ještě dokázaly 
Jihočešky snížit na 12:10 v 5. minutě 2. poločasu. Potom ale Plzeňačky šňůrou pěti vstřelených branek během 
pěti minut rozhodly o svém vítězství. Výrazně k tomu přispěla i Ája Šindelářová, která dokázala statečně 
vzdorovat čtyřem sedmimetrovým hodům. Konečný výsledek 21:12 pro DHC Plzeň.  

Třetí utkání proti Sokolu Písek bylo ve znamení urputné bitvy. Přetahovaná v prvním poločase skončila 5:5. 
Naše děvčata se rozespale ploužila po hřišti a probuzení přišlo až ve druhém poločase. Výborná obrana a 
zlepšený pohyb v útoku a dvě veledůležité branky Julči Dubské znamenaly mírný náskok pro domácí hráčky. 
I když se píseckým podařilo v 18. minutě snížit na 15:13, DHC už si výsledek pohlídalo a drama nepřipustilo 
(16:13 pro DHC Plzeň).  

Poslední zápas proti Bohunicím byl vyrovnaný prvních 12 minut. Pak naše děvčata šňůrou sedmi branek 
odskočila na poločasových 12:5. Ve druhém poločase dostaly příležitost všechny hráčky a DHC si náskok 
udrželo 21:14.  

Celkově: 

Ohromná pochvala pro všechny. Výborná obrana v čele se skvěle bránící Pipi a za zády podporovaná velmi 
dobře chytající Malinou (56 % a 14 asistencí) dělala problémy všem soupeřkám. Velkou pochvalu zaslouží se 
sebezapřením hrající Rittiška a velmi dobře střílející Helča. Dobře bránila a několik hezkých střel předvedla 
Majda Komárková. V obraně výborně pracovaly i Buřič, Beny - a také benjamínek v Žákovské lize - Hofi. Její 
výkony jsou velkým příslibem do budoucna. Své si odpracovala a hlavně odběhala všechna křídla - Tomy, 
Vali, Kikina i Beny. Po pomalejším startu v začátku turnaje se k výbornému výkonu rozehrála Julča Dubská. 
Pěkné výkony předvedly i Vážka a Ája Šindelářová, přestože nedostaly tolik prostoru.  

Branky: 

Benešová, Buřičová 3, Dubská 11, Hofírková 1, Komárková 5, Krausová, Malá 1, Nová 1, Pitulová 4, 
Rittichová 12, Tomanová 5, Toušová 5, Voráčková 28  

 

 

  



Poruba - mladší dorostenky (12. - 14. 1. 2018) 

O víkendu 12. 1. - 14. 1 2018 odjížděly mladší dorostenky ke druhému přípravnému turnaji do Ostravy. Na 
tento turnaj jsme odjížděly jen s 11 hráčkami, z toho byly dvě brankařky. Po turnaji v Mendenu nás trápí 
marodka a zranění.  

Zde nás čekaly celkem tři zápasy dva v sobotu a jeden v neděli. Hrací doba byla 2x30minut.  

Příjezd jsme naplánovali na páteční večer tak, aby si mohly holky odpočinout a nemusely se trmácet brzo 
ráno. Byli jsme ubytováni v Hostelu u Arény, který chválím za jejich azyl. Jejich péče a pokoje by se daly 
srovnat se současným stavem hotelů.  

První zápas nás čekal proti domácímu týmu Sokol Poruba. Do zápasu jsme nastoupili s nervozitou a s 
vědomím, že opory týmu jako Pája, Kutka, Sára, Kepi (která hrála za starší dorostenky) s námi nejsou. Do 
vedení jsme se dostali jen v první minutě. Pak jsme opět tahali jen za kratší konec. Holkám se nedá odepřít 
snaha. Všechny hráčky musely hrát na postech, kam se při ligovém zápase nedostanou. Prohráli jsme 20:25.  

Dalším naším soupeřem byl slovenský tým MHK Bytča a pak polské týmy SVK a SPR Sosnica Gliwice.  

Druhý zápas proti slovenskému týmu pro nás začal lépe, vedli jsme od první minuty. Musím říci, že až do 18. 
minuty prvního poločasu to bylo o výkonu brankářek na obou stranách, skóre v 18. minutě bylo 5:4 pro 
slovenský tým. Pak přišel hluchý moment pro naše hráčky. Koncovka nebyla přesná, nedařila se střelba z 
křídel, přechod do rychlého útoku. A tak stav v poločase byl 12:7.  

Do druhého poločasu nastoupil někdo jiný, holky se začaly prát o každý balón, obrana byla tvrdá (o tom svědčí 
i počet vyloučení) a začaly proměňovat. V desáté minutě již na světelné tabuli svítilo přívětivější skóre a to 
14:12. Pak začal krutý boj o body, který holky dotáhly do vítězného konce a zápas tak skončil výsledkem 
22:23 pro plzeňské hráčky.  

V neděli nás čekal poslední soupeř, a to polský tým. Zde již holky věděly, že bojují o druhé místo. Od prvních 
minut bylo vidět, kdo si jde tvrdě za svým. Holkám se již začala dařit spolupráce a i koncovka byla již přesnější. 
Plzeňské hráčky zvítězily 28:24.  

V tomto turnaji zaslouží největší pochvalu Šíma „ Kateřina Šimáčková" - ta dokázala, jak kvalitní hráčkou je 
(občas si to ještě musí v hlavě více srovnat), dokáže táhnout tým a vyburcovat ostatní hráčky k ještě lepším 
výkonům. Další hráčka, která mě překvapila, byla Kája Kliková. Dokázala mi, že by měla dostávat více šancí 
i v ligovém zápase.   

Na tento turnaj s námi odcestovala i mladá hráčka Anička Řehořová, pro kterou to byl vůbec první zápas i 
turnaj v kategorii mladších dorostenek. Anička zaslouží též pochvalu, v obraně si vedla dobře a v útoku se jí 
podařilo dát aspoň jeden gól z pozice křídla. Anička nemá zatím tolik zkušeností, hrát proti tak vyspělým 
hráčkám, ale jsem ráda, že se nezalekla a podotknu, že ze sebe vydala ten nejlepší výkon, který jsem u ní 
kdy viděla.   

Jedinou výtku, kterou mám, je k některým výrokům rozhodčích. Myslím, si že na těchto přípravných turnajích 
by měli být rozhodčí, kteří dokážou utkání s nadhledem řídit. Takhle některá jejich rozhodnutí dostávala nejen 
hráčky do kolen.  

Sestava a branky:  

Netrvalová, Kučerová, Šimáčková 13, Řehořová 1, Haluzincová 5, Bernhardová 12, Drozdová 19, Vaňková 
6, Kliková 12, Turková 1, Vodáková 2  

  



Další úspěšná mezinárodní konfrontace (Poruba - starší 
dorostenky 13. - 14. 1. 2018) 

Na další díl zimní přípravy odjely starší dorostenky na turnaj o pohár starosty Poruby do černé Ostravy pouze 
s devíti a půl hráčkami.  

Půl proto, že cestovala i zraněná kapitánka Bušauerová, která kvůli zraněnému rameni nedohodí do branky 
a alespoň pomohla na chvilku vystřídat unaveným křídlům. Díky Buši!!! Dala tak jasné znamení svým 
spoluhráčkám, které z různých pochopitelných (nemoc a zranění) i méně pochopitelným (všechny ostatní) 
důvodů necestovaly, a daly přednost osobním aktivitám, jak se chová hráč a kapitán kolektivní hry.  

Turnaj hrála vždy čtyři družstva v kategorii mladších a čtyři v kategorii starších dorostenek ze stejných oddílů. 
(Sokol Poruba, DHC Plzeň, MHK Bytča - SVK a SPR Sosnica Gliwice -POL).  

V prvním utkání se setkali oba vítězové české i moravské ligy po podzimní části domácí Sokol Poruba a DHC 
Plzeň. Lépe začaly domácí hráčky a celý první poločas vedly o 2-3 branky. Západočešky jakoby nevěřily, že 
se dá hrát v tak málo početné sestavě. Druhý poločas pokračoval stejně jako první. Ještě v 52. minutě vedla 
Poruba o čtyři branky. Pak se však ukázala mentální síla hostí, kteří dotáhli utkání do nerozhodného stavu 
27:27, aby v závěru utkání ještě orazítkovali břevno soupeřovy branky. V odpoledním utkání s pátým týmem 
slovenské 1. ligy už nastoupilo mnohem sebevědomější družstvo. Od první minuty na hřišti dominovaly hráčky 
Plzně a jen díky smůle, kdy míče po plzeňských střelách byly přitahovány tyčemi a naopak na druhé straně 
se každá střela chycená brankářkou Jiskrovou, odrazila zpět do slovenských rukou, je konečný výsledek 
"pouhých" 35:30 pro DHC. Hvězdami utkání byla obě plzeňská křídla - Poslední 10 branek a Fousková 6 
branek v utkání. Poslední zápas se hrál v brzkém nedělním ránu. Nahecované Polky, které v prvním zápase 
deklasovaly Bytču o 11 branek, se snažily od první minuty na DHC přitlačit a dokázat všem proč jsou třetí v 
polské lize. Ale hráčky DHC už z prvních utkání věděly, v jakém tempu je třeba hrát.  

Občas se nechávaly rozhodit zákeřnou hrou Polek i chybami rozhodčích. Teprve ve 40. minutě se podařilo 
Gliwici za hlasitého povzbuzování početné „polské družiny" vyrovnat na 15:15 a zdálo se, že plzeňským 
hráčkám došly síly. V té chvíli už byla mimo hru mladá Bára Nosková, která se po celou dobu pobytu potýkala 
s žaludečními potížemi a nakonec si zlomila prst i obranářka A. Toušová s pochroumaným ramenem. Nerad 
se opakuji, ale tým opět ukázal, že to má nejen v nohách, ale i hlavách v pořádku. Po odpočinkovém time- 
outu se semkl a vyprovodil vzteklé Poláky z haly v poměru 27:19, když střelbu obstarávaly především aktivní 
spojky Oravcová a Kepková.  

Protože Poruba dokázala zvítězit s Polkami je o branku a se Slovenkami o tři, zvítězilo DHC díky lepšímu 
skóre i v celém turnaji a převzalo pohár pro vítěze. Navíc nejlepší hráčkou byla naprosto po právu vyhlášena 
D. Franzová, které po celý turnaj dokázala velmi úspěšně nejen střílet branky a organizovat útočnou činnost 
DHC, ale být spolu s K. Soukupovou i hlavními pilíři obrany.  

DHC mělo nejen nejvíce vstřelených branek, ale i nejméně obdržených, což svědčí o kvalitě obrany i 
brankářky. Turnaj opět splnil vše, co měl. Do hry se již plně a úspěšně zapojily hráčky, které toho v posledních 
měsících příliš nenatrénovaly, ani nenahrály kvůli zraněním (Franzová, Jiskrová, Oravcová a Soukupová). 
Všechny zúčastněné hráčky daly do hry nejen své umění, ale hlavně srdce. I přes to, že zvláště poslední 
utkání muselo „bolet", nikdo ani na vteřinu neustal v cestě za vítězství a neuhnul z žádného souboje. Všem 
patří jednička podtržená hned několikrát!!!  

Branky DHC v turnaji: 

Oravcová a Franzová po 21, Poslední 16, Kepková 15, Fousková 11, Soukupová 4, Toušová 1, Bušauerová 
a Nosková. Chytala Jiskrová.  

 
 

  



Kemp házenkářských nadějí (Nymburk 17. - 20. 1. 2018) 

Od středy 17. 1. 2018 do soboty 20. 1. 2018 proběhl v Nymburce Kemp Házenkářských nadějí dívek ročníku 
2003. DHC Plzeň mělo na kempu hned čtyři zástupkyně: Michaelu Malou, Natálii Tomanovou, Adélu Pitulovou 
a Helenu Voráčkovou. Ze zdravotních důvodů se bohužel nemohla zúčastnit Natálie Rittichová.  

První den hráčky absolvovaly herní tréninkovou jednotku. Tentokrát na děvčata čekala nová stanoviště s 
tématy.   

• ROZHODOVACÍ PROCES, POHYBOVÉ HRY  

• KOORDINACE 

• ATLETIKA 

• OBRANA 

• ÚTOK  

Speciální tréninkovou náplň měly jako vždy připraveny brankářky.  

Ve čtvrtek dopoledne byly hráčky rozděleny do pěti družstev a ty se utkaly v první části kempového turnaje 
(každé družstvo odehrálo dva zápasy). Součástí turnaje byla i dovednostní disciplína - překážková dráha. 
Odpoledne pak děvčata absolvovala nepopulární testování. Nejlépe se v něm vedlo Michaela Malé (skončila 
na celkovém osmém místě a nasbírala 33 bodů ze 4 disciplín).  

V pátek dopoledne na děvčata čekala herní tréninková jednotka. Stanoviště byla tentokrát věnována 
přihrávkám, obraně, herním cvičením a střelbě. Odpoledne proběhla druhá část turnaje. V rámci ní se konala 
také soutěž ve střelbě sedmimetrových hodů, z níž nejlepší postupovali do sobotního finále.  

V sobotu se všechny hráčky představily v závěrečných dvou zápasech. Nejprve se v červeném Hummel týmu 
představila Adéla Pitulová a odehrála společně s ostatními utkání proti bílému týmu Mizuno. Následovalo 
finále soutěže v překážkové dráze a finále soutěže sedmimetrových hodů - do obou těchto finále postoupila 
Michela Malá. Poté se v červeném Mizuno týmu setkaly Natálie Tomanová, Helena Voráčková a Michaela 
Malá a utkaly se s bílým týmem Hummel.  

Děkujeme hráčkám za vzornou reprezentaci a doufáme, že se mohou těšit na pozvánku na některý z 
minikempů nebo budoucích repre akcí.  

  



Zimní turnaj pro ročníky 2006 - 2007 (20. 1. 2018  
DHC Plzeň) 

V sobotu 20. 1. 2018 sehrály hráčky ročníků 2006 a 2007 první turnaj v letošním roce a nejednalo se o 
premiéru jen kalendářní, jelikož vůbec poprvé se děvčata mohla předvést i v nových klubových dresech.  

Turnaje, který byl zčásti určen pro mladší žačky (2006) i minižačky (2007) se zúčastnilo celkem 8 družstev, 
které byly rozděleny do dvou čtyřčlenných skupin. My jsme do turnaje nasadili dvě vyrovnaně složená 
družstva (DHC Friends a DHC Red Team), jelikož cílem nebylo ani tak výsledkově uspět, jako spíše dát velký 
prostor na hřišti všem hráčkám, které si mohly vyzkoušet hru na různých postech.  

DHC Friends 

Družstvo DHC Friends zahájilo turnaj zápasem proti Astře Praha a určitě se nejednalo o lehkého soupeře na 
rozehrání (stříbrný medailista z posledního Memoriálu Karla Šulce i Tachovského dortíku). Ač se nám obvykle 
první zápasy úplně nedaří, tak tentokrát hned v úvodu turnaje předvedla děvčata jeden ze svých nejlepších 
výkonů. Dobrý pohyb v útoku, střelecká produktivita Laury (5 branek) a výborný výkon brankářek vedly k 
nikoliv lehkému, ale zcela zaslouženému vítězství 12:9.  

Za to druhý zápas proti Chebu byl mnohem více o bojovnosti, než o kvalitě. Příliš se nedařilo v obraně, kde 
se jako téměř nadlidský úkol jevilo ubránit Terku Pražákovou, která se díky své urostlejší postavě dokázala 
prosazovat jak na pivotu, tak i na spojce. V útoku se ale dařilo zakončovat jak po individuálních průnicích, tak 
i spolupráci dvojic, díky čemuž jsme dokázali soupeře přestřílet 14:13. Spravedlivě je ale třeba přiznat, že 
zápasu by více slušela remíza a výhra to byla hodně šťastná.  

Před třetím zápasem s dosud rovněž stoprocentně bodující Žirovnicí bylo jasné, že výsledek tohoto zápasu 
už se bude započítávat do finálové skupiny o 1. -4. místo. Nasazení obrany bylo tentokrát výrazně vyšší a s 
pouze 8 obdrženými brankami může panovat spokojenost. Stejně tak i v útoku se dařilo vytvářet si dobré 
střelecké pozice, ale co naplat, když tyče a brankářka soupeře byly proti. I když jsme soupeře v počtu střel 
jasně převýšili, tak nepřesná střelba zapříčinila první porážku v turnaji (5:8).  

Prvním soupeřem ve finálové skupině pak byly Kobylisy a v tomhle zápasu si děvčata vybrala jednoznačně 
nejslabší chvilku v turnaji. 15 minut byla k vidění oboustranně nepříliš pěkná házená, kdy obrana jasně 
převyšovala útok (3:3). V poslední pětiminutovce ale děvčata postihl zcela nepochopitelný kolaps. Nulová 
aktivita v útoku, strach neudělat chybu a několik zbytečných ztrát míče v krátkém sledu přispěly k zasloužené 
porážce 3:7, po které slova chvály určitě nepadala.  

Poslední zápas proti druhému našemu družstvu byl soubojem o třetí místo v turnaji. Mírně navrch v něm mělo 
družstvo DHC Friends a po zlepšeném výkonu mohlo slavit výhru 12:8.  

Celkově je dojem z výkonu družstva určitě pozitivní. Družstvo se po většinu zápasů opíralo o několik herně 
zkušenějších hráček, mezi nimiž vynikala zejména Laura v útoku a z brankářek převedla výborný výkon 
především Nelča (58% úspěšnost). Vedle nich ale družstvo doplňovaly hráčky, které se zápasy proti takto 
těžkým soupeřům zatím tolik zkušeností nemají a chybí jim proto zatím odvaha více se na hřišti prosadit. 
Vyjma zápasu proti vítězi turnaje z Kobylis ale nelze žádný zápas považovat za vyloženě špatný a třetí místo 
v takové konkurenci je určitě úspěchem.  

Hrály:  

Vopatová 16 branek, Stulíková 8, Bezdičková 7, Vaicová 6, Nyklesová 5, Růžková M. 4, Šuchmanová 2, 
Šollarová, Zídková. Chytaly Langerová, Ciprová a Nyklesová. 

DHC Red Team 

Družstvo DHC Red Team vstoupilo do prvním zápasu proti plzeňské Slavii velice vlažně. První 
desetiminutovka byla ve znamení technických chyb a zkažených přihrávek a jen díky tomu, že družstvo 
soupeře bylo tvořeno mladšími hráčkami, se to na výsledku příliš neprojevilo. Výkon v druhé polovině se pak 
již o trochu zlepšil a začalo se konečně dařit i v útoku (8:1).  



V druhém zápasu proti Vršovicím družstvo předvedlo určitě nejlepší výkon v turnaji. Kvalitní útok, důraznější 
obrana podpořená zákroky brankářek a střelecká potence Elišky s Anetkou vedly k přesvědčivému vítězství 
12:6 a rovněž jistotě postupu do finálové skupiny.  

Do posledního zápasu proti Kobylisům už proto družstvo vstupovalo s vědomím, že v turnaji skončí nejhůře 
čtvrté a že výsledek tohoto zápasu se bude započítávat do další fáze. Tento zápas ale bohužel mezi vydařené 
nepatřil. Kvůli několika zbytečným chybám na začátku se soupeři podařilo rychle odskočit (v 8. minutě 1:5) a 
bylo prakticky po zápasu. Obzvlášť v útoku se vyjma Elišky nenašel nikdo, kdo by měl odvahu pokoušet se o 
zakončení, čemuž odpovídal i počet vstřelených branek, a to ještě dvě padly ze sedmimetrových hodů (4:9).  

Ve finálové skupině na nás jako první čekal tým Žirovnice a zápas to byl jako přes kopírák. Opět nepovedený 
začátek, po kterém už se družstvo nedokázalo nastartovat k lepšímu výkonu (4:11). Alespoň trochu chuť si 
tak děvčata spravila v sestrovražedném souboji s DHC Friends, ve kterém sice výsledkově na soupeře 
nestačila, ale výkon byl oproti předchozím zápasům výrazně lepší (8:12).  

Celkové hodnocení je podobné jako u DHC Friends. I zde bylo několik zkušenějších hráček, doplněných méně 
zkušenými a konečné čtvrté místo proto určitě nelze považovat za neúspěch. Herně je potřeba vyzdvihnout 
výkon Elišky, která odehrála jeden ze svých nejlepších turnajů vůbec a byla jednoznačným tahounem družstva 
i v zápasech proti silnějším soupeřům. Slušný výkon předvedly i obě brankářky, kterým však obrana ne vždy 
dostatečně pomohla.  

Hrály:  

Baumruková 10, Palečková 9, Košková 5, Chvátalová 3, Danihelková 3, Růžičková 3, Loskotová 2, Krejčíková 
1, Cvačková, Růžková A 

  

  



Plzeňská liga mladších žaček (21. 1. 2018, DHC Plzeň) 

Již pátým turnajem pokračovala Plzeňská liga mladších žaček. Tentokrát se hrálo v hale DHC Plzeň a obě 
domácí družstva čekaly tři zápasy.  

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC Plzeň A se nejprve utkaly v derby se svými klubovými kolegyněmi. Tento zápas se rozhodně 
nedá označit za zdařilý. Nepříliš přesvědčivý výkon v osobní obraně, poměrně jasné vítězství v shot-outech 
a opět mizerný výkon v "normálním" utkání rozhodně nepředstavují něco, na co bychom chtěli vzpomínat 
nebo navazovat. Výsledky z pohledu DHC Plzeň A: osobka 5:2, trháky 11:4, utkání 9:6.  

Druhé utkání proti HC Plzeň ukázalo náš velmi dobrý výkon v osobní obraně – vybojovali jsme vítězství 7:6. 
Shot-outy jsme naštěstí jasně zvládli (8:3). Ovšem klasické utkání bylo opět velmi nevydařené. Prvních deset 
minut jsme vůbec nedokázali vstřelit branku! Až druhá desetiminutovka byla vyrovnanější, přesto jsme 
nedokázali ubránit střelbu z dálky soupeřek a bohužel jsme vyrobili spoustu individuálních chyb (prohráli jsme 
4:12).  

Třetí utkání (dohrávka s HK Slavia VŠ Plzeň z prosincového turnaje) přinesla nejprve remízu v osobní obraně. 
Přestože jsme prvních osm minut prohrávali až tříbrankovým rozdílem, v posledních dvou minutách jsme 
dokázali dotáhnout a v závěru jsme dokonce sahali po vítězství. Remíza 5:5 je nakonec spravedlivá. Shot-
outy jsme také těsným rozdílem zvládli (vítězství DHC 6:4). Velmi pěkné a bojovné bylo i utkání v normální 
hře. Pochvalu zaslouží zejména Mája Polanková - která velkou bojovností a důležitými brankami v závěru 
dokázala vítězství strhnout na naši stranu (7:5).  

Celkově: Hráčky zaslouží pochvalu za bojovnost v některých zápasech. Stále máme velké rezervy v obraně 
a také hluchá místa v útočné fázi. Naše výkony jsou bohužel značně nevyrovnané.  

DHC Plzeň B 

Hráčky DHC Plzeň B odehrály velmi dobrý turnaj a jejich zlepšující se výkony jsou příslibem do budoucna!  

První utkání proti Áčku Béčko nebojácně drželo krok v osobní obraně i normální hře. Bohužel při shot-outech 
holky nechytily spoustu dobrých přihrávek, a tak jsme prohráli větším rozdílem. Výsledky: osobní obrana 2:5, 
shot-outy 4:11, utkání 6:9.  

Také druhé utkání proti Kynžvartu holky z Béčka předváděly pěknou házenou a držely krok jak v osobní 
obraně, tak zejména v normální hře. V shot-outech chybělo málo a mohli jsme si připsat vítězství. Výsledky: 
osoba 5:10, shout-outy 4:4, utkání 4:7. 

Třetí utkání proti Slávii VŠ Plzeň holky perfektně zahrály v osobce a zaznamenali jsme vítězství 8:4. Bohužel 
v shotech jsme se opět trápili chytáním krásných přihrávek od nahrávajících hráček. Bojovný výkon podala 
děvčata také v normální hře. Tam jsme prvních 12. minut dokonce vedli, v závěru ale zvítězila větší zkušenost 
slávistek. Výsledky: osobka 8:4, shot-outy 6:10, utkání 4:6.  

Celkově: Tahounem družstva byla minižačka Anetka Palečková - ta zaslouží největší pochvalu - zejména za 
pěkné útočné akce a přehled na hřišti. Velkou radost trenérům udělaly i výkony Veroniky Aichingerové, Míši 
Konderové a Natky Zaplatílkové. Pěkné výkony předvedly i Adélka Růžičková a Monika Hachová. Anežce 
Danihelkové i Kačce Březinové se daří pěkná uvolnění, ale střelba je zatím velmi nepřesná. Viky Perglová 
zaslouží pochvalu za snahu, ale ještě musí zpřesnit střelbu a zlepšit obranu. Krásnou útočnou akcí se 
prezentovala také Verča Šerá. Zlepšení bylo patrné i u Andy Zídkové a Evky Bažantové.  

  



Předpřípravka na turnaji v Chebu (27. 1. 2018) 

Tým předpřípravky se konečně také dočkal prvního turnaje v roce 2018 a v sobotu 27. 1. vyrazil do Chebu.  

Na turnaj hráčky vyrazily autobusem, což byla jejich další společná premiéra. Protože první zápasy se hrály 
už od 9 hodin ráno, musely hráčky poměrně brzy vstávat a byly unavené. To se pravděpodobně projevilo i na 
jejich hře. Hráčky jakoby zůstaly tělem i duší v autobuse a na hřišti spíše pospávaly.  

Hodnotit jednotlivé hráčky v tuto chvíli nemá cenu. Z celého turnaje převládá víceméně pocit zklamání, a to 
jak z předvedené hry, tak ze samotného nasazení hráček. Hráčkám chybí hlavně důraz při bránění, kde 
koukají na protihráčky, které kolem nich chodí a střílí si na branku, jak se jim zlíbí. Musíme se tedy více 
soustředit na bránění hráčky s míčem v ruce.  

Jediné, co můžeme z celého dne brát jako pozitivní je, že jsme měli možnost zase více stmelit partu při cestě 
autobusem a hráčky poznaly i své starší spoluhráčky z přípravky.  

 

Přípravka na turnaji 4+1 v Chebu (27. 1. 2018) 

Na letošní první turnaj přípravky 4+1 vyrazilo do Chebu 12 hráček. Cestovalo se pohodlně autobusem, 
společně s předpřípravkou a děvčata ráno ještě dospávala.  

Ve skupině B jsme vytvořili dva vyrovnané týmy DHC A (Marlene B., Kristýnka C., Lucka K., Gábinka R., Anita 
S. a Viky V.) a DHC B (Ellen B., Nikol Č., Andrea S., Míša S., Danny S. a Vanessa T.) Ve skupině bylo celkem 
šest družstev, hrálo se 1x15 min a tak si všechna děvčata dostatečně zahrála.  

Hned v prvním zápase se naše děvčata utkala vzájemně A proti B a na hře bylo vidět, že se už holky znají a 
vědí, co si na sebe mohou dovolit. Osobní obrana byla agresivní, dobrá byla i snaha si v útoku přihrávat, 
bohužel obecně platí, že chytání míče je pro většinu problém. A také čára brankoviště je stále pro některé 
hráčky "neviditelná".  

Obě naše družstva se postupně utkala se Slávií VŠ - holky A - to byl jednoznačně vítěz naší skupiny B. Jejich 
přihrávky, uvolňování se kličkou a tah na branku soupeře jsou příkladné a naše holky neměly proti nim prostě 
šanci.  

Se Slávií VŠ B složenou z kluků i děvčat už byla hra vyrovnaná a naše děvčata předvedla několik hezkých 
akcí.  

Další zápasy s družstvem Šťáhlav a Rokycan už byly v naší režii, naše holky jsou fyzicky větší a silnější, proto 
jsme chvílemi hráli i ve třech.  

V brance se postupně během turnaje vystřídala všechna děvčata. Gábinka bohužel odnesla jeden zákrok krví 
tekoucí z nosu, ale hned další zápas už zase hrála. Velmi dobře např. fungovaly dlouhé přihrávky od Marlene 
z branky na volnou Anitu na brankoviště soupeře, která dala několik hezkých branek. Moc hezky se v útoku 
prosazovala Danny a při bránění byla vždy první na naší šestce Lucie. Snažila se Nikola, která když už chytila 
míč, nepřešlápla a vystřelila dolů :-), dala také několik hezkých gólů. Ostatní děvčata si odehrála svůj 
standard.  

Celkově se turnaj v Chebu povedl, holky si dostatečně zahrály a cestu domů autobusem jim zpříjemnila hezká 
pohádka.   



Mini pohár 6+1 skupiny B - hráčky ročníku (2008-2009)  
27. 1. 2018 

I tyto mladé hráčky se zúčastnily mini poháru skupiny B. Již tradičně ve třech disciplínách (osobní obrana, 
shot-outy, hra).  

Pro velkou marodku a současně konajícímu turnaji přípravek v Chebu nastoupilo pouze 8 hráček 2008-2009 
(Barča H., Nika K., Vendy S., Bety B., Vali D., Sára S., Adél S., Lůca R.) + doplněny o tři starší hráčky, Anežku, 
Šuchy a Aničku Ciprovou.  

Čekaly je soupeřky z Kynžvartu, hoši z Plzeňské Slávie a starší kolegyně z DHC Plzeň.   

První zápas proti Kynžvartu byl velmi vydařený. V osobní obraně jsme byli aktivní a přerušovali včas jakoukoliv 
akci soupeře. Díky tomu soupeř neměl moc střeleckých pokusů a na naší straně se prosadily Lůca, Bety a 
Anežky. Shot-outy úspěšně proměnilo celkem 8 hráček. Ve hře byly nejvíce vidět Anežka a Barča svojí 
aktivitou. Nutno podotknout, že ostatní hráčky se také pokoušely o střelbu i o uvolnění. V tomto zápase se 
pěknou klikou uvolnila Sára a velmi dobrou obranou zaujala Vendy.  

Druhý zápas proti klukům ze Slávie byl v osobní obraně stejně bojovný a aktivní jako v prvním utkání. 
Pochvalu zaslouží Anička Ciprová, která zavřela pro Slávistické hochy branku a nedovolila jim vstřelit více jak 
dvě branky. I hráčky v poli byly aktivní (8 střeleckých pokusů), tentokrát se jim stejně jako klukům ze Slávie 
nepodařilo více jak dva krát pokořit branku. V shot-outech bylo úspěšných 5 hráček. Hra našich děvčat i v 
tomto zápase byla pohledná. K vidění byla spousta pěkných kolektivních i individuálních akci. Téměř každá 
hráčka měla střelecký pokus - jen to proměňování, to nás trápí. A i ve hře nás podržela brankařka Anička a 
za 15 minut dostala jen jednu jedinou branku.  

K poslednímu zápasu jsme nastoupili proti starším a zkušenějším hráčkám z DHC Plzeň. V osobní obraně se 
nám tentokrát nepodařilo dobře odbránit každá svoji hráčku. Stále jsme někde honili míč a rychle hrající 
soupeřky byly vždy svým pohybem o dva kroky napřed. Shot-outy proměnilo 5 hráček. Ve hře měly soupeřky 
jednoznačně navrch, ale je třeba vyzdvihnout aktivitu hráček v útoku. Dobrými průniky se prosadily Barča a 
Anežka, jen koncovka ta nevyšla. Střelecky aktivní byla i Lůca, Adél a Nika.  

Za celý turnaj pochvalu zaslouží všechny hráčky. Zlepšení bylo vidět u všech hráček, každá se pokusila o 
střelbu nebo o uvolnění a měly i kolektivní myšlení.  

Milanovi a Davidovi děkuji za půjčené hráčky a za pozvání do jejich skupiny. 
Rodičům za podporu v hledišti. 

 

  



Mini 6+1 sk. B – Třetí soutěžní turnaj 27. 1. 2018  
(DHC Plzeň) 

Třetí soutěžní turnaj kategorie mini 6+1 sk. B se odehrál v sobotu v hale 31. ZŠ. Vzhledem k počtu družstev 
(celkem 8, kdy na poslední chvíli odhlásivší se Šťáhlavy nahradilo družstvo z tréninkové skupiny Věry 
Jordanovové) bylo rozděleno do dvou skupin po čtyřech týmech. Jedna skupina odehrála své zápasy 
dopoledne a druhá odpoledne. My jsme do turnaje postavili dvě vyrovnaně složená družstva, abychom dali 
co největší prostor většině hráček z naší tréninkové skupiny.  

DHC Friends 

Družstvo označené jako DHC Friends zahájilo turnaj zápasem proti chlapcům z Talentu a od počátku bylo 
patrné, že převaha bude na naší straně. Spokojenější jsme určitě mohli být především s hrou při osobní 
obraně, při níž se děvčata prezentovala dobrým pohybem a dařilo se zakončovat i z rychlých útoků. Při 
klasické hře už se však trochu přizpůsobila soupeři a důraz v obraně nebyl takový, jaký bychom si 
představovali. I tak jsme dokázali i v této části hry zvítězit.  

V druhém zápasu proti Chebu předvedla děvčata určitě nejlepší výkon v turnaji. Proti silnému soupeři se 
zlepšila obrana, a i když se ne vždy až tolik nedařilo v zakončení, tak i přesto jsme opět zvítězili v obou 
částech hry. Obdobné hodnocení pak platí i pro třetí zápas se Strakonicemi, avšak s tím rozdílem, že 
produktivita v útoku už byla lepší. Po něm pak vzhledem k časové rezervě následoval ještě vložený zápas a 
pohodová výhra proti Kynžvartu, který jinak patřil až do odpolední skupiny.  

Celkově družstvo předvedlo velmi pěkné výkony, i když určitě je třeba vidět nedostatky zejména v obranné 
fázi hry, které by se proti silnějším soupeřům projevily ještě více. Střelecky družstvo logicky táhly dvě herně 
nejzkušenější hráčky Majda Růžková s Bárou Stulíkovou, ke kterým se tentokrát přidala i Terka Vaicová. Od 
ostatních hráček bychom čekali o trochu větší odvahu jít samy do zakončení. Velmi dobře chytaly i obě 
brankářky.  

Hrály:  

Burjasová 4 střely/1 branka, Danihelková 7/3, Košková 3/2, Krejčíková 4/1, Růžková M. 13/10, Stulíková 
13/10, Vaicová 13/9, Zídková 4/4, Šuchmanová 2/1  

Chytaly Ciprová a Nyklesová. 

DHC Red Team 

Druhé naše družstvo nastoupilo do odpolední skupiny a vzhledem k souběžně hranému turnaji mladších 
žaček v Praze za něj muselo nastoupit i několik hráček, které už měly za sebou dopolední část turnaje. Po 
prvním zápasu proti Slavii VŠ, který přinesl jasné vítězství ve všech částech hry, mrzelo pouze to, že se 
děvčata spokojila pouze se zakončením po individuálních uvolněních a z rychlých útoku a nepokusila se více 
vyzkoušet nacvičené kombinace s tréninků. Druhý zápas proti Kynžvartu byl jako přes kopírák. I přes jasnou 
herní i výsledkovou převahu bychom v zápasu proti takovému soupeři čekali, že děvčata budou mít více 
odvahy něco si na hřišti vyzkoušet a že se nespokojí pouze se snadným skórováním. Jasná převaha pak byla 
vidět i v posledním zápasu proti mladším spoluhráčkám ze skupiny od Věry. V tomto zápasu již děvčata 
konečně předvedla i několik pěkných nacvičených akcí, i když jich určitě mohlo být ještě o trochu více.  

Celkově patří děvčatům určitě pochvala, i když s přihlédnutím k tomu, že na ně čekali o něco slabší soupeři, 
než v dopolední skupině, určitě nelze výsledky přeceňovat. Střelecky se dokázaly prosadit téměř všechny 
hráčky, nejvíce se dařilo Kačkám Šollarové a Březinové. V brance spolehlivě chytala Bára Kaucká, i když je 
třeba přiznat, že moc těžkých střel na ní během turnaje neletělo.  

Hrály:  

Bezdičková 11 střel / 9 branek, Březinová 13/11, Cvačková 1/1, Hachová 5/2, Košková 8/4, Krejčíková 7/3, 
Nyklesová 14/7, Průchová, Šollarová 13/11 Chytala Kaucká. 

  



Mladší žačky na Astře (27. 1. 2018) 

O tomto víkendu se mladší žačky zúčastnily turnaje na Astře. Kde se postupně utkaly s týmy Astra Praha, HC 
Milevsko, České Budějovice a Kolín.  

První zápas holky sehrály s týmem domácích. Hned od prvního hvizdu zápas pro nás nevypadal dobře. 
Hráčky Astry nás převyšovaly ve všech směrech, jak herně, tak fyzicky. Obrana nefungovala tak, jak měla, a 
hráčky pražské Astry snadno zakončovaly z šesti metrů. V útoku se holkám nedařilo správně zakončit. A proto 
zápas skončil 9:19 pro pražské hráčky.  

Do druhého zápasu jsme nastoupili proti hráčkám Milevska. První poločas dokázaly holky držet krok. V 
druhém poločase přišel zlom a holky se nedokázaly o výsledek poprat. Příliš mnoho technických chyb 
způsobilo prohru 5:13.  

Pak přišel na řadu zápas proti Českým Budějovicím. Proti tomuto soupeři holky držely krok do posledních 
minut. Jen koncovka pořád nebyla taková, jakou bych si představovala. Obrana fungovala tak, jak bylo řečeno. 
Bohužel to k vítězství nestačilo.  

Poslední zápas jsme sehráli proti týmu z Kolína. Zde si holky spravily chuť z předešlých zápasů a jasně 
zvítězily 24:13.  

Na holkách je vidět, že nervozita a strach z úspěchu přetrvává. Opět nám to ukázalo, jaký mají holky problém 
při náběhu a zpracování balónu, z čehož vyplývá i nepřesné zakončení střel.  

Tentokrát se nám dařilo zakončovat z pozic křídel - ať to byla Verunka, Čása, Prcek, Eliška nebo Míša. 
Verunku Pechovou bych obzvlášť chtěla pochválit - ač její fyzické proporce neodpovídají ostatním hráčkám, 
dokázala bojovat a prosazovat se z pozic, které nebyly zrovna optimální. Další pochvalu zaslouží Míša 
Konderová, která se nezalekla pozice zahrát si na postu pivotu, a podařilo se jí pěkně zakočit.  

Další pochvalu zaslouží Anetka Palečková, která po celý turnaj tvořila hru a dirigovala obranu. Na to, že je 
ročník 2007, dokázala držet krok s hráčkami o dva roky staršími.  

Sestava a branky: 

Mancellari, Zaplatílková, Bourová 13, Čásová 4, Hýblová 4, Konderová 2, Pechová 8, Perglová 13, Šerá 1, 
Baumruková 2, Polanková 3, Palečková 2  

 

  



Plzeňská liga starších žaček (27. 1. 2018 Františkovy 
Lázně) 

Plzeňská liga starších žaček odstartovala v tomto roce prvním turnajem ve Františkových Lázních (pořádal 
Sokol Lázně Kynžvart).  

DHC Plzeň A 

Áčko odehrálo na turnaji tři zápasy (v počtu devíti hráček). Nejprve v derby proti DHC B dalo již velmi záhy 
najevo, kdo bude v zápase pánem (6:0 ve čtvrté minutě). Ve stejně vražedném tempu se odehrával i zbytek 
zápasu. Áčko vyhrálo zaslouženě 40:15. Druhý zápas proti HC Plzeň byl z naší strany opět festivalem 
zahozených šancí. Jen pro srovnání - v prvním zápase Áčko vystřelilo na branku 50x a dalo 40 branek. Ve 
druhém zápase vystřelilo Áčko opět 50x, ale dalo jen 26! branek. Neproměněno zůstalo např. 8 trháků nebo 
7 střel z prostoru křídla. I přesto DHC zvítězilo 26:11. Ve třetím utkání už se hráčky DHC Plzeň opět dostaly 
do tempa a k vidění byla celá řada krásných akcí.   

Vyzdvihnout je potřeba Aničku Řehořovou, která v průběhu turnaje vstřelila tři branky a v posledním utkání 
statečně zastoupila Malinu v brance. Pochvalu zaslouží všichni.   

Branky: 

Buřičová 11, Dubská 17, Pitulová 8, Rittichová 7, Tomanová 9, Toušová 8, Voráčková 32, Řehořová 3, Malá 
3  

DHC Plzeň B 

Velmi složitou situaci mělo dnes Béčko. Vzhledem k současně hranému turnaji mladších žaček v Praze, hrálo 
v Béčku pouze osm statečných. Ty se ale prezentovaly velmi aktivním výkonem v každém ze čtyř odehraných 
soubojů.  

První zápas proti Kynžvartu jsme dokázali držet krok pouze prvních pět minut. Pak už se domácí hráčky 
dostaly do tempa a my jsme páchali chyby v obraně i v útoku. Ve druhém poločase jsme se ale výrazně 
zlepšili a prvních patnáct minut druhé půle dokonce "vyhráli" 8:6. V závěru nám ale došly síly, a tak z toho 
byla celkové prohra 13:23. Ve druhém zápase proti Áčku sice trvalo poněkud déle, než se hráčky dostaly do 
tempa, ale ve druhém poločase už se rozehrály k lepšímu výkonu a vstřelily celkem 15 branek. Prohra 15:40.  

Třetí zápas proti Chebu byl opět ve znamení našeho zdařilého začátku - ještě v 18. minutě remíza 4:4, poločas 
6:4 pro Cheb. Ještě první pětiminutovka druhého poločasu byla vyrovnaná. Pak už se ale začala naplno 
projevovat únava, naše střely postrádaly přesnost a v obraně jsme měli výpadky. Cheb vyhrál zaslouženě 
17:6. Čtvrtý zápas proti Chebu jsme se opět zpočátku drželi, pak už nám ale definitivně došly síly.  

Přesto hráčky zaslouží za dnešní turnaj velkou pochvalu. Klobouk dolů před výkonem Lucky Benešové a 
Kláry Kepkové - obě odehrály maximum a leckdy šly až za hranice svých fyzických sil. Potěšil i výkon Kiki 
Nové, který má zcela jistě stoupající tendenci, i když zatím chybí přesnost střelby. Vážce se dařilo v prvním 
zápase a snažila se i ve třetím a čtvrtém, ale to už chyběla produktivita střelby. Výborný výkon předvedla v 
brance Ája Šindelářová - sice jsou tam ještě rezervy v technice, ale několikrát podržela tým ve vyložené šanci 
a výborně přihrávala do rychlého útoku (9 asistencí). Snažily se i Páťa Dolanská a Choci, i když obě musí 
ještě zlepšit obranu.   

Branky: 

Benešová 15, Chocová 3, Dolanská, Kepková 7, Krausová 9, Nová 8   



1. ples DHC Plzeň (2. 2. 2018) 

V báječné atmosféře se nesl historicky první házenkářský ples DHC Plzeň.  

Po slavnostním zahájení s vlajkou DHC Plzeň v rukou jedné z nejmladších členek klubu, písní We are the 
champions a zlatými hvězdnými konfetami, přivítal všechny jako vždy skvělý Zdeněk Hůrka.  

Na úvod uvedl novou kategorii - Síň slávy DHC Plzeň. Jako první do ní symbolicky vstoupil Karel Šulc - jeden 
ze zakládajících členů házené (dříve TJ Rozvoj Plzeň nyní DHC Plzeň). Pak už pozval k prvnímu tanci trenéry 
DHC Plzeň.  

Hudební doprovod obstarala kapela plesu - Anakonda Benda, díky!  

Ve 21:30 h bylo připraveno první číslo Žongléros Ansámbl - Geometrix.   

Po dalším hudebním bloku přišla na řadu taneční soutěž - putující klobouk. Vítěznému páru gratulujeme.  

V průběhu celého večera mohli účastníci vyhrát zajímavé ceny v tombole (kdo neodešel s indulonou, izolepou 
nebo kalendářem, ten tam zkrátka nebyl!). Ve 23:15 h pak proběhlo losování o hlavní ceny - mimo jiné 
kávovar, soudky piva a Wellness pobyt v Mariánských Lázních v hodnotě 10 000 Kč (Karle, užijte si to :-). 
Tímto děkujeme všem sponzorů a hlásíme, že už přijímáme ceny do příští tomboly :-)  

Protože každý pořádný ples má svoji královnu, nemohla tato volba chybět ani na našem plese. A jelikož co 
Čech, to recesista, tak první "vícekrálovnou" se stal Václav Vaněk. Tou opravdovou královnou se počtem 44 
hlasů stala hráčka z družstva dorostenek - Simona Paulusová - blahopřejeme!  

Pak už přišel další z vrcholů večera - skupina Anakonda nacvičila píseň "Házená, házená, pro nás hodně 
znamená". Její text ležel na každém stole, a proto se do zpěvu zapojili opravdu všichni - zejména je třeba 
vyzdvihnout výkon dorostenek, které dirigovaly a předzpěvovaly z jeviště! Holky, děkujeme! Na video se 
můžete podívat na facebooku.  

Večer korunovalo druhé vystoupení skupiny Žongléros - led show - skvělé představení korunované světelným 
logem DHC Plzeň v závěru vystoupení.  

Historicky první házenkářský ples DHC Plzeň je za námi. Poděkování patří hlavně Markétě za skvělý nápad 
a jeho realizaci (od vstupenek až po tombolu)! A také samozřejmě všem dalším trenérům DHC Plzeň, kteří 
s pořádáním plesu pomohli!  

Všichni, kdo na ples přišli, vytvořili společně parádní a nezapomenutelnou atmosféru! Díky Vám všem za 
skvělý večer a příští rok na viděnou!  

https://www.anakondabenda.cz/
http://www.zongleros.cz/
https://www.facebook.com/marketa.volkova/videos/10155540795512762/


  



                                                                                     

 

  



Pozvánka na první jarní domácí zápasy 

O víkendu 10. a 11. 2. 2018 se opět naplno rozběhnou ligové soutěže dorostenek a žen. Přijďte podpořit 
hráčky DHC Plzeň.  

Nejprve si jarní premiéru odbydou starší dorostenky. Ty jsou zatím bez porážky a momentálně na průběžném 
druhém místě neúplné tabulky (aktuálně vede o bod Most, DHC Plzeň má ale odehráno o zápas méně). Na 
plzeňskou palubovku zavítají starší dorostenky Jindřichova Hradce v čele s vedoucí hráčkou tabulky střelkyň 
- Kristýnou Plucarovou (87 branek). Podzimní utkání skončilo v Jindřichově Hradci vítězstvím Plzeňaček 
32:20. Odvetné utkání v hale 31. ZŠ začne v sobotu 10. 2. v 14:00 h.  

V následujícím utkání 1. ligy mladších dorostenek (opět v sobotu 10. 2. v 16:00 h) se představí domácí hráčky 
a soupeřkami jim budou také hráčky z Jindřichova Hradce. Jihočešky jsou zatím na průběžném druhém místě 
tabulky a na podzim prohrály pouze jednou - se Slávií Praha. Hned v prvním podzimním utkání porazily hráčky 
z Hradce DHC Plzeň 28: 3. Hlavní oporou Jihočešek je Simona Březinová - nejlepší střelkyně soutěže (86 
branek v osmi utkáních).  

Nejočekávanějším utkáním víkendu (a možná celého jara) je plzeňské derby 1. ligy žen: DHC Plzeň - HC 
Plzeň. HC Plzeň aktuálně vede tabulku se 14 body a bilancí šesti výher, dvou remíz a jedné prohry. DHC 
Plzeň je aktuálně na čtvrtém místě se ztrátou dvou bodů na čelo tabulky. Na podzim zvítězilo HC Plzeň v 
domácím prostředí 23:20. Přijďte povzbudit domácí hráčky, a to v neděli 11. 2. - utkání začíná v 15:00 h. 
(vstupné 30 Kč, hráčky DHC Plzeň mají vstup zdarma).  

 

  



Mladší dorostenky zahájily jarní část zápasem na domácí 
půdě proti hráčkám Jindřichova Hradce (10. 2. 2018) 

O tomto víkendu čekal mladší dorostenky první zápas jarní části. Zápas se odehrál na domácí půdě.  

Holky věděly, že je čeká velmi těžký soupeř a velmi tvrdý zápas.  

První dvacet minut holky držely krok. Plnily pokyny, které jim byly dány. Pak, opět jak mávnutím kouzelného 
proutku, se přestalo dařit střelecky. Poločas skončil 12:15.  

Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že je třeba zrychlit hru a vyvinout větší a rychlejší tlak na obranu. 
Některé soupeřovo hráčky již měly za sebou zápas proti našim starším dorostenkám, a tak byla na nich znát 
únava.  

My jsme sice vyvinuli nápor, ale koncovka byla opět prachmizerná. Také naše obrana v druhém poločase již 
nebyla tak bojovná jako v prvním poločase (měli jsme na svém kontě již několik dvouminutových trestů a 
nechtěli jsme riskovat červenou kartu). Hra se rozdrobila a holky přestaly hrát kolektivně a začaly hrát samy 
na sebe. Hlavní příčinou konečného výsledku byla ale naše střelecká nemohoucnost (křídla sedm střel a 
žádná branka), spojky na tom byly jen o málo lépe a bohužel jsme zahazovaly i vyložené šance. Navíc se 
příliš nedařilo ani brankářkám.  

Ač jsme druhý poločas prohráli jen s rozdílem jednoho gólu, k vítězství to nestačilo.  

První domácí zápas jsme prohráli 21:25.  

Pochválit bych chtěla Sáru, která se nebála v druhém poločase vzít koncovku na sebe a svou bojovností a 
odhodlaností přispěla 7 góly a byla jednoznačně tahounem našeho družstva.  

Možná i proto mě tato prohra hodně mrzí. Dalo by se spočítat na jedné ruce, kolik hráček mělo chuť poprat 
se o každý balón a urvat dva body.  

Ostatním hráčkám chyběla chuť, důraz, bojovnost. Navíc se dopouštěly i velkého množství technických chyb.  

Další zápas nás čeká 25. 2. na palubovce Zlína. Do té doby musíme zapracovat zejména na střelbě a zlepšit 
spolupráci v obraně.  

Sestava a branky:  

Kučerová, Netrvalová a Šimáčková 3, Haluzincová, Kantnerová 7, Drozdová 5, Bernhardová 1, Šauerová, 
Lásková 3, Vaňková 1, Nosková, Kajerová, Turková, Rittichová 1  

 

  



Na začátek jara vítězství (DHC - Jindřichův Hradec, 1. liga  
st. dorostenky 10. 2. 2018) 

První jarní kolo přiválo do Plzně poměrně těžkého soupeře, hráčky z Jindřichova Hradce.  

Utkání bylo tak trochu kopií toho podzimního z J. Hradce. V první čtvrtině utkání DHC dobře bránilo a poměrně 
efektivně útočilo. Stav 9:3 byl v 15. minutě určitě zasloužený. Zbývající čtvrthodinka do poločasu se nesla v 
podobném duchu, jen s tím proměňováním vyložených příležitostí to už nebylo tak slavné. Přesto poločasový 
výsledek 17:7 je velmi uspokojivý.  

Příšerná byla ze strany domácích první čtvrthodinka druhého poločasu (prohráli ji 3:7). Nedůraz vpředu i 
vzadu. Vymýšlení nesmyslných kombinací a přihrávek a naprostá absence kolektivní hry (21:14). V poslední 
čtvrthodině domácí dorostenky vyvinuly na hosty přeci jen větší tlak a podařilo se jim dosáhnout i hranice 
třiceti branek. Konečný stav utkání byl 30:18.  

Pozitivní v utkání byl jen první poločas. Ve druhém bylo jen velmi málo hráček, které uspokojily vysoké nároky 
trenérů.  

Křídla velmi špatně bránila a ve druhé půli se těžko vypořádávala s atypickým způsobem chytání hostující 
brankářky. Vůbec se nedařilo střelkyni V. Oravcové, která z toho byla logicky frustrovaná, což bylo vidět na 
celou halu. Po zranění a nemocích se hledají všichni tři pivoti.  

Nejlepší hráčkou byla D. Franzová, která dokázala vymazat a otrávit nejlepší střelkyni soutěže Plucarovou 
(jen jedna branka) a ještě vstřelit šest branek. Svůj standardní výkon si odvedly J. Franková, M. Fousková i 
obě brankářky.  

Branky DHC v utkání: 

Franzová 6, Franková 5, Šmrhová a Tomíšková po 4, Fousková a Oravcová po 3, Soukupová a Paulusová 
po 2, Sedláková 1 

Chytaly Jiskrová a Šlehoferová.  

 

  



Zimní turnaj předpřípravky (DHC Plzeň, 11. 2. 2018) 

V neděli 11. 2. 2018 tým předpřípravky pořádal Zimní turnaj pro ročníky 2009, 2010 a 2011.  

Přestože jsme odeslali spousty pozvánek jak do Prahy, jižních Čech, tak i do Mostu, na turnaji nakonec hrály 
v každé ze dvou skupin pouze čtyři týmy. Ve skupině A, pro hráčky ročník narození 2009, to byly naše starší 
kolegyně z DHC Plzeň, které měly týmy A, B, pak to byl tým HK Slavia Plzeň a jediný mimo plzeňský účastník 
HBC Strakonice.  

V druhé skupině, pro hráčky 2010 a 2011, jsme měly dva týmy i my, a to DHC Plzeň C a D. S námi hrál ve 
skupině smíšený tým děvčat a kluků ze Slavie Plzeň a také tým HBC Strakonice, se kterým jsme měli možnost 
hrát vůbec poprvé. A jsme moc rádi, že k nám na turnaj přijeli a my jsme měli možnost zahrát si proti stejně 
starým protihráčkám.  

První zápas jsme měli na rozehrání, nastoupili proti sobě týmy DHC Plzeň C a DHC Plzeň D. Poté si oba 
naše týmy zahrály s oběma dalšími soupeři. Zápasy proti Slavii Plzeň, ve kterém byli hlavně kluci, bychom 
asi prohráli, přece jenom je znát "klučičí" bojovnost, ale i tak si hráčky vedly moc dobře. Naopak zápasy proti 
stejně starým děvčatům ze Strakonic bychom oba vyhráli.  

Po vyhlášení jsme si pro zpestření přidali ještě nějaké zápasy proti týmům ze Strakonic.  

Jelikož nikdo z ostatních týmů už hrát nechtěl, postavili jsme čtyři hráčky 2010 a jednu 2011 proti hráčkám 
2009 ze Strakonic. A zbytek hráček 2011 hrál proti druhému týmu hráček Strakonic 2010 a 2011. Tady bych 
chtěl naše starší hráčky pochválit. Rozhodně se starších hráček ze Strakonic nezalekly a odehrály s nimi 
velmi pěkný zápas.  

Celkové hodnocení turnaje je velmi pozitivní. Hráčky se snažily, zlepšily se v bránění, i když nám pořád chybí 
větší důraz jak v obraně, tak i v útočné fázi, kdy jsou naše hráčky dobře bráněny. Je třeba nebát se a urvat to 
silou.  

Pochvalu zaslouží zejména hráčky Niki, Natálka, Eliška Čardová, Míša, Kačka, Markétka a Nelča. Tyto hráčky 
odehrály velmi pěkné zápasy, bojovaly, střílely, hezky si přihrávaly. Samozřejmě i ony musí přidat nebo zlepšit 
některé činnosti. Od ostatních hráček už bychom očekávaly větší soustředěnost na hru a tím pádem i zapojení 
do hry. Máme stále na čem pracovat.  

Naším cílem této sezóny je velký domácí turnaj "Šulcák" konaný v květnu, na který chceme být co nejlépe 
připraveni.  

Proto vzhůru do dalších tréninků :-)  

  



Žákovská liga 3. kolo (Ledeč nad Sázavou 11. 2. 2018) 

Ke třetímu kolu Žákovské ligy zajížděly hráčky DHC Plzeň do Ledče nad Sázavou - pořádal Havlíčkův Brod 
a dále se zúčastnily Sokol Vršovice, Ostrava Zábřeh a DHC Slavia Praha.  

První utkání proti nepříjemnému soupeři z Vršovic jsme zvládli velmi dobře. Pohlídali jsme si začátek a 
postupně jsme navyšovali vybudovaný náskok. V brance se dařilo Malině (76 %). Proti velmi pěkně hrajícímu 
soupeři jsme zvítězili 25:13.  

V druhém utkání proti Ostravě Zábřehu jsme bohužel předvedli typické utkání DHC Plzeň. K utkání jsme 
přistoupili s vědomím, že je to soupeř z opačného konce tabulky a že všechno půjde samo. Po prvním poločas 
jsme vedli hubeným náskokem 13:11. Naštěstí ve druhém poločase jsme zlepšili obranu a zvýšili tempo v 
útoku. Dařilo se zejména Vali, Kikině, Pipi a Tomy. Vyhráli jsme 32:16.  

Na třetí utkání jsme se hodně těšili. Našimi soupeřkami byly naše tradiční rivalky - DHC Slavia Praha. Měli 
jsme velmi dobrý začátek a v 16. minutě prvního poločasu jsme vedli 8:5. Pak ale přišla série nepozorností v 
obraně a Slávistky nejprve vyrovnaly na 8:8. Dvěma brankami jsme vedení přetáhli na naši stranu, přesto 
ještě Slavia do poločasu snížila na 9:10. Ve druhém poločase pokračovala přetahovaná o každý míč a diváci 
měli na co koukat. Slávie nejprve vyrovnala a pak ve 28. minutě šla dokonce do vedení 12:11. My jsme dvěma 
brankami nejprve srovnali a pak otočili. Pak se znovu dvakrát trefila Slavia - 33. minuta 14:13 pro Pražačky. 
Pak se ale Helča trefila z devítky (14:14). Vzápětí nás neuvěřitelně podržela Malina - dva zákroky z devítky a 
ještě chycený trhák - na ukazateli stále 14:14. Po dobré obraně Rittišky a následném rychlém útoku vybojovala 
Julča Dubská sedmimetrový hod. Helča proměnila (vedeme 15:14). Potom znovu pomohla Malina - chytla z 
devítky a přihrála Julče do trháku (vedeme 16:14). Slavia odpověděla brankou ze sedmimetrového hodu 
(vedeme 16:15). My jsme ho ale díky Pipi dokázali na druhé straně také získat a Helča opět proměnila 17:15. 
Poslední minutu a půl už branka do žádné sítě nepadla, a tak utkání skončilo našim vítězstvím (17:15). 
Obrovská pochvala všem bojovnicím na hřišti (v čele s Helčou a Malinou), ale i všem ostatním pracantům a 
fandícím na lavičce.  

Poslední utkání proti Havlíčkovu Brodu jsme naštěstí pojali zodpovědně a od začátku jsme si udržovali 
několika gólový náskok. Většinu utkání odehrály nejmladší hráčky. Dařilo se opět Julče a Kikině, pochvalu 
zaslouží v brance Ája (55 % a 3 asistence).  

Celkově patří pochvala všem. Každá hráčka má v týmu svoji roli a své místo. Dnes všechny obstály na 
jedničku s hvězdičkou. Mladé hráčky (Vali, Julča, Majda, Kiki) skvěle doplňují ty starší - výborně chytající 
Malinu, s chutí hrající Helču V., hru dirigující Rittišku, pozorně bránící Pipi s Buřičem a dobře střílející Tomy. 
Pro ostatní (Ája, Anička Ř, Helča Ch.) byl turnaj zejména o získání dalších zkušeností, které jistě zúročí na 
některém z příštích turnajů.  

Branky: 

Bučiová 5, Cheníčková, Dubská 11, Hofírková 2, Komárková 6, Nová 7, Pitulová 9, Rittichová 4, Tomanová 
6, Toušová 11, Voráčková 31, Řehořová. Chytaly Malá (62 %) a Šindelářová (38 %).   

 



DHC na dva týdny do čela tabulky (DHC Plzeň- HC Plzeň,  
1. liga žen - 11. 2. 2018) 

Očekávané první jarní kolo 1. ligy žen přineslo na DHC plnou halu diváků, kteří byli zvědaví na plzeňské derby 
s HC.  

Hosté začali lépe a v prvních deseti minutách udržovali dvoubrankové vedení. To zlikvidovala až D. Franzová 
v jedenácté minutě ze sedmimetrového hodu. Do poločasu nikdo nezískal větší vedení než o jednu branku. 
Do kabin šlo s minimálním vedením DHC (12:11). Po přestávce pokračovalo brankové přetahování a dlouho 
se zdálo, že utkání je předurčena remíza. Rozhodujícím úsekem derby byla pětiminutovka mezi 24. a 28. 
minutou. DHC nejen vyrovnalo na 18:18, ale vzápětí dvěma brankami A. Šmrhové získalo vedení 20:18. HC 
ještě snížilo Pešičkovou, ale DHC již závěr takticky zvládlo.  

V utkání dominovaly na obou stranách obrany. O vítězi rozhodly maličkosti. DHC si vytvořilo více dobrých 
brankových příležitostí, které však příliš často zahazovalo. Střelecky se tentokrát vůbec nedařilo nejlepší 
střelkyni soutěže V. Mudrové. Tu při střelbě z oblasti spojek nahradily „mladé pušky": D. Franzová, která 
navázala na svůj včerejší dobrý výkon z dorostenecké ligy, a V. Oravcová, jejíž výkon byl naopak jako „noc a 
den". Dnes naštěstí den. Byla jedinou domácí hráčkou, která se dokázala prosadit z hranice devítky.  

Díky vítězství derby bude DHC okupovat minimálně do příštího kola první příčku prvoligové tabulky.  

Branky DHC v zápase: 

Oravcová, Formanová a Franzová po 4, Šmrhová 3, L. Galušková a D. Galušková po 2, Poslední 1 

Chytaly Šibrová a Jiskrová. 

 

  



Žirovnický mini cup (Přípravka, 9. 2. - 11. 2. 2018) 

Hráčky ročníku 2008 - 2009 o víkendu zamířily do krásného města Žirovnice. Zde se zúčastnily svého čtvrtého 
turnaje mini 6+1.  

V pátek po příjezdu a ubytování nás čekal první zápas proti domácímu týmu Žirovnice II. Jak jsem očekávala, 
byl to zápas na rozkoukání. Pro některé hráčky to byl zápas po dvou měsících a pro jiné zas úplně nová 
zkušenost. I přesto, že děvčata zápas prohrála 10:5, je třeba vyzdvihnout snahu všech hráček. O střelbu se 
pokusilo v tomto zápase hned 10 hráček, ale produktivita proměnění byla pouhých 20 %. Střelecky se dařilo 
Anetě Špačkové a Kačce Budkové.  

V sobotu jsme měli na programu čtyři zápasy.  

V prvním zápase nás čekal soupeř z Písku (vítěz turnaje). Tento soupeř nám nedal příliš mnoho šancí ke 
střele. Jejich dobrá obrana a včasné přistupování nám dělalo velké problémy. I přes snahu některých hráček 
o uvolnění se nám podařilo vsítit pouze jednu jedinou branku, a o tu se zasloužila Aneta Špačková. Tento 
zápas jsme prohráli 13:1. Je třeba podotknout, že za Písecký tým hrálo šest hráček ročník 2007.  

Po tomto zápase jsme měli více času ne volnou zábavu mezi zápasy. A tak jsme vyrazili na místní zámek.  

V druhém zápase jsme nastoupili proti Žirovnici I. Na hráčkách bylo vidět, že si začínají více věřit a zlepšily i 
pohyb po hřišti. Celý zápas měl od hráček bojovný a emoční průběh, neboť pro nás tento zápas skončil 
krásnou remízou 7:7. Bojovaly jak hráčky na hřišti, tak i hráčky na lavičce. Co nás nejvíce trápilo, bylo 
proměňování. Z 28 střel jsme proměnili pouhých 7 - úspěšnost 25 %.  

Třetí zápas byl soupeř z Havlíčkova Brodu. I tento zápas byl pohledný. Byť pro nás skončil prohrou o tři branky 
13:10. Opět se o střelbu snažilo celé družstvo. Ke konci zápasu jsme dokonce dokázali soupeřův náskok z 
poločasu (7:4) stáhnout na jednobrankový rozdíl, ale v závěru nás přehrála opět jen jedna jediná hráčka 
ročníku 2007, která dala 10 branek ze 13. V tomto zápase se dařilo Štěpánce Jungové a Anetě Špačkové, 
každá vstřelila po třech brankách.  

Čtvrtý zápas a poslední v tento den jsme nastoupili proti týmu z Milevska. Budu se opět opakovat, když napíšu, 
že i tento zápas byl pro oko diváka velmi pohledný. Opět jsme si vytvářeli střelecké šance, a opět jsme je 
neuměli proměnit ve svůj prospěch. A opět nás přehrála pouze jedna jediná hráčka 2007, která nám vstřelila 
všech 8 branek. Tento zápas se střelecky dařilo Barče Hanzlíkové, která i velmi dobře bránila právě nejlepší 
hráčku týmu a jediného střelce.  

V neděli nás čekaly dva poslední zápasy.  

První zápas proti nám nastoupili Černí andělé z Mostu. Od začátku zápasu jsme si udržovali jedno- brankový 
náskok až do posledních vteřin. V úplném závěru jsme vytvořili technickou chybu a mostecké hráčky srovnaly 
na konečný stav 5:5. Střelecky se nejvíce prosadila Bety Budková.  

K poslednímu zápasu jsme nastoupili proti týmu z Meziboří. A konečně jsme měli brankové žně, které jsme 
zakončili vítězstvím 11:4. Čtyřmi brankami se prosadili cvrčci Barča Hanzlíková, Kačka Budková a dvěma 
brankami přispěla i Lůca Rittichová.  

Co se na turnaji nepovedlo: Určitě největší slabinou bylo proměňování, ze 138 střel se nám povedlo proměnit 
pouhých 44 branek - 31% úspěšnost.  

Co se nám naopak povedlo: Za mě jednoznačně mám dobrý pocit z toho, že se všechny hráčky zapojily - jak 
střelecky, tak byla snaha i o uvolnění a řekla bych, že i obrana dělala soupeřům dost velké problémy. Ve hře 
byly k vidění i pěkné společné akce.  

Na závěr je třeba podotknout, že děvčata byla nejmladšími účastnicemi turnaje.  

A na konec bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu (trenéři a rodiče :-) ) za skvělou atmosféru po 
celou dobu turnaje. Děkuji :-)   

  



Hrály: 

Baštářová (střel 4/0 branek), Beránková (6/0), Budková B. (3/2), Budková K. (23/11), Doubková (2/0), 
Dostálová (4/0), Hanzlíková (21/9), Jungová (9/4), Krbcová (7/1), Rittichová (10/3), Samcová (4/0), 
Sedláčková (2/0), Špačková (40/13), Svatoňová (3/1)  

 

 



DHC Plzeň pro nejmenší 

Co je Kroužek Míček? Cvičení jen pro mrňata?  

Ne, to je jen v záhlaví informačního letáku na webových stránkách Regionálního házenkářského centra DHC 
Plzeň. Ve skutečnosti je to pohybová aktivita vytvořená pro nejmladší děvčata, která by se jednou mohla stát 
házenkářkami známého plzeňského oddílu dívčí házené DHC Plzeň. Ale i ty, co se jimi třeba nestanou, se 
toho mohou hodně naučit. Při hodinovém pobytu v tělocvičně si děti osvojují základní dovednosti, aby se z 
nich nestali „naši malí peciválkové". Děti se učí samostatnosti a cvičení probíhá bez rodičů .Zručnost, rychlost, 
síla a hlavně radost z pohybu - to všechno dívky získávají. Náplň hodin je hodně pestrá a obměňuje se. 
Využíváme různé pomůcky. A nebojte se, i na hry je čas!   

Co všechno si děti na Míčku mohou vyzkoušet, uvidíte na krásných fotkách Míši Květové.  

Přijďte si vyzkoušet! Každou středu od 16:30 do 17:30 h. První tři hodiny ZDARMA!!! (Cena 500 Kč/pololetí.)  

Ročníky 2014 - 2015 - Kroužek Míček  

místo: malá tělocvična (cvičíme naboso)  

trenéři: Hanka Kabátníková + Zdeněk Kraus  

Ročníky 2012 - 2013 - Berušky  

místo: velká tělocvična  

trenérky: Petra Johannová + Martina Bláhová  

 

  

http://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Krouzek_Micek_-_leden%2C_unor_2018_Misa_Kvetova/


Povinné vítězství (Slavoj Žirovnice - DHC - 1. liga starší 
dorostenky 24. 2. 2018) 

Těžko hodnotit utkání, kdy je v deváté minutě stav 1:9.  

Snaživí domácí prostě na DHC nestačili. Na straně DHC si všechny hráčky odehrály svých 30 minut slávy. 
Vyzkoušely si věci z tréninku a zastřílely si. Hráčky je nutno pochválit, že utkání nepodcenily a neodflákly. 
Domů si odvážejí vysoké vítězství 13:35, po poločase 6:18. Snad hráčkám udělala radost alespoň týmová 
návštěva vinného sklípku v Mutěnicích, kde většina dorostenek přespala před utkáním žen ve Zlíně.  

Branky DHC v utkání: 

Oravcová 8, Franzová 5, Kepková a Šmrhová po 4, Franková a Nosková po 3, Poslední, Sedláková a 
Fousková po 2, Tomíšková a Soukupová po 1 

Chytaly Šafaříková a Šlehoferová.  

 

  



Druhý zápas v jarní části body mladším dorostenkám 
nepřinesl (HC Zlín - DHC Plzeň 25. 2. 2018) 

Na druhý zápas v jarní části se mladší dorostenky rozjely do Zlína.  

Do zápasu jsme nastoupili tvrdě a rychle. Hráčky Zlína jakoby byly zaskočeny naši hrou a tak jsme se dostali 
rychle do vedení, v šesté minutě jsme již vedli 1:5. Až do devatenácté minuty prvního poločasu jsme si 
udržovali mírný náskok, rozdíl dvou až tří gólů. Jenže pak přišla hluchá místa a hráčkám Zlína se podařilo ve 
26. minutě vyrovnat a dostat se do vedení. Poločas skončil 14:12 pro zlínské hráčky.  

Do druhého poločasu holky nastoupily s tím, že nic není ztraceno. Bohužel nás opět zradila koncovka z dobře 
připravených akcí a obrana již nebyla tak disciplinována jako v prvním poločase, a tak se nám povedlo srovnat 
skóre až v 53. minutě. Poté se opět zlínské hráčky dostaly do vedení a bohužel pro nás, jsme museli stále 
dotahovat. V 59. minutě se podařilo z rychlého přechodu Rittichové zakončit z pozice křídla a přiblížili jsme 
se na jediný gól - 22:21 pro Zlín. Zlínské hráčky pak udělaly chybu a Kepková získala balón a šla do rychlého 
brejku, který proměnila, a stav 30 sekund před koncem byl 22:22. Bohužel se nám nepodařilo uhlídat si 
odražený balón a v posledních pár sekundách jsme obdrželi lacinou branku. HC Zlín - DHC Plzeň 23:22.  

Remíza by tomuto zápasu slušela více. Pochválit bych chtěla všechny hráčky. Bohužel poslední dobou se 
svou koncovkou trápí Kopr a její góly nám chybí. Velkou bojovnost a snahu opět předvedla Šíma, která patří 
k největším oporám týmu. Po zranění se opět vrátila na palubovku i Čert (Natálie Walterová), ať v její hlavě 
stále panuje strach ze zranění, tak na hřišti to nebylo znát. Předvedla velmi pěkný výkon a přispěla i dvěma 
důležitými góly.  

Teď máme 14 dní na to, abychom zapracovaly na nedostatcích, které tento zápas odkryl. Musíme zápas hodit 
za hlavu a začít takzvaně s čistým štítem.  

Další zápas nás čeká 11. 3. na horké půdě Slavie Praha, která je zatím na druhém místě tabulky.  

Sestava a branky: 

Malá, Netrvalová, Bernhardová, Drozdová 4, Haluzincová, Kantnerová 4, Kepková 3, Kliková, Lásková 4, 
Nosková, Rittichová 1, Vaňková 1, Walterová 1, Šimáčková 4  

 

  



DHC veze dva cenné moravské body: HC Zlín B - DHC 
Plzeň, 1. liga žen (25. 2. 2018) 

Divoké utkání, do kterého DHC sice vstupovalo jako první tým aktuální tabulky, ale rozhodně ne jako favorit.  

Vždyť v družstvu domácích nastoupilo hned osm hráček, které hrály odpoledne MOL ligu proti Prešovu.  

Prvních sedm minut bylo vyrovnaných a oba týmy se přetahovaly o vedení. (5:5). Pak přišla šňůra DHC a o 
sedm minut později vedlo DHC 6:13. Aby kotrmelců nebylo málo, za dalších sedm minut bylo vyrovnáno 
14:14. Před poločasem dokonce šli domácí do vedení, ale Franková srovnala několik sekund před sirénou 
(20:20).  

Ve druhém poločase už bylo na hřišti jen jedno družstvo - hostující DHC. Hráčky hrály v pohybu, dobře střílely 
a bránily mnohem lépe než v prvním poločase. Naopak Zlíňanky byly v obraně všude pozdě a v útoku bez 
nápadu. Západočešky zaslouženě vysoko vyhrály 26:37.  

Nejlepší hráčkou utkání byla hostující Denisa Franzová. Nejenže dala 10 branek, ale výborně se pohybovala, 
byla velmi aktivní v obraně i útoku. 

DHC si udrželo vedení v tabulce.  

Branky DHC v zápase:  

Franzová 10, Franková 6, Formanová a L. Galušková po 5, Mudrová 4, Oravcová 3, Poslední 2, Šmrhová a 
D. Galušková po 1 

Chytaly Šibrová a Šlehoferová. 

 

  



Minižačky - jednodenní turnaj na Astře Praha 3. 3. 2018 

V sobotu ráno vyrazily minižačky (2008-2009) na jednodenní turnaj do Prahy.  

Na tomto turnaji jsme sehráli moc pěkná utkání. Výkon hráček až na jeden zápas byl vyrovnaný. Všechny 
hráčky střelecky přispěly k výsledkům a k vidění byly individuální průniky i kolektivní myšlení. Co ale opět 
selhalo, bylo proměňování. Z 91 střel na soupeřovu branku jsme jich dokázali proměnit pouze 36. Nutno 
podotknout, že turnaj od turnaje se procento proměnění zvyšuje. To je příjemné a děvčatům pomáhá i k 
vyhrávání zápasů. Technických chyb jsme udělali v průměru 8 na zápas, což je hodně. Na turnaji se děvčata 
umístila na bramborové příčce. Jsem ráda, že se opravdu zapojují všechny hráčky a že u všech je vidět od 
začátku sezóny velké zlepšení. Samozřejmě je také spousta nedostatků a na ty se zaměříme při tréninku.  

Výsledky: 

DHC Plzeň - DHC Slavia Praha 9:7 
DHC Plzeň - Astra Praha 4:14 
DHC Plzeň - HC Háje Praha 6:14 
DHC Plzeň - TJ Sokol Písek 11:4 
DHC Plzeň - Milevsko 6:9 - zápas, který rozhodl o bramborové příčce :-(  

Hráčky + střely/branky:  

Baštářová 4/2, Budková B. 5/1, Budková K. 18/10,Dostálová 1/0, Doubková 3/1, Hanzlíková 10/4, Krbcová 

6/2, Poskočilová 2/0, Rittichová 5/2, Sedláčková 7/4, Špačková 25/9, Svatoňová 5/1  

Všem fanouškům děkuji za podporu :-)  

 

  



Plzeňská liga starších žaček (3. 3. 2018, DHC Plzeň) 

Březnový turnaj Plzeňské ligy starších žaček odehrály hráčky DHC Plzeň v domácím prostředí.  

DHC Plzeň A 

První utkání bylo jasně v režii Áčka, které dominovalo a zvítězilo jasně 30:10.  

Druhé utkání proti Tachovu nepřineslo příliš pěknou podívanou. Soupeř většinu času trénoval hru 7:6 a hrál 
s prázdnou brankou. Spousta branek tedy padla přes celé hřiště nebo z větší vzdálenosti. Podruhé v sezóně 
tak družstvo překonalo čtyřicetibrankovou hranici. DHC A - Tachov 41:18.  

Ve třetím utkání s Hvězdou Cheb jsme měli výborný nástup (12. minuta 9:1), pak už jsme si výsledek hlídali 
a jako vždy příležitost dostaly všechny hráčky. Vyhráli jsme 22:14.  

Čtvrté utkání znovu proti Chebu mělo podobný začátek (9. minuta 7:2). Závěr byl ve znamení mnoha 
nepřesností, přesto jsme zvítězili 19:9.  

Celkově: Velmi dobrý výkon podaly obě brankářky - Míša Malá i nováček - Lucka Šoralová. Ta se nejen 

blýskla několika skvělými zákroky v brance, ale také dala při svém prvním startu v Plzeňské lize 2 branky!   

Branky: 

Buřičová 6, Dubská 19, Komárková 5, Malá 3, Pechová 2, Pitulová 7, Rittichová 8, Šoralová 2, Tomanová 18, 
Voráčková 42   

DHC Plzeň B 

Béčko předvádělo dnes oproti minulému turnaji o něco lepší výkony. Bylo to tím, že zejména v útoku velmi 
dobře hrající Benešovou podpořily s chutí hrající mladší žačky - Hofírková, Konderová, Bourová a Hýblová. 
Další nespornou hvězdou byla v poli hrající brankářka Ája Šindelářová, které i přes podvrtnuté zápěstí byla 
jednou z opor družstva. Přesto to na žádného soupeře výsledkově nestačilo.  

V prvním zápase jasně dominovalo Áčko. DHC Plzeň B - DHC Plzeň A 10:30.  

Ve druhém zápase Béčko nastoupilo proti rychlým a důrazným hráčkám z Lázní Kynžvart. V tomto zápase 
jsme se velmi trápili s úspěšností střelby (pouze 28 %), a tak soupeřky zvítězily jasně a zaslouženě 30:10.  

Třetí zápas byl malým plzeňským derby - DHC Plzeň B - VŠ Plzeň. Bohužel naše hráčky  vydržely hrát pouze 
12 minut, pak už úplně odpadly v obraně a znovu velmi nepřesně střílely (úspěšnost 32 %), Prohráli jsme 
12:28.  

Čtvrté utkání proti Tachovu bylo jako na houpačce. Naše děvčata měla výborných prvních 14 minut, které 
jsme vyhráli 12:7. Pak ale přišel opět útlum v obraně a série nepřesných střel. Tachovská děvčata nejen do 
poločasu vyrovnala, ale v tom druhém bylo od 10. minuty na hřišti prakticky jen jedno družstvo - Slavoj Tachov. 
Od 11. do 16. minuty jsme dostali sedm branek v řadě a nedokázali dát ani jedinou! Utkání skončilo 27:22 pro 
Tachov.  

Celkově: Jasným tahounem družstva v útoku i obraně byla Beny. Kromě ní se velmi pěkným výkonem 
prezentovala Bára Bourová - s chutí střílela a pokrok byl vidět i v obraně. Statečně bojovala i Liduška na 
pivotu. Dnes se příliš nedařilo Hofi - velká rezerva je v náběhu a umístění střelby. Naopak skvěle zahrála Míša 
Konderová, která se zlepšuje zápas od zápasu. Se střídavými úspěchy a neúspěchy se potýkaly Choci, Helča 
Ch., Julča a Maruška. V poli výborně zahrála Ája.  

Branky: 

Benešová 21, Bourová 7, Cheníčková 1, Chocová 6, Hofírková 9, Hýblová 5, Konderová 3, Smetáková, 
Vighová, Šindelářová 5 

 



Předpřípravka na turnaji v Rokycanech (4. 3. 2018) 

V neděli 4. 3. 2018 tým předpřípravky vyrazil na další turnaj do Rokycan a moc se nám v této hale nedařilo.  

Hráčky neplnily základní pokyny trenérů, obrana na turnaji jakoby neexistovala, pohyb hráček váznul, 
přihrávky v poli bychom spočítali na prstech jedné ruky a rozehra od brankářů byla špatná.  

Zatímco v minulých turnajích to vypadalo na zlepšení téměř od všech hráček, přišlo tentokrát velké 
vystřízlivění. Nicméně celý trenérský tým flintu do žita nehází a pustí se do trénování s větší vervou a přísností.  

 

  



Poločasový uragán rozhodl o osudu zápasu (DHC Plzeň - 
DHK Pardubice - 1. liga st. dorostenky 4. 3. 2018) 

Třetí kolo ligy starších dorostenek přivedlo do Plzně páté družstvo aktuální tabulky, dívky z města perníku - 
DHK Pardubice.  

V podzimním utkání v Pardubicích domácí favorita v prvním poločase velmi trápili. DHC ho vyhrálo jen 9:7 a 
ani ve druhém poločase to nebylo bůhví jaká krása. Úkolem utkání bylo toto neopakovat.  

To se podařilo mírou vrchovatou. První time-out si bral hostující lodivod už ve čtvrté minutě za stavu 5:0 pro 
DHC. Pomohlo to jen částečně, a tak v poločase svítilo na tabuli velmi výrazných 27:9, tady stav, který by v 
jiném utkání nebyl překvapivý ani na konci.  

Ve druhém poločase už DHC trochu ubralo z tempa prvního poločasu. Test obrany 1:2:3 rozhodně na 
výbornou nevyšel a ani některé nové kombinace v útoku nebyly to pravé ořechové. Přesto velká spokojenost 
s vysokým konečným výsledkem 45:22.  

Vzhledem k neúčasti některých hráček (Bušauerová, Soukupová a Poslední), dostaly kromě běžně hrajících 
hráček ročníku 2001 Noskové a Kepkové, příležitost i další tři mladé hráčky Šimáčková, Bernhardová a 
Lásková. Jejich výkon byl velmi příjemným překvapením. Vždyť pětice „mláďat" nastřílela dohromady 
úctyhodných 18 branek. Je dobré vědět, že i v mladší kategorii jsou hráčky, které se dají bez obav použít i v 
lize starších dorostenek. Jen tak dál. Příští týden čeká na hráčky DHC jedno z klíčových utkání sezony na 
hřišti pražské Slavie.  

Branky DHC v utkání: 

Franzová, Kepková, Lásková a Franková po 6, Oravcová, Tomíšková a Fousková po 4, Šimáčková 3, 
Nosková a Šmrhová po 2, Sedláková a Bernhardová po 1 

  
Chytaly Jiskrová a Šlehoferová.  

 

  



Minikemp mladších a starších žaček ve Strakonicích  
(4. 3. 2018) 

První jarní minikemp pořádalo RHC DHC Plzeň ve Strakonicích.  

Z Plzně vyjel autobus, který vezl všechny házenou nadšené plzeňské zájemkyně (5 hráček HK Slavia VŠ 
Plzeň a 30 hráček DHC Plzeň). Bohužel sestava nebyla úplně kompletní, vzhledem k řádícím chřipkám, a 
také drobným zraněním zejména z turnaje starších žaček, který proběhl o den dříve.  

29  mladších žaček si nejprve vyzkoušelo rozběhání poslepu. Po rozcvičce s míčem a průpravné hře s míčem 
už přišla na řadu stanoviště: obrana, střelba a náběhy. Pak si děvčata změřila síly ve smíšených družstvech 
a nakonec zasoutěžila v hodech do prázdné branky. Hvězdami minikempu byly vyhlášeny ze Strakonic Nikča 
a Agi a z Plzně Kačka. Nejrychlejší na překážkové dráze byla Laura.  

21 starších žaček odtrénovalo ve velkém tempu. Nejprve proběhlo rozběhání a rozcvičení ve dvojicích, pak 
si hráčky vyzkoušely několik reakčních cvičení, a pak i zde přišla na řadu stanoviště. Znovu to byla obrana, 
střelba a tentokrát nově spolupráce s pivotem. I starší žačky si na závěr zahrály, a pak i zasoutěžily v hodech 
na prázdnou branku (přes celé hřiště). Hvězdami minikempu byly Barča a Evka ze Strakonic a Pipi z Plzně.  

Příští minikemp se bude konat v neděli 25. 3. 2018 v hale 31. ZŠ Plzeň v tradičním čase (mladší žačky  
9:00 -12:00 a starší žačky 12:30 - 15:30).   

 

  



Mini 6+1 sk. A - čtvrtý soutěžní turnaj 10. 3. 2018  
(Talent Plzeň) 

Čtvrtý turnaj se uskutečnil v hale na Talentu a vedle našeho družstva, domácího týmu a Šťáhlav se jej 
tentokrát zúčastnily Strakonice a chlapci z HK Slavie VŠ Plzeň.  

První zápas proti Šťáhlavům nám vyšel jak v osobní obraně, tak i ve hře. Při osobní obraně se nám dařilo 
rychlé rozehrání po obdržené brance a byl i výborný pohyb po hřišti. Při hře se některé hráčky snažily o 
individuální uvolnění a o snahu o kombinaci při hře. 

Ve druhém zápase nám ukázali kluci z Talentu, jak má vypadat rychlá a bezchybná házená. Hráčky nevěděly, 
kam mají dříve skočit. Nevycházel nám rychlý přechod z obrany do útoku, tak i bránění v obraně, žádné 
přistupování, žádná pomoc hráčky hráčce.   

Do třetího zápasu proti Strakonicím jsme vstoupili s cílem zopakovat výkon z prvního utkání na tomto turnaji, 
zrychlit přechod do protiútoku a soupeře aktivní obranou donutit k chybám. To se po většinu zápasu dařilo, i 
když ke konci zápasu už byla trochu patrná únava. V útočné fázi se ale dařilo zakončovat jak z protiútoků, tak 
i po kombinacích. 

Poslední zápas proti HK Slavii VŠ Plzeň jsme zvládli jak v osobní obraně, tak i ve hře. Opět hráčky zvládly 
rychlý přechod z obrany do útoku, kde předvedly různé útočné kombinace. Vzhledem k síle soupeře však 
výkon v tomto zápasu určitě přeceňovat nelze.  

Celkově je však potřeba děvčata pochválit. Smekám před nimi, odehrát tak těžký turnaj v 9 hráčkách, z toho 
byly 2 brankářky, je opravdu náročné. Rezervy je naopak stále třeba vidět v zakončení z větší vzdálenosti, 
ale i zde se po malinkých krůčcích suneme vpřed. Dále je potřeba zlepšit orientace na hřišti a zrychlit 
rozhodování při hře.  

  



Plzeňská liga mladších žaček (10. 3. 2018, DHC Plzeň) 

Plzeňská liga mladších žaček pokračovala turnajem, který se za účasti obou našich družstev uskutečnil v hale 
31. ZŠ.  

DHC Plzeň A 

Turnaj zahájilo derby mezi našimi družstvy. V něm měly hráčky áčka navrch při osobní obraně i trhácích. Zato 
výkon ve hře určitě nebyl dobrý. Velké množství technických chyb, malá snaha o zakončení a především 
nedůrazná obrana zapříčinily, že ještě v polovině zápasu vedly hráčky béčka 6:5. K obratu pak paradoxně 
zavelela jedna z nejmladších hráček družstva Laura, která čtyřmi brankami v řadě zlomila odpor soupeře a 
spolu s Nelou v brance se rozhodující měrou zasloužila o vítězství (13:10). Celkový výkon družstva však byl 
výrazně za očekáváním trenérů.  

Na áčko tentokrát čekala v turnaji pouze dvě utkání. V tom druhém bylo soupeřem HC Plzeň a výkon byl 
rozhodně lepší. V osobce díky velmi dobrému pohybu a čtyřem brankám Máji dokázala děvčata vyhrát 9:6. 
Stejně jako v trhácích, i když gólů by určitě mělo být více (7:3). Ve hře byl výsledek dlouho vyrovnaný, ale 
mezi 15. a 18. minutou se soupeři podařilo odskočit na tříbrankový rozdíl. Pozitivní je, že děvčata zápas 
nezabalila, ale zvýšenou bojovností se podařilo náskok snížit a vteřinu před koncem pak Bára Bourová ranou 
z dálky dokázala vyrovnat (10:10). Remíza byla asi nakonec zasloužená, i s přihlédnutím k nejen herní 
vyspělosti nejlepší hráčky soupeře, kterou se ne vždy dařilo ubránit a která se zasloužila o většinu branek 
soupeře.  

Celkové hodnocení se příliš neliší od předchozích turnajů. Stále je patrná velká nevyrovnanost výkonů a 
opakovaná podcenění slabších soupeřů. Na druhou stranu proti silnějším soupeřům se děvčata dokážou více 
namotivovat a jejich výkon roste. Do dalších turnajů nás však čeká ještě spousta práce.  

DHC Plzeň B 

Hráčky béčka opět předvedly v turnaji velmi pěkné výkony a je vidět, že s každým dalším turnajem jejich 
výkony dále rostou.  

V prvním utkání proti áčku se úplně podle představ nedařilo při osobce ani trhácích, ale za to výkon ve hře a 
především obrovské nasazení však hráček bylo příkladné. Po většinu času děvčata držela se zkušenějším 
soupeřem krok a nebýt toho, že v závěru trochu došly síly, mohl být i výsledek ještě lepší (10:13). Na rozdíl 
od hráček áčka se tak po tomto zápasu snášela na děvčata především slova chvály. Rovněž za druhý zápas 
pro Kynžvartu patří hráčkám pochvala. Vše začala remíza při osobní obraně, kdy o výhru nás připravila až 
branka v poslední minutě, po níž následovala výhra v trhácích. Ve hře vše nejprve vypadalo na jasný zápas, 
jelikož soupeři se podařilo odskočit do čtyřbrankového trháku. Díky výbornému výkonu v poslední 
pětiminutovce se však podařilo náskok soupeře téměř vymazat (5:6). Těsnou prohru se silným soupeřem 
proto určitě nelze považovat za zklamání. Poslední zápas proti Slavii už děvčata odehrála na hraně fyzických 
sil. V osobní obraně předvedla určitě nejlepší výkon v celém turnaji a nečekaně dokázala vyhrát 9:3. V trhácích 
se sice vyhrát nepodařilo, ale i tak to byl bodově nejlepší výkon v turnaji (8:10). Ve hře se pak děvčata 
dokázala zejména v obraně vybičovat k výbornému výkonu a soupeře do zakončení z dobrých pozic pouštěla 
jen velmi málo. Na útok již ale tolik sil nezbývalo. Obrovsky cenné však je to, že i přes nepříznivý vývoj zápasu 
děvčata stejně jako v předchozím zápasu ze sebe dokázala vymáčknout poslední zbytky sil a v závěru 
vybojovala remízu 6:6.  

Celkový dojem ze zápasů družstva je jednoznačně pozitivní. I když tentokrát chybělo několik obvyklých opor, 
tak děvčata dokázala jejich absenci nahradit a ve všech zápasech byla soupeřům rovnocenným protivníkem. 
Vyzdvihovat proto někoho jde jen stěží, protože o vstřelené branky se děvčata podělila téměř rovnocenně a 
na všech je vidět velký pokrok.  

  



Minipohár sk. B – Čtvrtý soutěžní turnaj 11. 3. 2018 
(Tachov) 

Další soutěžní turnaj skupiny B se uskutečnil v Tachově. My jsme na turnaj přihlásili jedno družstvo a po celé 
řadě omluvenek jsme jej využili k tomu, abychom některým hráčkám dali více prostoru v pro ně netradičních 
rolích. Na turnaj jsme totiž odcestovali s 10 hráčkami, z nichž celou polovinu tvořily brankářky. Nelča, Áďa a 
Komár proto odehrály turnaj pouze v poli, zatímco Anička s Bárou se podělily o prostor v brance.  

Na turnaji jsme se potkali postupně se třemi soupeři - Slávii VŠ, Hájemi a domácím Tachovem. Ve všech 
zápasech měla děvčata poměrně výrazně navrch, a to ve všech částech hry. Nejtěžším soupeřem byl určitě 
pražský celek, který nás zejména při osobce donutil k maximálnímu nasazení.  

Cíl turnaje však pro nás nebyl uspět výsledkově, ale dát příležitost zahrát si v poli i brankářkám, které ji 
rozhodně využily a výraznou měrou se na výsledcích podílely i střelecky. S výhledem na červnový 
házenkářský desetiboj to tak i pro ně byla dobrá příprava.  

Jednoznačným pozitivem celého turnaje je to, že se střelecky dokázaly prosadit téměř všechny hráčky, a to 
navíc víceméně rovnoměrně. Na co bude naopak potřeba dát větší důraz v trénincích, je obrana, kde ne vždy 
hráčky přistupovaly proti útočníkovi správně. Celkově je však potřeba všechny hráčky za přístup k turnaji i 
nasazení pochválit.  

Branky:  

Březinová 8 střel/5 branek, Chvátalová 5/5, Košková 9/6, Langerová 10/10, Nyklesová 8/7, Vaicová 11/8, 
Šollarová 5/4, Růžková A 

Chytaly Ciprová (68 %) a Kaucká (53 %). 

  



Žákovská liga 4. kolo (FK Hvězda Cheb 11. 3. 2018) 

Čtvrté kolo Žákovské ligy odehrálo DHC Plzeň v dobře známém prostředí sportovní haly v Chebu. Bohužel z 
důvodu velké marodky nepřijelo družstvo SC Bohumín, a tak turnaj přinesl pro každého z účastníků jen tři 
zápasy.  

Prvními soupeřkami Plzeňaček byla domácí děvčata z FK Hvězda Cheb. Ta hrála v domácím prostředí a 
rozhodně neměla co ztratit - bojovala od první minuty a naše hráčky se jen postupně rozehrávaly. Po 
poločasovém nevýrazném dvoubrankovém vedení naše děvčata šňůrou šesti branek (zejména z rukou Tomy 
a Helči) na začátku druhého poločasu jasně rozhodla o tom, že body poputují do Plzně. DHC zvítězilo 18:9.  

Druhé utkání bylo "utkáním dne". Střetly se doposud s jen jednou porážkou v soutěži průběžně třetí Žirovnice 
a zatím neporažené DHC Plzeň. Zápas byl od začátku velmi bojovný a ani jednomu ze soupeřů se nepodařilo 
vypracovat si výraznější náskok. O poločase bylo o dva krůčky napřed DHC Plzeň. Přetahovaná pokračovala 
i ve druhé půli. Naše hráčky bojovaly a postupně se jim podařilo vybojovat si mírný čtyřbrankový náskok. Ve 
12. minutě se sice Žirovnice naposledy přiblížila na tři branky (14:17), v následující pětiminutovce ale už 
neskórovala ani jednou a DHC odskočilo šňůrou pěti branek. Konečný výsledek DHC Plzeň - DHK Slavoj 
Žirovnice 25:16. Všechny hráčky zaslouží ohromnou pochvalu - bylo to týmové vítězství. Na straně Žirovnice 
se 10x trefila Coufalová, za DHC Plzeň se trefilo hned 7 hráček - největším tahounem v poli byla Helča (6 
branek), výborně hrála Pipi (5 branek), zejména ve druhém poločase byla hodně vidět Julča (5 branek) a 
velkou roli sehrála samozřejmě i Rittiška (4 branky). V brance nás opět držela Malina (přestože dostala víc 
gólů ze spojek než obvykle, nedostala ani jednu z křídla, chytla sedmu a dva náskoky ze šestky -  oba v 
důležité chvíli).  

Třetí utkání bylo pro nás jedním z nejtěžších. Jako vždy po skvělém zápase přichází ten "hluchý" a my jsme 
jen horko těžko hledali motivaci k dobré obraně a kolektivnímu útoku. Po poločase vedly Háje zaslouženě 
11:10. Ve druhém poločase jsme naštěstí hru trochu zlepšili, i když lehkost z přechozího zápasu se vytratila 
a bylo z toho nakonec upracované vítězství 22:16. V tomto utkání se blýskla několika důležitými brankami 
Vali Toušová. Téměř za hranici svých sil šly opět Helča s Julčou a Rittiškou.  

Celkově: 

Znovu velká pochvala všem. Za nasazení, nadšení, sebepřekonání a hlavně touhu po vítězství. Doufejme, že 
to všechno vydrží i do dalších turnajů. A rozhodně díky za skvělé fanoušky, kteří nás znovu neúnavně 
povzbuzovali, i když se zrovna nedařilo.  

Branky: 

Benešová 2, Buřičová 2, Dubská 10, Hofírková, Komárková 1, Konderová, Krausová, Malá 1, Pitulová 6, 
Rittichová 8, Tomanová 7, Toušová 6, Voráčková 22, Šindelářová  

Chytaly Malá (52 %), Šindelářová (55 %) a Šoralová. 

 

  



Mladší dorostenky ze Slavie body nepřivezly (11. 3. 2018) 

V neděli 11. 3. 2018 se mladší dorostenky utkaly se Slavií Praha.  

K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, ale bohužel jen prvních osm minut, kdy jsme donutili soupeře, aby si 
vzal time-out. Do té doby bylo na ukazateli skóre 2:2. Slávistické hráčky jsme zaskočili a ony se nedokázaly 
přes naši obranu dostat. Skvěle zachytala i Kuči. V útočné fázi jsme si sice dokázali vytvořit skvělé střelecké 
šance, ale ty jsme bohužel neproměnili. Holky měly jasné pokyny, jakou obranu mají hrát, ale toho se držely 
jen prvních deset minut. Po tento čas jsme byli rovnocennými soupeři.  

Potom přišel ohromný tlak a holky začaly odcházet hlavně psychicky. Většina z nich vzdala zápas již v prvním 
poločase, který skončil 11:6 pro hráčky Slavie.   

O poločase jsme si řekli, co musíme zlepšit a čeho se vyvarovat, ale na hřišti pak došlo k pravému opaku. Po 
pár minutách druhého poločasu to vzdaly již skoro všechny. Hra byla pomalá, chyběl pohyb bez míče. Vracet 
se nikomu kromě Bary nechtělo a všechny ostatní hráčky čekaly, jestli Bary přeruší a nebo Verča s Kuči chytí. 
Právě Bary (Barbora Vaňková) zaslouží tu největší pochvalu. Její láska k házené, a také neskutečná snaha 
zkorigovat utkání byla nepřehlédnutelná. Naopak oporám týmu se již tolik nedařilo.  

Tento zápas bych nejraději vymazala. To že jsme prohráli, nevadí, ale to, že jsme to vzdali, mě hodně mrzí. 
Teď se holky budou připravovat a pilovat situace, které nás již nesmějí překvapit. A musíme přitvrdit a zpřesnit 
naši hru.  

Další zápas nás čeká 15. 4. na domácí půdě proti Vršovicím. Tímto žádám všechny příznivce házené, aby 
přišli holky podpořit a aby všem ukázali, že Plzeňačky mají ve svých fanoušcích oporu.  

Sestava a branky: 

Drozdová 3, Kepková 6, Šimáčková 1, Lásková 2, Vaňková 2, Kantnerová 1, Kliková 1, Walterová, 
Haluzincová, Vodáková, Turková, Bernhardová  

Chytaly Kučerová (47 %) a Netrvalová Verča (41 %).  

  



Bída a utrpení v Edenu (DHC Slavia Praha - DHC Plzeň -  
1. liga st. dorostenky 11. 3. 2018) 

Krásné teplé jarní slunce bylo svědkem jednoho z klíčových zápasů ligy starších dorostenek v boji o přední 
příčky v pražském Edenu. Na podzim zvítězili na západě Čech domácí více než desetibrankovým rozdílem. 
Ale kde ty loňské sněhy jsou.  

Slávistky nastoupily od první minuty nahecované a způsobovaly svým důrazem a tlakem ospalým hostům 
spoustu problémů, Plzeňačky navíc kupily spoustu vlastních chyb. A protože spoustu střel mířilo do tyče, 
vedla Slavia brzo o tři branky. Hosté v závěru trochu přitlačili a srovnali na poločasových 12:12.  

Poločasová porada jasně určila, co je třeba zlepšit. Bohužel se nepodařilo rady přenést na hřiště a Slavia se 
opět ujala dvoubrankového vedení. Není ani divu. Hráčky DHC neproměnily dvě sedmičky (Franzová a 
Franková) ani trhák (Šmrhová), a to se v tak vyrovnaném zápase neodpouští. Až ve 20. minutě se podařilo 
plzeňskému DHC vyrovnat na 21:21. Slavie ale ihned strhla opět vedení na svoji stranu. Pak vzala otěže 
zápasu do ruky nejlepší střelkyně zápasu V. Oravcová a třemi přesnými trefami získala pro svůj tým 
dvoubrankové vedení. Slavia ještě snížila na minimální rozdíl, ale Franzová odmítla drama proměněným 
sedmimetrovým hodem (23:25).  

Radost ze 14. vítězství v řadě v letošním ročníku ligy st. dorostenek trochu kazí herní projev vítězů. Naprostým 
extrémem bylo 14 neproměněných střel z křídla z 16ti pokusů. Tlak, který vytvářely hráčky na střed obrany 
Slavie, nebyl rozhodně takový, jaký bylo třeba.  

Samostatnou kapitolou byla obrana. Jindy chlouba družstva tentokrát nepůsobila příliš pevně. Jen malou 
omluvou může být neúčast pro zranění Bušauerové, Paulusové a Fouskové, i nepřítomnost Poslední, která 
musela jet do Kunovic pomoci týmu žen v 1. lize žen.  

Tento zápas nechť je poučením do dalších víkendů. Dorostenky mají volno až do dalšího utkání 7. 4. s 
Pískem. Volno jim vyplní dva předehrávané zápasy 1. ligy žen ve Velkém Meziříčí a Ivančicích a hlavně 
oblíbený velikonoční Prague handball cup. Do té doby se mohou těšit z první příčky.  

Branky DHC v utkání: 

Oravcová 9, Franzová a Franková po 4, Soukupová 3, Tomíšková a Kepková po 2, Nosková 1  

Chytaly Jiskrová a Šlehoferová.  

 

  



1. liga ženy - SHK Kunovice - DHC Plzeň 22:27 (9:14) 

V neděli jsme vyrazili směr Kunovice a opět trochu v oslabeném počtu vzhledem ke skutečnosti, že se nám 
potkala utkání žen a starších dorostenek - v neděli v 15.00 hod.  

Takže do Kunovic vyrazilo tentokrát osm statečných ve složení Linda Galušková, Dominika Galušková, 
Veronika Mudrová, Hana Formanová, Eliška Mládová a Tereza Poslední, v brance nás opět výborně držela 
Eliška Šibrová a sekundovala jí Tereza Šafaříková.  

Do utkání jsme vstoupili dobře a stejně tak i soupeř - skóre se převracelo ze stany na stranu až do 25. minuty, 
kdy bylo skóre 9:10, pak se nám podařilo odskočit na rozdíl pěti branek a tak i zakončit poločas. Vzhledem k 
tomu, že jsme neměli možnost střídání, bylo jasné, že druhá polovina bude více o velké vůli vyhrát než o 
hezké házené. Ani soupeř na tom ale nebyl o mnoho lépe, takže to byl zápas "kdo víc chce, ten vyhraje". My 
jsme si stále udržovali náskok minimálně třech branek a prokázali jsme, že chceme víc. Za utkání musím 
pochválit všechny hráčky, které odvedly sice výkon se spoustou chyb, ale s obrovskou vůlí vyhrát.  

Brankově se prosadila nejvíce Veronika Mudrová (14), i když byla v podstatě celé utkání bráněna osobně. 
Jak je již zvykem, výborný výkon podala brankařka Eliška Šibrová. Další branky si rozdělily: Linda Galušková 
4, Tereza Poslední, Hana Formanová a Dominika Galušková po 3.   

 

 

  



Turnaj na Talentu se hráčkám předpřípravky povedl  
(17. 3. 2018) 

Další turnaj, kterého se tým předpřípravky zúčastnil, proběhl v sobotu 17. 3. 2018 v Plzni na Talentu.  

Tentokrát nám v sestavě chyběly pouze dvě hráčky, a proto jsme mohli s klidem postavit dva týmy a mít i 
hráčky na střídání. Poprvé jsme vyzkoušeli nové rozdělení do týmů - všechny hráčky ročník narození 2010 
hrály spolu a k nim jsme přidali tři nejmenší z ročníku 2011, druhý tým byl poskládán z hráček ročníku narození 
2011.  

Oba týmy odehrály velmi pěkné zápasy, hráčky si pěkně přihrávaly a povedlo se oběma týmům zahrát i několik 
velmi pěkných útočných akcí na dvě nebo tři přihrávky. Téměř všem hráčkám se podařilo střelecky prosadit 
a dát více gólů v turnaji. Pochvalu tedy zaslouží všechny hráčky z obou týmů. Tento turnaj se opravdu povedl 
a výkon hráček se líbil jak trenérům, tak i rodičům. Doufáme, že v těchto výkonech budeme pokračovat i 
nadále. Nyní čeká hráčky víkendový minikemp (sobota 24. 3. 2018 od 9:00 do 12:00 h), kde si zatrénují nejen 
se svými staršími kolegyněmi z klubu DHC Plzeň, ale i s děvčaty z HK Slavia VŠ Plzeň.  

 

  



Přípravka na turnaji na Talentu (17. 3. 2018) 

V sobotu na Talentu se uskutečnil turnaj 4+1 za účasti děvčat z DHC převážně ročníku 2009.  

Turnaje se zúčastnila chlapecká mužstva Talentu a Šťáhlav a z plzeňské Slavie přijeli jak kluci, tak děvčata.  

Naše děvčata byla rozdělena na dvě vyrovnaná družstva a každé družstvo během dopoledne sehrálo pět 
zápasů (včetně vzájemného zápasu). Hrálo se každý s každým 1x15 minut, takže si všichni dostatečně 
zahráli.  

Oba dva týmy celý turnaj předváděly házenou plnou pohybu a přihrávek. U všech hráček je vidět obrovský 
herní posun, a to jak individuální, tak týmový. Musím říct, že jsem mile překvapen výkonem všech hráček. 
Všechny hráčky jsou schopny se prosadit v herní situaci jedna na jednu a zakončit. I když není zakončení v 
některých případech optimální a bojujeme s umístěním a razancí střelby, na holkách je vidět, že mají chuť a 
nebojí se hrát. Za dnešní turnaj si zaslouží všechna děvčata maximální pochvalu a doufám, že nasazení a 
chuť hrát jakou dneska holky předvedly, bude k vidění i v dalších turnajích.  

Samozřejmě jsou ve hře i nějaké ty nedostatky. Hlavně při osobním bránění mají holky problém s přebíráním 
protihráček a orientací, ale zlepšení přijde časem, když na sobě budou holky pracovat na tréninku jako doteď.  

Velké pozitivum je, že každá hráčka si dala několik gólů, což určitě přispěje k jejich sebevědomí. Z mého 
pohledu zaslouží všechny dneska absolutorium a nemá význam nikoho vyzdvihovat nebo jmenovat. Co 
oceňuji nejvíce na obou družstvech je týmovost. Děvčata nejsou sobecká a nahrají lépe postavené hráčce, 
dokáží bojovat jedna za druhou a dokáží se navzájem doplňovat. Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
rodičům a fanouškům, kteří se přišli podívat na dnešní turnaj.  

 

  



Ženy potvrdily svoji jarní neporazitelnost: Velké Meziříčí - 
DHC Plzeň, 1. liga žen (17. 3. 2018) 

V předehrávce 1. ligy žen se ve špatně vytopené a špatně osvětlené hale ve Velkém Meziříčí pokusily ženy 
DHC získat další body do tabulky.  

Hned z počátku soupeře podcenily, což se jim těžce nevyplatilo. Domácí vedení svojí jednoznačně nejlepší 
hráčkou Ivou Záviškovou začali hrát nadšeně, jednoduše a účelně. To jim po první čtvrthodince přineslo 
vedení 7:4. Hosté sice do poločasu snížili na 11:10, ale příliš ke koukání to nebylo. V útoku chyběla střelba z 
dálky a ani obě pivotky spojkám příliš nepomáhaly. V obraně vázla spolupráce hráček při přebírání pivota i 
bránění střelkyně Záviškové.  

Ještě prvních deset minut druhého poločasu byla hra vyrovnaná 15:16, ale pak se ukázala lepší kondice a 
větší zkušenost hostí. K otočení výsledku přispělo osobní bránění Záviškové i častější a přesnější střelba 
vysokých spojek V. Galuškové a V. Oravcové. Obrana se bohužel zlepšila jen lehce. V závěru DHC ještě 
navýšilo náskok až na 27:23.  

V nepříliš pohledném a trochu chaotickém utkání byl domácí tým favoritovi vyrovnaným soupeřem. Body však 
putují do Plzně.  

Velkému Meziříčí patří dík za to, že umožnilo předehrát utkání. V řádném termínu totiž DHC pořádá tradiční 
žákovský turnaj „ Memoriál Karla Šulce", kde hráčky budou pomáhat - ať jako rozhodčí nebo jako součást 
organizačního týmu.  

Příští týden v neděli předehrávají ženy další utkání v Ivančicích, aby se na konci sezony vyhnuly případné 
kolizi termínů obou dorosteneckých týmů v případném play-off dorostenecké ligy.   

Branky DHC v zápase: 

V. Galušková 11/2, V. Oravcová 5, L. Galušková 3, A. Šmrhová a V. Mudrová po 2, Poslední, Franková, 
Soukupová a Formanová po 1 

Chytaly Šibrová a Šafaříková. 

 

  



Minižačky vezou z Hájů zlaté medaile (16. - 18. 3. 2018 Háje 
Praha) 

Stejně jako v minulém roce se i letos minižačky zúčastnily Minicupu, který v hale na Chodově pořádají Háje. 
Vzhledem k věku hráček (ročník 2007), které se v letošní sezóně loučí s kategorií minižactva, to pro nás 
zároveň byla rozlučka s tímto velmi dobře organizovaným turnajem. A rozhodně byla povedená, a to nejen 
po herní stránce.  

Do jediného pátečního zápasu jsme trochu s obavami nastupovali proti pražské Slavii, tedy proti soupeři, který 
nás v loňském roce porazil na Slávistickém mináčku. I díky tomu vstoupila děvčata do zápasu koncentrovaně 
a s plným nasazením a po výborném výkonu dokázala soupeře až nečekaně jasně přehrát.  

V sobotu nás pak čekal dlouhý maraton šesti zápasů, rozdělený navíc do celého dne. Většina zápasů proto 
byla mnohem více bojem děvčat se sebou samými, než proti soupeřům. Ne vždy se totiž podařilo do zápasů 
vstoupit dostatečně koncentrovaně a určitě se projevila i únava a podvědomé podcenění soupeřů. Naštěstí 
tyto slabší úseky nebyly příliš dlouhé a po nich pak byla obvykle k vidění výborná házená, výrazně převyšující 
úroveň všech soupeřů na turnaji.  

V podobném duchu se pak odehrály i dva nedělní zápasy proti Kynžvartu a Kobylisům, po nichž byl přidán 
poslední díl do mozaiky, ve které svítila velká jednička. I přes určité nedostatky (snaha hrát rychle občas 
přerostla ve zbrklost a vyústila v jednoduché technické chyby a obrana také ne vždy fungovala podle představ 
trenérů) je třeba vítězství v turnaji považovat za úspěch. Na druhou stranu při zkušenostech děvčat, z nichž 
velká část hraje již pravidelně za mladší žačky, a při síle soupeřů, za které vesměs hrály hráčky věkově 
mladší, by asi jakékoliv jiné umístění muselo být zklamáním. Největším plusem je to, že se na střelbě podílejí 
všechny hráčky rovnoměrně. Proto je také poměrně těžké hodnotit výkony jednotlivců. Nejužitečnější hráčkou 
družstva byla zvolena po zásluze Majda, která se po celý turnaj prezentovala velkým tahem na branku a 
dokázala se prosazovat i v úsecích, kdy se zbytku družstva až tolik nedařilo.  

Celkově musíme turnaj hodnotit jednoznačně pozitivně. Více než celkové vítězství pro nás jsou důležité 
výkony družstva a děvčata opakovaně ukazují, že v nich tříme velký potenciál. Další příležitost předvést se 
dostanou hned za 2 týdny na Prague Handball Cupu, kde nás ale čekají určitě silnější soupeři, proti kterým 
bude potřeba zařadit ještě o trochu vyšší rychlostní stupeň, budeme-li chtít docílit pěkného umístění.  

Výsledky: 

Slavia Praha 15:2 
Jindřichův Hradec 14:3 
Žirovnice 13:0 
Milevsko 11:3 
Háje 12:4 
Havlíčkův Brod 15:5 
Hvězda Cheb 11:4 
Lázně Kynžvart 14:0 
Kobylisy 11:1  

Hrály:  

Růžková 27 střel/22 branek, Stulíková 19/17, Vopatová 17/16, Palečková 14/13, Bezdičková 14/11, Vaicová 
13/9, Košková 12/9, Krejčíková 16/8, Březinová 13/4, Šollarová 6/4, Burjasová 8/3  

Chytaly Chvátalová (76 %) a Nyklesová (74 %). 



 

 

  



Česko-německá spolupráce RHC DHC Plzeň a HC Leipzig 
(Plzeň, 16. - 18. 3. 2018) 

Druhý díl druhého ročníku Česko-německé spolupráce mezi kluby DHC Plzeň a HC Leipzig byl na programu 
o víkendu 16. - 18. 3. 2018. Akce byla finančně podporována Česko-německým fondem budoucnosti - 
děkujeme!!!  

Jako vždy byl program velmi pestrý a v duchu ideálu mostu mezi národy.  

V pátek čekaly na hráčky společné teambuildingové aktivity v hale. Děvčata se rozdělila do pěti smíšených, 
česko-německých družstev a společně nejprve soutěžila s kroužky v přemisťování družstev, a potom si 
zahrála běžecké "Dostihy a sázky".  

V sobotu byl na programu nejprve trénink pod vedením něměckých trenérů, a poté miniturnaj smíšených 
družstev. Odpoledne měla děvčata možnost poznat krásy Plzně při procházce centrem.  

Speciální byl sobotní večer - všechna děvčata vyrazila v mrazivém počasí na Festival světel Blik - blik. Hned 
první zastavení u Masarykovy ZŠ všechny nadchlo a podařilo se pořídit i několik fotografií. Potom všichni 
společně (hráčky i trenéři, Češi i Němci) pokračovali po trase festivalu - nejprve do kostela na Jiráskově 
náměstí, poté přes Mikulášské náměstí a papírenskou lávku až do Depa, kde se společně podívali na zlatý 
hřeb festivalu - projekci mnohonásobně zvětšeného oka.  

V neděli ráno byl na programu přátelský zápas DHC Plzeň x HC Leipzig.  

Celá akce probíhala v přátelské atmosféře. Děvčata se pokoušela komunikovat německy i anglicky. Trenéři 
si vyměnili řadu zkušeností. A všichni získali nové přátele.  

Moc děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, který akci podpořil, a doufáme, že i v dalších letech 
budou podobná setkání následovat.  

 

 

  

http://www.fondbudoucnosti.cz/


Minižačky 6+1 - skupina C - turnaj v Rokycanech (25. 3. 
2018) 

V neděli dopoledne se uskutečnil v Rokycanech turnaj v házené 6+1 skupiny C za účasti děvčat z DHC 
ročníku 2008/9.  

Děvčata sehrála celkem tři utkání, která se hrála systémem 1x5 min osobní obrana, shout-outy a 1x15 min 
hra. Postupně se utkala s děvčaty z HC Plzeň, která byla doplněna rovněž chlapci, a dvěma čistě chlapeckými 
mužstvy ze Šťáhlav a Rokycan.  

Na turnaji bylo vidět, že většina týmů se v šestkové házené teprve rozkoukává a mají s ní velmi malé 
zkušenosti. Výsledky se na celém turnaji nepočítaly a v rámci tohoto turnaje nebyly ani důležité.  

I v našem týmu přijelo na turnaj několik nováčků, ať už to byla Róza a Nikol, pro které to byla první větší 
zkušenost se šestkovou házenou. Nutno říci, že se s tím statečně popraly a vůbec se neztratily. Některé 
hráčky hrály po delší době, a to ať už to bylo vinou zranění nebo byly po nemoci. Tak samozřejmě bylo znát, 
že se děvčata chvilku rozkoukávala a hra určitě nebyla podle představ trenérů.  

Pozitivum turnaje je určitě v tom, že každá z hráček se tlačila do zakončení a každá chtěla dát branku a i z 
hlediska souhry byly vidět některé pěkné akce, do kterých se zapojilo více hráček, a akce končily krásnou 
brankou. Bohužel obrana byla dneska horší. Ne každému se chtělo bránit a obrana byla dnes opravdu naší 
slabinou. Rovněž pohyb po hřišti nebyl dneska dobrý. Děvčata šetřila na každém kroku a některá děvčata se 
musela dost přemlouvat, aby se rozběhla.  

Celkově dnešní hra postrádala plynulost a občas byla hodně kostrbatá s množstvím chyb, které byly zaviněny 
ať už nováčkovskou nezkušeností, nebo u zkušenějších hráček nekoncentrovaností a malým pohybem. 
Pochvalu dnes zaslouží určitě všechny brankařky, které předvedly dobré vyrovnané výkony a pokud budou 
takto pokračovat, tak v bráně budeme mít určitě na čem stavět.  

Každopádně pro nováčky to byla dnes příležitost poznat šestkovou házenou a poznali, na čem musí na 
tréninku ještě zapracovat a pro hráčky, které mají se šestkovou házenou už nějakou tu zkušenost, že nesmějí 
usnout na vavřínech a že na sobě musí neustále pracovat, protože bez práce nejsou koláče. Závěrem bych 
chtěl poděkovat všem rodičům v hledišti, kteří po celou dobu turnaje fandili a povzbuzovali děvčata i ve 
chvílích kdy se jim moc nedařilo.  

 



DHC prvním úspěšným dobyvatelem ivančické tvrze -  
HK Ivančice - DHC Plzeň, 1. liga žen (15. 3. 2018) 

Čtvrtý zápas na venkovním hřišti v řadě - čtvrté vítězství. Tentokrát velmi přesvědčivé, po dobrém výkonu. 
Tak se dá stručně charakterizovat předehrávaný zápas HK Ivančice -DHC Plzeň.  

DHC už tradičně na začátku prohrávalo, ale pak změnilo obranný systém a hru soupeře výrazně nabouralo. 
Do poločasu i přes některé chyby a nepřesnosti získalo pětibrankové vedení.  

Po poločasu Ivančice ještě chvilku držely krok, ale v posledních dvaceti minutách odpadly fyzicky i herně. 
DHC zápas v klidu dotáhlo k výraznému vítězství 20:31. Vítězství je cenné hlavně proto, že Ivančice do této 
chvíle sice venku nezískaly ani bod, ale doma zůstávaly naopak neporaženy.  

Velmi dobrý výkon v utkání podala V. Mudrová, která velmi úspěšně střídala střelbu s odvážnými průniky. 
Úspěšně jí střelecky sekundovaly H. Formanová, D. Franzová a V. Oravcová. Opět se příliš nedařila 
spolupráce spojek a pivotů. Uznání zaslouží i J. Franková a A. Šmrhová, které na zápas přijely prakticky z 
vídeňského letiště, aby pomohly týmu zvládnout utkání. V nohou měly tři náročná utkání reprezentace U 18 
na turnaji v Rumunsku.  

Ženy DHC Plzeň čeká po velikonoční přestávce ještě utkání v Kobylisích a tři domácí utkání. Z toho dvě se 
soupeři, na jejichž hřištích na podzim neuspěly. (Vršovice a Havl. Brod). Dokáže nováček v 1. lize dotáhnou 
své jarní tažení do konce bez ztráty bodu? Dokáží hráčky zvládnout náročný program kombinovaný s bojem 
o medaili v dorostenecké lize? To jsou otázky, které si klade nejeden fanoušek DHC, ale i soupeři. 
Na odpověď si musíme počkat do poloviny května.   

Branky DHC v zápase: 

V. Mudrová 10, Formanová 6, Franzová 5, V. Oravcová 4, Franková 3, D. Galušková 2, L. Galušková 1 
 

Chytaly Šibrová a Šlehoferová. 

 

  



Víkendové minikempy (24. - 25. 3. 2018) 

O slunečném březnovém víkendu proběhly v hale 31. ZŠ Plzeň další minikempy.  

Minižačky (sobota 24. 3. 2018) 

Minikemp minižaček se uskutečnil v sobotu dopoledne na půdě 31. ZŠ. Zúčastnilo se celkem 58 hráček 
ročníků 2006-2011 z klubů DHC Plzeň, VŠ Plzeň a Strakonic.  

Na začátku byla děvčata rozdělena do dvojic podle pexesa a společně se rozběhala s míčem v ruce, poté se 
protáhla a nakonec se pokusila o získávání driblovaného míče ve dvojici.  

Další aktivitou byly tři průpravné hry - fotbálek ve dvojicích, přihrávaná různými předměty a přihrávaná s 
vytvářením čísel. Na těchto hrách se děvčata po sedmi minutách vystřídala. Dále následovalo pět stanovišť. 
Obranné činnosti ve dvojici, práce s reakčními míčky, náběhy, střelba a uvolnění. Každým stanovištěm si 
postupně prošly všechny hráčky.  

Poslední hodinku si děvčata zahrála šestkovou i čtyřkovou házenou a v tělocvičně si zahrála vytloukanou a 
vybíjenou družstev.  

Minikemp si všechny hráčky moc užily, naučily se spoustu nových věcí a zahrály si i nové hry. Na závěr trenéři 
vybrali pět hráček, které je během kempu nejvíce zaujaly, a těm dali malý dárek.  

Hráčkám se věnoval trenérský tým ve složení: Filip Tureček, Marcela Turečková, Linda Galušková, Petr 
Beránek, Zdeněk Špaček, Eva Mancellari, Karel Přerost, David Šmrha a Věra Jordanovová. Jim všem patří 
velký dík! Samozřejmě poděkování zaslouží i fotograf Jaroslav Roub.   

Mladší žačky (neděle 25. 3. 2018 dopoledne) 

Minikempu mladších žaček se zúčastnilo 28 hráček z DHC Plzeň a ze Strakonic. Po atletické průpravě a 
technických cvičeních na místě s míčem se hráčky rozdělily do tří skupin a postupně prošly všechna 
stanoviště. V tělocvičně se věnovaly obratnostním cvičením a také správné technice hodu a skoku. V hale 
pilovaly obranu, nejprve ve dvojici a později ve trojici i s útočícími pivoty. Na posledním stanovišti se věnovaly 
střelbě po koordinačně náročných cvičeních. Na závěr byly hráčky rozděleny do čtyř družstev a absolvovaly 
několik pětiminutových utkání s různými obrannými styly.  

Hvězdami minikempu byly Beny ze Strakonic, Prcek a Čása z DHC Plzeň. Hráčkám se věnovali Eva 
Mancellari, David Šmrha a Jarka Šmrhová - děkujeme!  

Starší žačky (neděle 25. 3. 2018 odpoledne) 

Minikempu starších žaček se tentokrát zúčastnilo pouze 14 hráček z DHC Plzeň. Ty si nejprve zahrály 
vypichovanou, a poté už se soustředily na coretrainingová cvičení s míčem. Následoval rychlý útok dvojic a 
také zde "stanoviště". Na své si přišly brankářky, které nejen že měly individuální brankářská cvičení pod 
vedením Evy Mancellari, ale tentokrát byly i natáčeny na tablet a ihned se mohly podívat na to, co je potřeba 
zlepšit.  

Na hráčských stanovištích se také starší žačky věnovaly souhře v obraně, střelbě s rozhodovacím procesem, 
křížům a uvolněním. Závěrečná hra byla věnována zejména druhé vlně rychlého útoku.  

Všechny hráčky se snažily a udělaly velký kus práce, snad se to podaří zúročit i v utkáních.   

Hvězdami minikempu byly Vážka a Tomy. Poděkování patří trenérkám Evě Mancellari, Věře Jordanovové a 
Jarce Šmrhové.  

  



První Prague Handball Cup pro minižačky ročník 2008-2009 
(30. 3. 2018 - 1. 4. 2018) 

O velikonočních svátcích se mini ročník 2008-2009 zúčastnili svého prvního mezinárodního turnaje v Praze 
na Braníku. Čekali je soupeři z Čech, Moravy, Slovenska a Německa.  

Ke svému prvnímu pátečnímu zápasu nastoupily hráčky proti slovenskému týmu HK Tatran Stupava. V 
prvním poločase na děvčatech byla znát nervozita. Kupily technickou chybu za chybou a soupeř nás za to 
trestal rychlými góly. První poločas skončil 2:7. Druhý poločas byl v podání našich děvčat o trošku lepší, ale 
nedařilo se proměňovat šance. Druhý poločas prohrála děvčata 5:8.  

Ke svému druhému zápasu jsme nastoupili proti německému týmu SV Koweg Görlitz. Tým Německa na nás 
po celou dobu hrál osobní obranu. Soupeř byl velmi kvalitní a svou rychlou hrou nám nedal žádnou šanci - 
prohra 5:33. Naše hra postrádala uvolnění 1:1 a hru dopředu. V osobních soubojích jsme radši odhazoval i 
balón a tak soupeř snadno získával naše přihrávky.   

V třetím utkání nás čekalo HC Milevsko. I v tomto zápase by se dalo říct, že naše hra postrádala kolektivního 
ducha. Byť už herní projev byl o trošku lepší, v obraně si holky nepomáhaly, jen koukaly, zda to kamarádka 
ubrání. A tak se soupeř snadno dostával do střeleckých šancí. Prohra 8:18.  

Ke čtvrtému zápasu a zároveň k poslednímu toho dne jsme nastoupili proti moravskému celku Moravia 
Handball Academy. Konečně jsme si trošku spravili chuť a dobrým výkonem utkání dovedli k výhře 14:9.  

První sobotní zápas nás čekala Pražská Slávie. Po prvním dnu na Braníku bylo vidět, že se děvčata již 
aklimatizovala. Hra již byla klidnější a obrana konečně fungovala, jak měla. První poločas jsme si sice dokázali 
vytvořit střeleckou příležitost, ale kvůli naší nepřesnosti skoro každá střela letěla vedle nebo do brankáře a 
tak poločas Slávie vyhrála 1:7. Ve druhém poločase jsme zpřesnili střelbu a díky tomu se nám podařilo druhý 
poločas uzavřít krásnou remízou 6:6.  

V druhém sobotním zápase nás čekal soupeř ze Slovenska a zároveň vítěz naší skupiny HC Slovan Duslan 
Šala. Opět bych rozdělila zápas na první poločas a druhý poločas. V prvním poločase se nám nedařilo 
proměnit střelbu a i obrana fungovala tak na 50 %. Druhý poločas se děvčata začala prosazovat a proměňovat 
své příležitosti přesnou střelbou. Zlepšila bojovnost v obraně a hodně si pomáhala. Díky tomu druhý poločas 
vyhrála 8:6.  

V základní skupině skončila děvčata na 6. místě, a tak nedělní boje nám přinesly téměř domácí tým - pražský 
Sokol Kobylisy. V tomto utkání bylo jasné, že kdo vyhraje, bude v turnaji pokračovat dál. K zápasu jsme 
přistoupili zodpovědně a na hráčkách bylo vidět, že si rozhodně chtějí ještě zahrát jedno utkání. Prvních deset 
minut - stav 3:3 - se hra přelévala z jedné strany na druhou a všichni bojovali o každý míč. V posledních 
pětiminutovce jsme udělali pár technických chyb a i zde byla nepřesná střelba a soupeř tak odskočil na 
poločasový výsledek 3:7. Ve druhém poločase jsme soupeřkám dovolili vstřelit již jen jedinou branku a našim 
hráčkám se sice podařilo vsítit 4 branky, ale to bohužel nestačilo. Zápas tak skončil prohrou o jednu branku 
7:8.  

Na turnaji děvčata nasbírala cenné zkušenosti. Doufám, že je to posunulo zas o krok kupředu. Jako každý 
turnaj se ukázaly i nedostatky. Nejvíce nás trápí proměňování. Dokážeme si vytvořit spoustu střeleckých 
příležitosti, ale v zakončení to je bída. Za celý turnaj jsme vyslali celkem na branku 171 střel a z toho proměnili 
pouhých 58. Obrana se v druhé půli turnaje podstatně zlepšila, ale i zde mají některé hráčky rezervu. I tak 
všechny hráčky zaslouží pochvalu. Skoro každá si vstřelila branku a určitě každá hráčka měla individuální 
akci. Velmi dobrý výkon podaly i brankařky. Ještě bych řekla, že děvčata byla jedněmi z nejmladších účastnic 
v této kategorii. A tak doufám, že příští rok 2019 navážeme na skvělý výkon našich miníků ročník 2007, kterým 
tímto moc GRATULUJEME :-)  

Nedílnou součástí celého týmu byl i FAN club rodičů - děkujeme za podporu :-)  

  



Hrály: 

Baštářová Verča (5 střel/2 branky), Beránková Marlene (9/1), Budková Bety (8/3), Budková Kačka (37/15), 
Dostálová Anežka (9/4), Hanzlíková Barča (23/11), Krbcová Nika (5/1), Nikodemová Elen (3/0), Rittichová 
Lůca (7/3), Samcová Vendy (6/3), Sedláčková Áďa (13/0), Špačková Anet (38/13), Svatoňová Sára (4/0), 
Červená Róza (4/2)    

 

  



Senzace – minižačky vezou historické zlato z Prague 
Handball Cupu! (30. 3. – 2. 4. 2018) 

Přepište dějiny, DHC vyhrálo mezinárodní Prague Handball Cup!  
 
Těžko lze začít hodnocení letošního ročníku jinak, než parafrází legendárního výroku Roberta Záruby ze ZOH 
v Naganu. Úspěchu, po kterém roky snily jejich starší kolegyně, dosáhlo v letošním ročníku družstvo 
minižaček a poprvé v historii veze do Plzně zlaté medaile z největšího mládežnického turnaje na světě!  

Cesta za zlatem však byla více než obtížná. Zahájili jsme ji sice pátečním pohodovým vítězstvím proti 
dánskému TIK Taastrup (26:4), což ale rozhodně nebylo možno přeceňovat, jelikož se jednalo o družstvo 
tvořené mladšími hráčkami.  

Zato v druhém zápasu proti litevské Garliavě už musela děvčata zařadit na maximální rychlostní stupeň. Skóre 
bylo dlouho vyrovnané, především z toho důvodu, že se nám nedařilo ubránit skvěle hrající levorukou spojku 
soupeře, která vstřelila nakonec celkem 9 branek. Šňůrou 4 branek na začátku druhého poločasu se ale 
podařilo odskočit a náskok jsme si pohlídali až do konce (20:15).  

Po pauze na oběd pak ale proti našemu tradičnímu soupeři ze Strakonic nastoupilo úplně jiné družstvo. 
Sympaticky hrající soupeř se až nečekaně snadno prosazoval proti nedůrazné obraně a naopak naše pomalá 
hra v útoku vedla k výrazně menšímu počtu branek, než bychom čekali. Konečný výsledek 15:8 proto hodně 
zkresluje, jelikož ještě 6 minut před koncem jsme vedli pouze rozdílem 2 branek a odskočit se podařilo až v 
závěru.  

Po rozhodně nejhorším výkonu v turnaji, se kterým bychom proti silnějším soupeřům neměli šanci na úspěch, 
a důrazném pohovoru, jsme nastoupili proti družstvu Dunajské Stredy. V něm nám zcela nepochopitelně utekl 
začátek zápasu a kvůli velkému množství technických chyb jsme soupeře pustili do vedení 1:7. Následná 
stíhací jízda byla úspěšná už jen zčásti. V sedmé minutě druhého poločasu se nám sice ještě podařilo srovnat 
na 9:9, ale osmiminutový střelecký (nikoliv však herní - nedali jsme 3 sedmičky a trefili 4 tyčky) výpadek, který 
nás pak postihl, zapříčinil první prohru v turnaji (9:11) a výrazný vzestup hladiny nedaleké Vltavy. Vzhledem 
k síle soupeře se ale dalo očekávat, že se v turnaji můžeme potkat ještě znovu, což se nakonec potvrdilo.  

Do soboty jsme vstoupili zápasem proti Astře Praha, u nějž bylo jasné, že pokud chceme postoupit do 
vyřazovací fáze turnaje, musíme jej zvládnout. Možná i z toho důvodu děvčata v prvním poločasu svazovala 
trochu nervozita (6:5). Ve druhém se však už jasně projevila naše kvalita, Áďa zavřela branku a do sítě 
soupeře padala jedna střela za druhou. Po přesvědčivé výhře nad silným soupeřem (15:6), který by z jiné 
skupiny neměl problém postoupit, jsme už s jistým postupem snadno porazili slovenský Družstevník Lehnice 
(25:4) a z druhého místa zamířili do čtvrtfinále.  

V něm nás čekal v neděli německý SV Koweg Görlitz, praktikující osobní obranu po celém hřišti, díky které v 
turnaji přehrával jednoho soupeře za druhým. Bylo tedy jasné, že cesta dále povede jen díky neustálému 
pohybu bez míče a uvolněním. Skvělým výkonem na hranici fyzických sil a individuálními uvolněními jsme po 
ještě relativně vyrovnaném prvním poločasu (8:5) donutili soupeře ke změně obranného systému a vítězstvím 
15:8 jsme si zajistili nejen účast v semifinále, ale i v pondělním boji o medaile. Zpětně lze výkon v prvním 
poločasu čtvrtfinále hodnotit jako náš vůbec nejlepší v turnaji.  

Ve večerním semifinále nás čekal soupeř ze základní skupiny - Garliava, což se nakonec ukázalo jako výhoda, 
i když jsme si spíše přáli jiného soupeře. Díky poznatkům z předchozího zápasu jsme se tentokrát mnohem 
lépe dokázali připravit na nejlepší hráčku soupeře a po poločasu 10:7, který nás ještě držel trochu v napětí, v 
přímé úměře s ubývajícími silami soupeře narůstal i počet branek v jeho síti (20:9). Postup do finále tak byl 
nakonec o něco snadnější, než bychom očekávali.  

V pondělní ranním finále jsme se poměřili znovu s dalším naším soupeře ze základní skupiny, která byla 
právem označována jako „skupina smrti", jelikož všechna tři postupující družstva se nakonec podělila o 
medaile (Garliava získala bronz). O motivaci děvčat navíc nebylo možno pochybovat a touha oplatit Dunajské 
Stredě porážku ze skupiny byla obrovská. Stejně tak ale respekt k mimořádně silnému soupeři.  

V prvním poločase se skóre přelévalo ze strany na stranu, ale v jeho závěru se nám podařilo získat 
dvoubrankový náskok a tím i trochu nahlodat sebevědomí soupeře, který si proti nám po výhře ve skupině 
velmi věřil (7:5). Vyhráno však zdaleka nebylo, jelikož stejný rozdíl ve skóre svítil na ukazateli ještě pět minut 
před koncem. Pěti rychlými brankami a pouze jednou inkasovanou se nám pak ale podařilo odpor soupeře 
definitivně zlomit a po výhře 18:12 mohla zlatá radost vypuknout naplno.  



Na radosti z obrovského úspěchu už nemohla změnit nic ani porážka v závěrečném exhibičním zápasu proti 
vítězi chlapecké kategorie minižáků, kterým nebyl nikdo jiný, než soupeř, se kterým se opakovaně již několik 
let potkáváme v rámci Plzeňské ligy - Talent Plzeň. Mnohem větším zážitkem byla pro děvčata možnost zahrát 
si alespoň v tomto zápasu v rámci finálového dne před zaplněnou halou na Podvinném mlýně (finále kategorie 
mini se hrálo jinde) a porážka se ctí se soupeřem, který je již kvalitativně někde jinde, proto vůbec nemrzela.  

Celkově nelze hodnotit výkon v turnaji jinak než v superlativech. Po celou dobu (snad vyjma zápasu se 
Strakonicemi) tým zdobila nejen tvrdá aktivní obrana, za kterou navíc výborně chytaly i obě brankářky, ale i 
výborná hra jedna na jednu, podpořená několika pěknými kombinacemi. Uznání, kterého se děvčatům dostalo 
nejen od fanoušků, ale i od trenérů ostatních družstev proto bylo zcela zasloužené.  

Z jednotlivců lze těžko někoho vyzdvihovat, jelikož více než cokoliv jiného, to byl především skvělý týmový 
výkon, ve kterém každá z hráček dokázala do puntíku splnit svou roli. Všechny hráčky se navíc dokázaly 
střelecky prosadit a významně tak přispěly k celkovému triumfu.  

Závěrečná pochvala pak patří nejen děvčatům, pro která je to bezpochyby největší úspěch v jejich slibně 
rozjeté kariéře, ale i hráčkám a trenérům ostatních našich družstev, které nás přijeli podpořit v bojích o 
medaile, a v neposlední řadě i rodičům, a to jak za povzbuzování během zápasů, tak i za zajištění každodenní 
dopravy mezi Plzní a Prahou. Ještě jednou děkujeme!  

Hrály: 

Bezdičková (27 střel/15 branek), Burjasová (5/2), Březinová (17/7), Košková (19/13), Krejčíková (20/8), 
Palečková (29/21), Růžková M. (34/20), Stulíková (31/26), Vaicová (20/14), Vopatová (51/38)  

Chytaly Chvátalová (108 střel/56 chycených – 51 %) a Nyklesová (64 střel/39 chycených – 60 %). 

 

 

  



 

 

 

  



Prague handball cup - mladší žačky (30. 3. - 1. 4. 2018) 

Mladší žačky se také vypravily na Prague Handball Cup sbírat mezinárodní zkušenosti. Pro řadu z nich to 
byla první zkušenost s mezinárodní házenou, a také první účast na tomto velikonočním turnaji.  

První den a první soupeř - hned z pořádné dálky - švédské družstvo IK Sävenhof IV. Naše děvčata velmi 
dobře bránila, ale bohužel neproměnila celou řadu šancí (střelbu z devítky jsme měly 12/0). Švédky zvítězily 
11:6.   

Také druhé utkání před nás postavilo soupeřky z velké dálky - holandský tým SV Zeeburg. Tady nám opět 
skvěle fungovala obrana. V útoku družstvo táhla Mája Polanková, která několika odvážnými průniky rozhodila 
soupeřovu obranu a připravila šance pro ostatní. Dařilo se i oběma brankářkám - Sáře i Nelče. Holky 
vybojovaly první vítězství 14:10.  

Třetí utkání proti jednomu z našich tradičních soupeřů - Slavoji Žirovnice - přineslo herní převahu zkušenějších 
hráček z Vysočiny. My jsme vydrželi držet krok pouze první čtvrtinu utkání. Pak už Žirovnice přidala na důrazu 
a zvítězila 18:7. Přesto je třeba naše hráčky pochválit - oproti minulému utkání se stejným soupeřem byl v 
naší hře viditelný pokrok. V poli se dařilo hlavně Adélce Růžičkové.  

Čtvrtý, večerní, zápas proti Šale byl pak jednoznačnou záležitostí našich slovenských soupeřek. Z našich 
hráček dokázala držet krok pouze Hofi.  

Druhý den turnaje jsme opět odehráli 2 zápasy na hale TG Ruzyně, a to pro nás s dobrým výsledkem.  

K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti družstvu Sokol Praha Vršovice, výsledkově zatím nejméně bodujícímu 
družstvu naší skupiny. Děvčata do zápasu vstoupila z velkým nadšením a chutí vyhrát. Skvěle nám fungovala 
obrana a v útoku jsme velmi dobře dokázali dávat góly - jak z dálky, tak dohráváním do pivota. V bráně nás 
podržela Neli i ve druhém poločase Záplata a zápas jsme vyhráli 16:7  

Druhý a poslední zápas sobotního dne byl proti soupeřkám z Dánska Visse IF. Děvčata soupeře zaskočila 
obranou 1:2:3, která byla velmi agresivní a soupeř se přes ní jen těžce dostával do zakončení. V útoku se 
dařilo spojkám Barče s Hofy. Velmi pěkný výkon v tomto zápase také předvedla Marti, skvěle bránila a v útoku 
se nebála hrát do brány. I díky těmto všem faktorům jsme vyhráli 14:8 a čekali, jak dopadne naše skupina. 
Pro nás dopadla velmi dobře a děvčata postoupila z 3. místa do nedělní dne, kde jsme měli jistotu dalších 2 
kvalitních zápasů.  

V neděli jsme se sešli k dalším zápasům na hale Loko Vršovice a za soupeře jsme měli dvakrát naše sousedky 
- hráčky ze Slovenska.  

HK Slávia Sereď, náš první soupeř v nadstavbové skupině, byl výkonnostně i fyzicky na jiné úrovni než naše 
děvčata. Holky jako by se soupeřek zalekly a rychle jsme prohrávaly 4:1 a tento začátek se nám již nepovedlo 
zkorigovat. V útoku nejvíce snahy vstřelit branku měly především Barča a Hofy. Ale i ostatní děvčata se 
snažila. Na všech již ale byla vidět únava po náročných dvou odehraných dnech a síly rychle docházely. Toho 
využil soupeř a dával nám velmi snadné góly z rychlých útoků. Prohra 5:18 nás zbavila šance postoupit do 
dalších bojů.  

Poslední zápas na letošním Pragáči byl zápas s MŠK Dunajskou Stredou I. V tomto zápase jsme nezačali 
vůbec špatně a do 8. minuty prvního poločasu jsme dokázali držet krok se soupeřem 3:3. Pak však naše 
děvčata začala dělat zbytečné chyby a ztráceli jsme spousty míčů. Z toho soupeř těžil opět rychlými protiútoky. 
Druhý poločas se nesl ve stejném rytmu, začátek vyrovnaný a potom zbytečné chyby a snadné góly pro 
soupeře. V bráně musím pochválit Neli a Sáru, které ještě mnoho dalších jasných šancí pochytaly. V útoku 
bych chtěla pochválit především Adélku Růžičkovou, která hrála po celý turnaj velmi aktivně a nebojácně. 
Zápas pro nás skončil prohrou 13:23.  

Velkou pochvalu zaslouží Barča Bourová, která byla společně s Hofi tahounem družstva. Dále taky Liduška 
hrála velmi dobře, především v obraně byla velmi platným článkem a v útoku si již dobře nachází místa a dělá 
si prostor pro střelbu - a hlavně - ostatní už ji vidí a dokážou jí přihrát. Ohromnou pochvalu zaslouží i Nelča, 
která dokáže družstvo v důležitých chvílích v brance podržet. Málo chyb v obraně a aktivní hra v útoku - to 
byla Adélka Růžičková - i jí patří pochvala. Velice se snaží také Verunka - ceníme si na ní, že s chutí útočí i 
brání, bohužel se občas nevyhne nějaké chybičce. Příslibem do budoucna jsou ale i výkony ostatních - Míši, 
Máji, Elišky, Martinky, Sáry, Záplaty nebo Čásy. Zatím jsou ale jejich výkony velmi nevyrovnané - v některých 



zápasech zahrají skvěle, ale v dalších jako kdyby nebyly na hřišti. Dobře si vedla v pivotu Anička Wandlová - 
potřebuje sice ještě trochu zrychlit, ale v útoku dokáže chytře nabíhat i rozehrávat devítky.   

Hrály: 

Baumruková 4, Bažantová 1, Bourová 26, Čásová 6, Hofírková 18, Hýblová 13, Konderová 3, Langerová, 
Mancellari 1, Pechová 4, Polanková 4, Růžičková 4, Wandlová 2, Zaplatílková 1 

 

 

 

  



Starší žačky na Prague Handball cupu (30. 3. - 1. 4. 2018) 

O velikonočním víkendu zavítaly starší žačky na Prague Handball Cup. Jako vždy přinesl tento turnaj 
vynikající herní konfrontaci.  

V prvním zápase jsme nastoupili proti německému SV Koweg Görlitz. Naše děvčata si rychle vytvořila náskok 
a ten udržovala po celý zápas. Vyhráli jsme jednoznačně 16:8 a do hry zasáhly všechny hráčky. Několika 
pěknými akcemi se předvedla při své Prague Handball Cupové premiéře Klára Kepková.  

Druhé utkání nám přivedlo ještě exotičtějšího soupeře - španělský tým A. D. Maravillas Benalmadena. Herně 
velmi vyspělý soupeř vedl téměř po celé utkání. Poslední pětiminutovka však patřila nám. Nejprve vyrovnala 
pět minut před koncem Rittiška. Španělky si ale hned vzaly vedení zpět. Pak se z křídla prosadila Toušová a 
v další minutě z rychlého protiútoku Julča Dubská. Španělky se ale dokázaly držet na dostřel. V závěrečných 
minutách dala čtrnáctý gól po krásné spolupráci s Tomy Rittiška. Vynikající výkon v zápase předvedla Malina 
a jedním z hlavních tahounů byla Julča Dubská. Vyhráli jsme ve velice těžkém utkání 14:13.  

Třetí utkání bylo opět velmi náročné. Už to bylo v sobotu a nastoupili jsme proti Sokolu Písek. Zpočátku 
jsme  se rychle ujali vedení, ale Písek postupně dotahoval - až do remízového stavu osm minut před koncem 
druhého poločasu. Pak ale znovu zavelela do boje Julča Dubská a dvěma získanými míči a výbornou obranou 
výrazně pomohla Beny. V obraně odváděla perfektní práci Vážka. Znovu se nám podařilo odskočit na rozdíl 
tří branek, ale Písek opět v závěru dotahoval. My jsme si ale dokázali hubený náskok udržet a vyhráli jsme 
12:11.  

Čtvrté utkání nám přineslo dánské soupeřky Koge Handbold II. V tomto utkání se opět zapojily všechny hráčky 
a výborně hrály hlavně Majda a Rittiška. Vyhráli jsme 9:7.  

Posledním soupeřem v základní skupině nám byl švédský Kristianstadt Handbol II. Opět výborně zahrála 
Beny a i toto utkání se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce 11:6.  

Ale jak už to tak na Prague Handball Cupu bývá, není důležité hrát dobře v pátek a sobotu, protože rozhodující 
je vždycky neděle. Po základním kole jsme se kvalifikovali do horní části tabulky a v následující tříčlenné 
skupině nás čekal švédský tým  Lugi HF II. Soupeř, který zdaleka neměl kvality předchozích soupeřů, nás 
zaskočil třemi rychlými góly. My jsme hráli bojácně v útoku a velmi špatně v obraně. Švédky střílely rychle a 
přesně a trefovaly se ze všech pozic. U nás velela do boje hlavně Rittichová a ostatní hráčky se nemohly 
dostat do tempa. Špatně jsme bránili a v útoku se nám nedařilo zakončovat. Hráli jsme bez chuti a hlavně bez 
tolik potřebné bojovnosti. A tak přišel trest - možná až příliš krutý, ale tak už to ve sportu bývá. Prohráli jsme 
12:14.  

Poslední utkání proti Spartaku Ústí tedy bylo bojem hlavně o dobrý pocit. Znovu jsme se vrátili k naší 
předchozí hře a dokázali dobře bránit, v útoku se dostávat do šancí. Čtyřmi góly se blýskla Tomy. Příležitost 
dostaly všichni. Utkání skončilo 13:13.  

Největšími oporami družstva byly Malina, Rittiška, Julča a Tomy. Velmi dobře bránily Buřič, Beny a Majda, ale 
v útoku se jim dařilo se střídavými úspěchy. Zlepšený výkon předvedly Vážka i Kikina. Svoje si odehrála i Vali, 
i když se jí tentokrát tolik střelecky nedařilo. Spolehlivě zachytala Ája. Kepi, Anička a Helča sbíraly zkušenosti 
na první takové akci.  

Branky (podle statistik DHC Plzeň): 

Benešová 2, Buřičová 12, Cheníčková, Dubská 20, Kepková 2, Komárková 5,  Krauosvá 5, Malá 6, Nová 4, 
Rittichová 16, Tomanová 9, Toušová 6, Řehořová, Šindelářová 

  



 

 



Mladší dorostenky na Prague Handball Cupu 2018 

Tak jak každý rok se i mladší dorostenky zúčastnily největšího házenkářského turnaje „Prague Handball 
Cupu". 

V naší skupině jsme se postupně utkaly s týmy:  

ZRK Senia - Chorvatsko 
Tsg Wiesloch - Německo 
Amger Handbold - Dánsko 
FIF Handbold - Dánsko 
SVK Stupala - Slovensko  

Do prvních bojů jsme nastoupili v pátek ráno proti ZRK Senia. První zápas pro nás dopadl dobře, porazili jsme 
soupeře z Chorvatska 12:10.  

Druhý zápas nás čekal až v pozdních hodinách, a tak jsme pauzu využili k nákupům a fandění ostatním 
družstvům. Večer jsme se dali do boje s německým týmem Tsg Wiesloch. Holky byly již po celém dni čekání 
notně unavené, a tak tomu odpovídala i hra. Velmi rychle jsme se dostali do vedení, skvěle zachytaly i Verča 
s Kuči, a pak opět přišel hluchý bod. Soupeřky rychle vyrovnaly a začalo přetahování. Nakonec se holkám 
podařilo zvítězit o gól 14:13.  

Další hrací den nás čekali soupeři Dánska a Slovenka. První zápas jsme odehráli proti Amger Handbold. V 
tomto zápase holky ukázaly, že se nezaleknou ani silného soupeře. Vycházeli jsme z dobré obrany a rychle 
si vybojovali náskok 8:3. Opět nás podržely obě brankařky. Ke konci jsme si opět zápas tak trochu 
zdramatizovali a vyhráli jen rozdílem jedné branky 11:10. 

Druhý sobotní zápas byl opět proti hráčkám z Dánska (FIF Handbold I). Již při rozcvičování bylo znát, že nás 
čeká velmi silný soupeř. A to se i potvrdilo. Je neskutečné, jak všechny tyto evropské státy mají úžasnou 
lehkost a dobrou práci s balónem. Na toto vítezství se holky neskutečně nadřely. Stálo je to hodně sil. Sice 
jsme zvítězily 19:13, ale myslím si, že kdyby se dánské hráčky do toho pořádně opřely, zdaleka by nebyl 
výsledek tak jednoznačný.  

Jako poslední nás čekal soupeř ze Slovenska, a to SVK Stupala. S tímto soupeřem se již holky utkaly, a to v 
letní přípravě na turnaji v Žirovnici. I poslední zápas v základní skupině jsme dotáhli do vítězného konce 
13:10.  

A tak jsme do hlavní části postoupili z prvního místa bez ztráty kytičky.  

V neděli nás čekal soupeř HC Novi Beograd (Srbsko) a naše ligové soupeřky z Otrokovic - TJ Jiskra 
Otrokovice. Zde se již jednalo o postup. Vyhraješ a jdeš dál. Nám se podařilo porazit soupeřky ze Srbska 
11:9, ale naše síly již nestačily na soupeřky z Otrokovic. A tak nás tato smolná prohra poslala domů.  

Tento turnaj nám ukázal, kolik práce nás ještě čeká, na co se musíme zaměřit. Velkým problémem bylo i příliš 
mnoho technických chyb. Stále nám dělá problém koncovka v jasných šancích.  

Teď se již musíme soustředit na další ligový zápas, který nás čeká 15. 4. na domácí půdě proti hráčkám z 
Vršovic.     

Hrály: 

Drozdová, Lásková, Bernhardová, Šimáčková, Kliková, Haluzincová, Kajerová, Walterová, Vodáková, 
Kantnerová, Vaňková, Turková, Šauerová 

Chytaly Kučerová a Netrvalová.  



PHC - Prague Handball Cup aneb Pilsen Handball Concert 
(starší dorostenky 30. 3. - 2. 4. 2018) 

Velikonoce ve znamení Prague Handball Cupu. To je pro starší dorostenky DHC vždy výzva, letos už po 
osmé. Třikrát v semifinále, dvakrát bronz a vždy (s výjimkou prvního cvičného ročníku) postoupily z 
osmifinálové tříčlenné skupiny. Co asi může být cíl v posledním společném Pragáči téhle bláznivé partičky? 
Možná je to dokonce poslední společný turnaj vůbec. Takže přání, které se nesmí raději nahlas ani vyslovit!  

ÚTERÝ 26. 3. - rozlosování nic moc. Bídná neoblíbená hala ve Vršovicích, kde je zima i v létě, není se kde 
rozcvičit a nesmí se nahlas fandit. Alespoň že tu mají dobré klobásy. Soupeři těžcí. Dvě družstva vždy dobrých 
Dánek, loňský finalista Vasas Budapešť a ne náhodou domácí Vršovice. Ještě Francouzky a Němky. Nutně 
musí následovat porada s přítelem „Googlem" a zisk možná důležitých informací o soupeřích, které se ukáží 
v průběhu víkendu naprosto k ničemu.  

PÁTEK 30. 3. - v šest odjezd z Plzně, v půl osmé ve Vršovicích. Obavy z teploty v hale se potvrdily. Není tu 
víc než deset stupňů. Soupeř z regionální německé ligy SG Rodertal/Raderberg vzdoruje mnohem víc než 
Google předpovídal. Vydrží to dokonce celých dvacet minut, kdy vede 11:12, než se konečně zlomí a nechá 
DHC vyhrát 16:13. Tohle družstvo nakonec už ve skupině neprohraje a postupuje do osmifinálové skupiny 
úspěšně potrápit pražskou Slavii.  

Dvě hodinky volna vyplněné fanděním mladším dorostenkám DHC, které nakonec dokázaly postoupit ze 
základní skupiny bez ztráty bodu stejně jako starší žačky DHC. Zřejmě lepší oddíl. Další překážkou není nikdo 
jiný než loňský finalista maďarský Vasas Budapešť. Tady je příběh trošku jiný než v prvním zápase. DHC na 
soupeře zatlačilo velkou silou a o poločase si šlo odpočinout za příznivého stavu 7:2. A protože Plzeňanky už 
dávno nejsou žádní nezkušení „zajíčci", udrží v pohodě a klidu vítězství až do konce (12:9).  

Následuje dobrý oběd v italské restauraci a jde se na francouzský Hilsenheim, o kterém nám Google poskytl 
nejméně informací. Snaživé a sympatické Francouzky s jednou hráčkou na střídání podle očekávání na 
plzeňský kvapík nestačí a už po patnáctiminutovém poločase jsou notně pozadu (11:4), v závěru vysokých 
23:10.  

Následuje kávička, dortík a porada, jak na rozjeté Vršovice, kterým domácí hala a domácí rozhodčí nečekaně 
svědčí a před tímto zápasem jsou stále bez porážky. Tenhle zápas však rozhodují dvě výborné Rumunky a 
plná vydýchaná hala sleduje rozdíl mezi plzeňským Pendolinem a vršovickým pouze spěšným vlakem. 
Dvojnásobná rychlost znamená téměř dvojnásobný rozdíl ve skóre (20:11). Příjemná vítězná cesta domů a 
rychle do postele, protože ráno se vstává znovu po šesté.  

SOBOTA 31. 3. - dnes čeká na DHC dánský dvojboj. První jsou na řadě hráčky dánské házenkářské akademie 
(jak říká Google) HOJ Handbold.  

Páteční Pendolino má tentokrát asi špatně zapojené vagónky, a tak se hráčky poměrně často topí spíše ve 
vlastních chybách než v tlaku soupeřů. Až mezi 10. a 20. minutou vstřelí Češky šest branek, naproti tomu 
obrana s brankářkou soupeři nedovolí nic. Všichni si hluboce oddechnou a vítězství 14:11 znamená 
předčasný postup z prvního místy do nedělní osmifinálové skupiny.  

Jistota postupu si určitě zaslouží kafíčko a ořechový dortík. Poslední polední zápas proti EHU Aalborg by se 
zdál jen nutností na závěr.  

Nahecované Dánky, které potřebují body k jistotě postupu, ale svým chováním vyprovokují Západočešky ke 
zvýšenému úsilí. Dvacet minut se oba soupeři přetahují o výsledek, než se otěží zápasu chopí dvojice 
Bušauerová - Franzová a pěti brankami oproti jednomu dánskému odmítnou porážku. Aby se Dánky 
nehádaly, prohrávají stejně jako jejich ranní kolegyně 14:11. Dobrá práce dámy!! Zasloužíte si 24 hodin 
odpočinku a zítra odpoledne pokračujeme v krasojízdě ve Střešovicích v osmifinálové skupině s dobře 
známými „Kobylkami" a holandským SV Zeeburg.  

NEDĚLE 1. 4. - jak říká přítel Google: SV Zeeburg - házenkářská a hokejová akademie založená v roce 2014 
(to je teda novinka, že Holanďani hrají hokej. Já myslel, že jen rychlobruslí). Uvidíme. Holanďanky porážejí v 
prvním utkání Kobylisy o tři branky a tak chodí po restauraci s nosánkem nahoru. Dávají si dokonce 45 minut 
před zápasem maso s rýží. To se mi fakt zdá trochu „dietní chyba". Bude to fofr!   



Před zápasem malá pře, kdo bude mít jakou lavičku. Ustupujeme, protože moudřejší ustoupí. Začínáme hbitě. 
Než se Holanďanky proberou, prohrávají 5:1 a začínají se vztekat (tedy kromě fňukání a padání). Před 
poločasem na nás padá menší krize - 8:4. Pár neproměněných tutovek po přestávce se zdá zlomových - 8:6. 
A zlom opravdu přichází. Ten šestý gól v síti plzeňské brankářky Jiskrové byl až do konce utkání poslední.   

To Holanďanka loví ještě desetkrát. Konečných luxusních 18:6 hřeje příjemně u srdce.  

Další zápas osmifinálové skupiny se Sokolem Kobylisy připomíná velmi příjemný přátelák. Oba týmy jsou 
smířené se svým osudem, a tak hráčky hrají bezstarostně a všichni jsou pravděpodobně spokojeni s 
výsledkem 21:15 pro DHC. Kobylky končí svoji pouť Pragáčem stejně jako Holanďanky a DHC se jede domů 
vyspat před pondělním semifinále. Aby těch akademií nebylo málo, čeká nás další, tentokrát dánská SHEA. 
Vygooglujeme a ráno na ně vlítneme.  

PONDĚLÍ 2. 4. - Jak říká pan Google, SHEA znamená Skandeborg Handbold Elite Academy. Podle tabulek 
jeden z nejlepších dánských juniorských týmů. Nebojíme se vlka nic a po šesti minutách vedeme 4:2. V 
poločase ještě 7:6. Po přestávce příliš chybujeme a kvalitní soupeř tvrdě trestá. Za pět minut dostáváme tři 
branky (7:9), ale neskládáme zbraně a zatlačíme. Dánky jdou do pěti a my v přesilovce za pomoci nacvičených 
kombinací rovnáme na 9:9. Necitlivě a nespravedlivě nařízená sedmička posílá Dánky znovu do vedení. D. 
Franzová ještě srovná, ale další kruté vyloučení znamená dvě branky v naší síti. Na vyrovnání není už čas, 
fyzické síly ani dostatek rozvahy. Škoda. Velký sen se rozplynul, jsou vidět slzy, vztek i zklamání. Je třeba 
však říct, že výsledek je spravedlivý. Dánky byly o kousek lepší. Hráčky DHC udělaly pár chyb navíc a asi i 
trenéři mohli v posledních minutách něco vymyslet. Plzeňanky jsou odsouzeny k zápasu „jen" o třetí místo.   

Dvouhodinová přestávka sotva stačí na to vyhnat z hlav frustraci a zabojovat o svůj třetí bronz. Soupeřem 
jsou staré známé ze základní skupiny SG Rodertal/Radeberg. Po počáteční desetiminutové oťukávané (5:5) 
odskakuje DHC do poločasu na 9:6. Po přestávce přidáváme ještě dvě branky a pětibrankový náskok udržíme 
zkušeně i s trochou štěstí až do konce 9:14. Ta bronzová není zas tak špatná. Kdo se v Čechách může 
pochlubit, že má doma tři medaile z PHC, i když „jen" bronzové. V Čechách nakonec zůstává jen jedna 
medaile z dorosteneckých kategorií. Ta naše.  

Vítězem kategorie se nakonec stává náš přemožitel ze semifinále - SHEA.  

Co říci závěrem? Rozhodně jsme tu nebyli čtyři dny zbytečně. Máme medaili, spoustu sebevědomí, 
zkušenosti k nezaplacení. Zjistili jsme, kde nás bota tlačí. Třeba ... zapomněl jsem, že podle výzkumu na 
sociálních sítích jsou našimi nejvěrnějšími čtenáři Mostečtí, takže Vám to prozradíme až po 6. květnu.  

Je třeba poděkovat hráčkám, které žily turnajem a odvedly výborný výkon. Fanouškům - rodičům za dopravu, 
neúnavné povzbuzování a další doprovodné služby. Rozhodně i pořadatelům za uspořádání této gigantické 
házenkářské akce. Škoda, že pro tuto „galakticky skvělou partičku" poslední. Přeji tímto všem našim 
následovnicím hodně zábavy se značkou PHC. Třeba v našich stopách budou šlapat vítězné minižačky z 
letošního ročníku. Odkud jinud než z DHC. Gratulujeme, jen tak dál!  

Branky DHC v turnaji: 

D. Franzová 39, V. Oravcová 27, A. Šmrhová 22, J. Franková 20, P. Kepková 15, M. Sedláková a T. 
Bušauerová po 12, B. Nosková, A.Tomíšková a T. Poslední po 6, K. Soukupová 2 

Většinu utkání odchytala A. Jiskrová. Záda jí kryly M. Šlehoferová a T. Šafaříková. 

  



 

  



Turnaj přípravek 4+1 (DHC Plzeň 7. 4. 2018) hodnocení 
skupiny Předpřípravka 

V sobotu 7. dubna tým předpřípravky pořádal turnaj na 31. ZŠ. Oba naše týmy se utkaly až v odpoledních 
skupinách C a D, a po dlouhé době nám na turnaji nechyběla žádná hráčka. Týmy byly opět rozděleny na 
starší a mladší hráčky, přičemž tým starších byl doplněn třemi mladšími hráčkami.  

V sobotu dopoledne se děvčata ročníku 2008/2009 zúčastnila turnaje ve čtyřkové házené na domácí půdě na 
DHC.  

Děvčata byla rozdělena do tří týmů a postupně za sobotní dopoledne sehrála velmi kvalitní zápasy  

Ve skupině C se náš tým utkal postupně s týmy Talentu, VŠ Slavia Plzeň, Šťáhlav a Rokycan. Ve skupině D 
měl náš druhý tým za soupeře Talent, Cheb, Rokycany a Lázně Kynžvart.  

Oba naše týmy předvedly slušné výkony. Některé hráčky se viditelně zlepšují, jiné se naopak ne a ne probudit. 
Hráčky, které měly delší výpadek kvůli dlouhým nemocem, pak mají co dohánět.  

Stále se však nedaří všem hráčkám přitvrdit v obraně. Buď hráčky nebráníme vůbec, nebo jen u soupeřů 
stojíme a koukáme na ně. Občas se některé hráčce povede správná obrana na ruku s balonem, bohužel v 
ten okamžik nám chybí síla a obrana je tudíž neúčinná. Na tomto musíme tedy zapracovat. Dále je zapotřebí 
zrychlit hru, problém nám dělá hlavně rychlá rozehrávka. Hráčky jak v bráně, tak v poli váhají s rozehrávkou.  
Zlepšení přišlo hlavně v přihrávkách, kdy spousta hráček dokáže velmi pěkně zpracovat balon a přihrát další 
spoluhráčce, je vidět, jak se hráčky začínají po sobě dívat. Nicméně je třeba zapracovat i na lepším pohybu 
a náběhu do volného prostoru. Příliš mnoho hráček stojí schovaných za soupeřem, kam přihrávka od 
spoluhráčky určitě nepřijde. 

Nyní budeme mít více prostoru všechny nedostatky zlepšovat díky hezkému počasí, kdy od 16. dubna 
začínáme s tréninky venku a navíc jsme přidali jednu tréninkovou jednotku v týdnu navíc. Takže hráčky 
začnou s třemi tréninky za týden a zlepšení na sebe určitě nenechá dlouho čekat.  

 

  



Turnaj přípravek 4+1 (DHC Plzeň 7. 4. 2018) hodnocení 
skupiny Přípravka 

Tým 1 - Vendy Samcová, Rósa Červená, Lúca Rittiška, Betka Poskočilová, Marlen Beránková 

Děvčata si za celé dopoledne sáhla opravdu na dno svých fyzických sil, protože hrála celý turnaj bez střídání. 
Přesto všechny zápasy odehrály hráčky ve vysokém tempu, i když v závěru jim už docházely síly, a to bylo 
vidět především v bránění soupeřek. Jinak všechny hráčky zaslouží pochvalu za nasazení, které celý den 
předváděly. Opět se ukázaly neduhy, které v některých případech vycházely z únavy - a to umisťování a 
razance střelby. Co se týče uvolňování a orientace na hřišti v tom děvčata dominovala.  

Tým 2 - Štěpka Jungová, Míša Sedláčková, Nikol Čákorová, Lucka Kaucká, Anita Sacherová, Viky Vavrová 

Tento tým byl složený ze dvou nováčků, ze zkušené Štěpánky, která celý tým střelecky táhla a z děvčat, které 
nebyly dlouho na trénincích, nebo nemají tak velké zkušenosti. Většina děvčat musí získat zkušenosti a 
načerpat sebevědomí. Holky mají v některých okamžicích strach jít na branku a chybí jim tah a přímočarost. 
Rovněž na střelbě a obraně je nutné zapracovat. Na všech nedostatcích musíme zapracovat na tréninku.  

Tým 3 - Vanneska Trejbalová, Gábinka Růžičková, Denis Hodlová, Elen Beránková, Kristýnka Cvačková, 
Eliška Bendová 

Tým složený z našich nejmladších děvčat nebo z děvčat, která jsou naprostými nováčky, pro které to byl 
vůbec první turnaj v házené. U nováčků je to opravdu o rozkoukávání se. Ostatní musí ještě přidat v pohybu, 
v razanci a umístění střelby a v bránění. Za tento turnaj musím určitě pochválit Vannesku Trejbalovou, která 
se výborně uvolňovala a dala krásné góly. A rovněž v bráně předvedla výborné výkony.  

Všem rodičům díky za podporu!  

 

  



Čtyřicítka visela ve vzduchu (DHC Plzeň - Sokol Písek  
1. liga st. dorostenky 7. 4. 2018) 

Po úspěšném Pragáči čekala na starší dorostenky opět liga. Hostem byly tentokrát dívky Sokola Písek.  

Toto družstvo je pravděpodobně nejčastějším soupeřem mezi ročníky 1999 a 2000. Kam až moje paměť 
sahá, Písek nikdy nezvítězil. Nejinak tomu bylo i tentokrát.  

Jihočešky se sice snažily, ale DHC strojovým tempem navyšovalo skóre až na konečných 39:21 (poločas 
22:13). Nikdo se nezranil, což je asi nejpříjemnější konstatováním. Potěšující byl i návrat po zranění Simony 
Paulusové, která svým výkonem příjemně překvapila.  

V příštím kole hrají dorostenky opět doma, tentokrát se Sokolem Vršovice.  

Branky DHC v utkání:  

Oravcová 10, Franzová 7, Franková a Sedláková po 5, Šmrhová 4, Kepková 3, Poslední 2, Paulusová, 
Fousková a Bernhardová po 1 

Chytaly Jiskrová a Šafaříková.  

 

  



Turnaj mini 6+1 - skupina B (DHC Plzeň - 8. 4. 2018) 

V neděli dopoledne se uskutečnil další soutěžní turnaj minižaček skupiny B, který se konal na domácí půdě 
na DHC Plzeň.  

Turnaj se konal za účasti týmů z plzeňské Slavie, Tachova, Kynžvartu a Hvězdy Cheb. Tentokrát se hrálo 
systémem 5 min. osobní obrana, shot-outy a 1x15min hra.  

První zápas jsme sehráli s družstvem plzeňské Slavie. Oproti jiným turnajů začaly holky hned od prvního 
zápasu pěkně svižně a od začátku se dobře pohybovaly, výborně bránily a oproti jiným zápasům začala 
fungovat týmová hra, tzn., že si děvčata přihrávala, v obraně se dobře doplňovala a pomáhala si. Osobní 
obrana byla vyrovnaná, v trhácích to bylo se střídavými úspěchy a ve hře jsme předvedli výborný výkon.  

Ve druhém zápase nás čekal neoblíbený soupeř z Tachova, který opět přijel s taktikou „všechno hrajeme na 
naší urostlou hráčku“. Tentokrát jsme si ji ale vzorně pohlídali a oproti minulým duelům se prosadila pouze ve 
dvou případech. V osobní obraně se nám velice dařilo, v trhácích opět se střídavými úspěchy a ve hře jsme 
herně převyšovali soupeře. Opět pochvala pro celý tým za výborný pohyb, výbornou obranu, kdy jsme 
opravdu nedovolili tachovským hráčkám vůbec nic.  

Ve třetím duelu jsme se střetli s Kynžvartem, který předváděl celý turnaj házenou plnou pohybu. Tak jsme 
všichni očekávali, jak se s tím holky poperou. A popasovaly se s tím nadmíru statečně a pro všechny 
přihlížející byla naše hra velkým překvapením. Holky jednoznačně přehrály soupeře v osobní obraně, ve které 
se prezentovaly výborným pohybem. Trháky se nám povedly náramně s 100% úspěšností a ve hře jsme 
kynžvartským děvčatům nedali moc šance na zakončení.  

Poslední zápas jsme odehráli se silným Chebem, který se celé dopoledne prezentoval velmi nepříjemnou 
tvrdou hrou, ke které měl v družstvu vhodné typy hráček. V osobní obraně jsme podali velmi dobrý výkon, 
přesto byl soupeř ještě o trochu lepší. V trhácích jsme byli opět excelentní a ve hře podala děvčata heroický 
výkon - vydala ze sebe úplně všechno - a všichni jsme měli z jejich výkonu velkou radost.  

Shrnutí celého hracího dne je velmi pozitivní. Začínáme úročit za sezónu načerpané a nasbírané zkušenosti. 
Branky se začínají oproti minulým turnajům rozkládat mezi více a více hráček. Což je velké pozitivum. Určitě 
se u všech děvčat zlepšil pohyb po hřišti. Všechny hráčky se pokouší o střelbu a uvolnění jedna na jednu. Co 
dnes určitě holky zdobylo byla výborná obrana, ve které si děvčata navzájem pomáhala a doplňovala se. 
Dnes už byly vidět rovněž krásné akce přes celé hřiště na dvě na tři nahrávky, které si vysloužily potlesk 
rodičovského publika. Některé holky za tuto sezónu vskutku udělaly velký krok dopředu a je to hned poznat 
na celkové předvedené hře. Začíná to opravdu fungovat a jednotlivé střípky herních činností začínají do sebe 
zapadat. Musím pochválit všechna děvčata za nádherný týmový výkon, který nám v minulých turnajích trošku 
chyběl. Nesmím zapomenout rovněž na brankařky, které opět předváděly ve všech zápasech vyrovnané 
výkony.  

Jinak se celé dopoledne neslo ve výborné náladě a za super atmosféry v hledišti. Všem rodičům za podporu 
všichni děkujeme a všichni očekáváme, že stejnou atmosféru vytvoří i příští týden na chebské hvězdičce!  

Sestava: 

Baštářová, Červená, Dostálová, Beránková M., Budková B., Budková K., Hanzlíková, Jungová, Poskočilová, 
Rittichová, Sacherová A., Sedláčková, Svatoňová, Špačková   

 



Minipohár sk. B – Pátý soutěžní turnaj 8. 4. 2018 (DHC 
Plzeň) – ročník 2007 

Pořadatelem dalšího turnaje skupiny B bylo naše družstvo. Vzhledem k počtu přihlášených týmů byly 
vytvořeny dvě skupiny a naše děvčata startovala v té odpolední, jinak ryze chlapecké, jelikož jsme hráli 
společně s chlapci Talentu, Slavie a Šťáhlav.  

Na turnaji jsme chtěli dát příležitost méně vytíženým hráčkám, které buď za áčko nehrají vůbec anebo hrají 
méně. Zejména pro ty druhé však turnaj přinesl po Prague Handball Cupu kruté vystřízlivění, jelikož až na 
výjimky roli předpokládaných lídrů družstva vůbec nezvládly.  

Už první zápas proti Talentu přinesl velmi pomalou házenou a proti mladšímu soupeři, se kterým bychom 
jinak neměli mít problémy, paradoxně chyběla i odvaha jít do zakončení. Nebýt Šolly a Koši, které jediné se 
nebály vzít na sebe větší díl odpovědnosti, skončil by zápas ostudnou porážkou (remíza při osobce a 
jednobranková výhra ve hře). Druhý zápas proti Slavii už byl sice o trochu aktivnější, což bylo ale spíše 
způsobeno silou soupeře než nějakou naší zlepšenou hrou. Ale i tak jsme museli děvčata hodně přemlouvat, 
aby se pokusila o zakončení nebo uvolnění. Kruté zrcadlo pak nastavil poslední zápas proti Šťáhlavům, proti 
kterým se děvčata nedokázala prosadit vůbec. Ač se jedná o silné družstvo, které běžně startuje v A skupině, 
tak za pouhé tři vstřelené branky (z toho navíc dvě v osobce a jen jednu ve hře) holky rozhodně pochválit 
nelze.  

Celkově turnaj musíme hodnotit jako nevydařený. S výjimkou již zmiňovaných Šolly a Koši, které společně 
vstřelily víc branek, než zbytek družstva dohromady, a začínajících Áji s Vali, nelze pochválit prakticky nikoho. 
Zejména ostatní zkušenější hráčky, ač dostaly větší herní prostor na spojkách, než dostávají v áčku, a měly 
by na této úrovni družstvo táhnout, by si měly sáhnout do svědomí a vrátit se z oblak zpět na zem, jelikož 
jejich výkon byl tentokrát velmi slabý. Do šedi celého turnaje zapadly i nevýrazné výkony obou brankářek (ač 
procentuálně to tak špatně nevypadá). Do dalších turnajů je tak rozhodně co zlepšovat.  

Branky: 

Burjasová (4 střely/2 branky), Březinová (6/2), Košková (14/7), Krejčíková (6/1), Loskotová (4/2), 
Madleňáková (2/0), Růžková A. (4/0), Vaicová (4/2), Šollarová (11/6), Šuchmanová (7/3) 

Chytaly:  

Kaucká (23 střel/14 chycených – 60 %), Nyklesová (31/13 - 41%)  

 



Žákovská liga 5. kolo (Ostrava 8. 4. 2018) 

Páté kolo Žákovské ligy přivedlo DHC Plzeň až do daleké Ostravy.  

Na začátku je třeba vyzdvihnout fanclub, který byl téměř stejně početný jako náš hráčský tým a který celou 
dobu neúnavně povzbuzoval a fandil. Moc děkujeme!!!  

A bylo se na co dívat.  

Hned první utkání svedlo k sobě dosud neporažené celky Zlína a DHC Plzeň. Zlín přijel bez některých hráček 
základní sestavy (ve stejný den totiž hrály totiž jejich mladší dorostenky v Mostě). DHC přijelo kompletní, i 
když ne úplně zdravé - Pitulová i Voráčková se zotavují po zraněních. Naštěstí díky péči naší fyzioterapeutky 
Katky Frouzové mohly alespoň částečně nastoupit. Do utkání vstoupily lépe hráčky Zlína a po chybách v naší 
obraně vedly 3:0. DHC se ale nevzdávalo a ještě v průběhu prvního poločasu dotáhlo na remízový stav. O 
poločase vedl o gól Zlín. Ve druhém poločase přetahovaná pokračovala. Za vyrovnaného průběhu pak došlo 
k nepříjemnému zranění největší opory zlínských - Jany Hvozdenské. DHC Plzeň si postupně vypracovalo až 
tříbrankový náskok, který mohlo navýšit až na pět branek, ale bohužel vlastními chybami nejen vedení 
nezvýšilo, ale naopak se drobnými zmatky o něj připravilo, a tak minutu před koncem svítilo na ukazateli 13:14 
pro Plzeň. Za tohoto stavu byl nařízen proti Zlínu sedmimetrový hod, ale ani ten jsme ale nedokázali proměnit. 
Utkání spělo do dramatické koncovky. Zlín šel do útoku a vypracoval si šanci z křídla. Naštěstí excelentní 
Malina chytla a dala tak DHC Plzeň šanci zakončit utkání v útoku. Rittichové s Voráčkovou se podařilo podržet 
míč, vzali jsme si time-out a i po něm jsme dokázali udržet klidnou hlavu a jednobrankové vítězství. Skvělý 
výsledek a ohromná pochvala pro všechny. Výborně chytala Malina, hru perfektně organizovala Rittiška a 
vyzdvihnout je třeba i skvěle bránící Beny.  

Pochvalu zaslouží děvčata i za další zápas proti Porubě. Tento soupeř, kterému se v předchozích turnajích 
příliš nedařilo, se nyní raketově zlepšuje a celý zápas byl rovnocennými soupeřem. U nás se opět dařilo 
Rittichové a Voráčkové, tři góly přidala i Julča Dubská. Výborně opět chytaly obě brankářky - Malina i Ája. 
Vyhrály jsme 20:14.  

V posledním utkání proti Otrokovicím jsme dobře zvládli vstup do zápasu a rychle vedli 9:1. Příležitost dostaly 
zejména hráčky ročník 2004 a zvládly svoji roli na jedničku. V brance se opět dařilo Áje, v útoku dobře hrály 
Beny, Kikina, ale i ostatní. Vyhráli jsme 19:8.   

Celkově ohromná pochvala pro všechny - za dobrou obranu, za chuť do hry, za vzájemné povzbuzování se. 
Vyzdvihnout bych chtěla Rittišku, která už na minulém turnaji zahrála výborně a teď možná ještě lépe :-) 
Velkou oporou družstva je Malina, která nás neuvěřitelně držela ve všech zápasech. Ale poděkování a chvála 
patří všem, protože všechny hráčky bojovaly s maximálním nasazením a na hřišti ze sebe vydaly všechno, 
co mohly!  

Sestava: 

Benešová 4, Buřičová 2, Dubská 6, Kepková, Komárková 1, Krausová 1, Nová 6, Pitulová 1, Rittichová 10, 
Tomanová 6, Toušová 4, Voráčková 12  

Chytaly Malá (60 %) a Šindelářová (52 %).   

 

 



Pozvánka na poslední čtvrtinu sezony - přijďte fandit! 

Házenkářský rok má za sebou zhruba tři čtvrtiny sezony, a tak si myslím, že by bylo dobré udělat si takový 
malý přehled, jak na tom jsou jednotlivá družstva DHC a co je ještě čeká, a to včetně časů utkání.  

Minižačkám se zatím v sezóně opravdu daří a dokázaly vyhrát nejen na prestižním turnaji na Hájích, ale i na 
mezinárodním turnaji Prague Handball Cup. Další výzva je před nimi - Memoriál Karla Šulce. Podaří se 
navázat na loňské výborné výsledky ve čtvřkové házené stejně kvalitními výkony v šestkové házené? Přijďte 
se podívat na Memoriál Karla Šulce (5. - 7. 5. 2018).  

Na něm se samozřejmě představí  mladší žačky. Ty hrají celoročně Plzeňskou ligu a různé nesoutěžní 
turnaje. Vrcholem jejich sezony bude po Memoriálu Karla Šulce tentokrát domácí Mistrovství ČR v 
Házenkářském desetiboji, které pořádá DHC Plzeň ve dnech 1. - 3. 6. V této kategorii sbírá DHC v posledních 
osmi letech jednoznačně nejvíce medailí ze všech klubů v ČR, takže se současné mladší žačky budou mít, 
co ohánět, aby se svým starším kolegyním vyrovnaly.  

Skvěle mají svoji sezonu rozehranou starší žačky. Nejenže vedou bez ztráty bodu Plzeňskou ligu, ale 
momentálně i celorepublikovou Žákovskou ligu. V posledním turnaji Žákovské ligy 12. 5. ve Strakonicích je 
čekají poslední čtyři velmi náročná utkání. Budeme držet palce, aby dokázaly dokráčet pro některou z medailí 
(DHC Plzeň už má dvě stříbra i bronz z této soutěže, na zlato stále ještě čeká).  

Mladší dorostenky hrají 1. ligu mladšího dorostu. Ve velmi náročné soutěži spojené s dlouhým cestováním 
jsou v této chvíli na pátém místě. Ve svých rukách mají určitě posun na čtvrtou příčku. Teoretická je ještě 
naděje na bronz, ale to jen při výsledkovém kolapsu třetího Zlína.  

Zápasy mladších dorostenek do konce sezony:   

• 15. 4. DHC Plzeň - Sokol Vršovice 14.00 h. 

• 28. 4. DHC Plzeň - HC Háje 15.00 h. 

• 29. 4. DHC Plzeň - Zora Olomouc 14.00 h. 

• 6. 5. Baník Most - DHC Plzeň 14.30 h. 

• 12. 5. DHC Plzeň - Otrokovice 14.00  h. 

Starší dorostenky hrají rovněž první ligu, ale v této kategorii je soutěž rozdělena na dvě poloviny, takže DHC 
hraje ligu západ. Tuto soutěž vedou s patnácti vítězstvími v řadě a bez jediné porážky. Klíčové bude s největší 
pravděpodobností poslední utkání v Mostě. Zde mohou Plzeňanky prohrát maximálně o dvě branky. V tom 
případě postoupí do finále play-off proti nejlepšímu celku ligy východ. V případě horšího výsledku v Mostě si 
zahrají „jen" o bronz proti druhému celku z východu. Podmínkou samozřejmě je, že vyhrají i předchozí čtyři 
utkání. Finálový zápas má ještě jeden bonus, a to že oběma finalistům zajišťuje účast v Československém 
poháru, kde se utkají nejlepší dva týmy z ČR a SR.  

Zápasy st. dorostenek do konce sezony:  

• 14. 4. DHC Plzeň - Sokol Vršovice 15.00 h. 

• 22.4. Sokol Kobylisy - DHC Plzeň 11.00 h. 

• 28. 4. DHC Plzeň - Jiskra Havlíčkův Brod 15.00 h. 

• 1. 5. DHC Plzeň - Astra Praha 15.00 h. 

• 6. 5. Baník Most - DHC Plzeň 16.45 h. 

• 12. nebo 13. 4. play-off 

• 19. nebo 20. 4. play-off 

• případně 25. -27. 5. Československý pohár  

Od sezony 2017/18 se na DHC hraje i soutěž žen. Do DHC přestoupilo pět zbývajících žen Slavie VŠ Plzeň 
a spolu se současnými dorostenkami vytvořily tým bojující o body v 1. lize žen. Těch se doposud podařilo 
získat opravdu hodně. V současné chvíli má tým bilanci 11ti vítězství a tří proher. Patří mu první příčka s 
dvoubodovým náskokem před městským rivalem HC. Do konce soutěže zbývají ještě čtyři kola, z nichž tři 
hrají hráčky DHC v domácím prostředí, kde ještě neprohrály. Vše mají ve svých rukou, možná i  senzační 
postup do československé interligy?  

  

http://www.dhcplzen.cz/detail-clanku.php?idClanku=1164
http://www.dhcplzen.cz/detail-clanku.php?idClanku=1172
http://www.dhcplzen.cz/


Zbývající utkání žen:  

• 15. 4. DHC Plzeň - Sokol Vršovice 16.00 h. 

• 22. 4. Sokol Kobylisy -DHC Plzeň 15.00 h. 

• 29. 4. DHC Plzeň - Jiskra Havlíčkův Brod 16.00 h.  

• 13. 5. DHC Plzeň - Otrokovice 16. 00 h. 

Tento stručný přehled nechť slouží jako pozvánka pro fanoušky DHC Plzeň i dobré házené, protože na DHC 
se v dnešní době hraje špičková česká házená ve všech kategoriích.  

 

  



Memoriál Karla Šulce - hlasujte pro film do Šulc Cinema 

Memoriál Karla Šulce se blíží a v letošním roce opět pokoříme rekord!  

Přihlášeno je 81 družstev z celé republiky. Nechybí tradiční účastníci téměř ze všech krajů České republiky - 
nejdále to k nám budou mít ze Zlína.   

Hrát se bude od soboty 5. 5. do pondělí 7. 5. 2018.  

Více o turnaji na turnajových stránkách.  

Jako každým rokem i letos můžete hlasovat, který film uvidí účastnice turnaje v "Šulc Cinema". Tedy přímo 
ve sportovní hale, a to v sobotu 5.5. Filmy vybírejte zde.   

 

 

 

 

 

 

  

http://www.memorialkarlasulce.cz/home-page.php
http://www.memorialkarlasulce.cz/memorial-karla-sulce-cinema.php


Pojďte s námi na pochod (22. 4. 2018 Třemošná) 

V letošním roce pro Vás připravujeme již druhý ročník Aprílového pochodu - tentokrát v neděli 22. 4. 2018.  

Po loňské vydařené premiéře u Kamenného rybníka v Plzni se letos projdeme v Třemošné.  

Start bude od Hasičárny mezi 14:30 a 15:00 h. Zaparkovat se dá přímo u Hasičárny (Požárníků 74, 
Třemošná). Pro ty, co chtějí přijet vlakem - z Bolevecké zastávky vlak odjíždí v 14:25 a v Třemošné je v 14:31 
h.  

Bude připravena přibližně pětikilometrová trasa, tentokrát s úkoly s házenkářskou tématikou. V cíli zase 
společně posedíme a opečeme si buřtíky. Ty si určitě přineste s sebou, ale pití a nanuky bude možné koupit 
na místě.  

Těšíme se na viděnou a doufáme, že padne loňský rekord 138 účastníků.  

 

 

  



Turnaj Mini 4+1 - DHC Plzeň (14. 4. 2018) - předpřípravka 

V sobotu 14. 4. 2018 se tým předpřípravky zúčastnil turnaje "Mini 4+1" a vypomohl tak starším kolegyním z 
DHC, které odjely na turnaj do Chebu.  

Protože tento turnaj nebyl pro naši kategorii, sehrály naše dva týmy zápasy proti o několik let starším hráčkám 
z Tachova a Rokycan.  

Kdo zaslouží pochvalu za dobré výkony, jsou především tyto hráčky v týmů A: Natálka Dlesková, Niki 
Egermajerová a Lála Mancellari - tyto hráčky předvedly několik hezkých útočných akcí a také bojovnost. 
Markétka Kurešová a Nelča Pivoňková se naopak blýskly několika pěknými zákroky v brance.  

V týmu B, kdo překvapil svými výkony, a zaslouží pochvalu, je Karolínka Šnebergerová, která ukázala velkou 
bojovnost, dobrý pohyb, ale hlavně velké zlepšení. Ostatním hráčkám chybí pohyb bez balonu nebo s ním, 
kdy zapomínají na to, že si mohou udělat tři kroky a jít samy, místo toho stojí a váhají s rozehrávkou. Zvláště 
starší hráčky, které by měly táhnout druhý tým, potřebují zapracovat na pohybu.  

Dále se opakovaly chyby v obraně, kdy se nevracíme nebo jen u hráček stojíme a nebráníme je důsledně.  

Tentokrát ale přece jenom mají naše hráčky omluvu, že hrály se staršími a většími soupeřkami. Nicméně ani 
tak by se jich neměly zaleknout a ukázat více odhodlanosti a bojovnosti. Příští týden nás čeká další turnaj v 
naší kategorii, snad se nám tedy povede lépe. 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (14. 4. 2018, Tachov) 

V krásný slunečný den hostil další kolo Plzeňské ligy mladších žaček Slavoj Tachov. Hrálo se klasickým 
systémem - 10 minut osobní obrana, shot-outy a 20 minut klasická hra.  

DHC Plzeň A             

Áčko v prvním zápasu proti Kynžvartu předvedlo velmi dobrý výkon v osobní obraně a díky velmi dobrém 

pohybu v útoku jasně vyhrálo 7:3. Stejně tak se dařilo i v trhácích. Bohužel při hře jsme dokázali držet krok 

pouze prvních 10 minut. Pak přišlo výrazné polevení v obraně (přísnější měřítko snesla jen Hofi), čehož 

dokázal soupeř využít a zaslouženě zvítězil 15:11. Střelecky se nejvíce dařilo Báře Bourové a Lidušce, které 

daly po 5 brankách.  

Druhý zápas proti Béčku přinesl podobný průběh. Opět velmi dobrý výkon především v útoku při osobce (10:6) 
a s jistotou zakončované trháky. Ve hře můžeme být celkem spokojeni s útočnou fází, ale obrana měla opět 
velké trhliny. I přes výhru 13 obdržených branek není moc dobrou vizitkou. Velkým tahem na branku se 
prezentovala Laura, která se dokázala prosadit sedmkrát. Po pěkných uvolněních na křídlech skórovaly Eliška 
s Majdou a dařilo se i spojkám.  

Nejlepší výkon si děvčata schovala do posledního zápasu proti Slavii. Po tradiční výhře v osobce i trhácích 
přišlo výrazné zlepšení i ve hře. Obrana konečně nepostrádala patřičný důraz a s 5 obdrženými brankami 
můžeme být určitě spokojeni (10:5). Střelecky se nejvíce opět dařilo Lidušce, která neomylně proměňovala 
sedmičky a dařilo se jí i na pivotu.  

Hrály:                           

Baumruková, Bezdičková, Bourová, Hofírková, Hýblová, Pechová, Růžková M., Stulíková, Vopatová, 

Mancellari  

DHC Plzeň B 

Při osobní obraně chyběl našim hráčkám pohyb bez míče a také v obraně se nedařilo přerušovat tak často, 
jak bychom si přáli. V útoku se dařilo Anetce a Adélce, ostatním se moc běhat nechtělo. Tachov hrál s chutí, 
rychle a zkušeně a zaslouženě zvítězil 10:2. Při shot-outech byl velký problém míč přesně přihrát i chytající 
hráčkou zpracovat. Tento problém měla obě družstva. Výsledkem byly jen dva zakončené shot-outy na naší 
straně, a to z rukou Aničky a Anetky. Soupeřkám se dařilo ještě méně, a tak jsme zvítězili netradičním 
výsledkem 1:0. V samotné hře byl pak Tachov opět výrazně lepší a vyhrál 12:4. Od nás se snažily opět 
zejména spojky a nejvíce se dařilo Míše Konderové. Druhé utkání proti Áčku bylo výrazně vydařenější. Při 
osobní obraně jsme opět nedokázali přerušovat a velká rezerva byla opět v pohybu bez míče. Už se nám ale 
lépe dařilo střelecky a vypracovali jsme si i více šancí. Áčko vyhrálo 10:6. Poměrně vyrovnané byly i shot-
outy, ale i tam nakonec vyhrálo Áčko 13:9. Výborný výkon jsme ale předvedli v samotné hře - 13 vstřelených 
branek je velmi dobrý výsledek. Bohužel 17 obdržených znamenalo, že utkání skončilo ve prospěch Áčka. Za 
bojovnost a pěkné akce zaslouží ale pochvalu všichni. Vyzdvihnout je třeba velmi pěkný výkon Cvrčka, která 
nejen dobře bránila, ale vstřelila i několik gólů.  

V třetím utkání proti HC Plzeň jsme podali výborný výkon v osobní obraně a dvě minuty před koncem jsme 
vedli 6:3. Pak jsme ale dvakrát zaváhali v obraně a rázem to bylo jen o gól. Za velmi taktický závěr zaslouží 
velkou pochvalu Anetka P. s Áďou R., které dokázaly podržet míč a dovést naše družstvo k zaslouženému 
vítězství. Výborně jsme zvládli i shot-outy (výhra 13:7). Pěkně jsme hráli i v normální hře. Bohužel nám síly 
vydržely jen 15 minut, a tak poslední pětiminutovka patřila fyzicky vyspělejším i herně zkušenějším hráčkám 
HC Plzeň. Ty se prosazovaly především silově a strhly vedení na svou stranu. HC zvítězilo 13:10. Od nás 
zaslouží velkou pochvalu Aichy, která dala tři důležité góly.  

Hrály:   

Konderová, Růžičková, Zídková, Palečková, Wandlová, Šerá, Perglová, Aichingerová, Hachová, Chvátalová   

  



Dorostenecké dejavu (DHC Plzeň- Sokol Vršovice - 1. liga  
st. dorostenky 14. 4. 2018) 

Hned dvojité dejavu zažily starší dorostenky v 17. kole dorostenecké ligy. Jednak zápas v mnohém připomínal 
minulé kolo se Sokolem Písek. Soupeř včetně trenérů byl od začátku smířen s porážkou, domácí hráčky hrály 
bezstarostně (někdy až přespříliš), všechny hráčky si zahrály téměř stejně. Druhá podobnost je s dva týdny 
starým zápasem na Pragáči s Vršovicemi, kdy se zápas vyvíjel velmi podobným způsobem.  

Soupeř držel krok a naději na slušný výsledek deset minut (6:4). Pak už se hra odvíjela po vzorci DHC 2-3 
góly a Vršovice jeden. V poločase byl výsledek 18:8 pro domácí. Po změně stran si domácí vyzkoušeli po 
většinu poločasu hru 7:6. Ne vždy byla tato málo trénovaná činnost úspěšná, a tak domácí obdrželi nejméně 
tři góly do prázdné branky. Na druhou stranu je třeba tuto činnost občas vyzkoušet. Nikdy nevíte, kdy to 
budete potřebovat. I druhý poločas skončil desetibrankovým rozdílem, v součtu 39:19. Šestnácté vítězství v 
řadě v letošním ročníku potěší, ale nepřekvapí. Příští týden si dorostenky zopakují další pragáčový zápas. 
Tentokrát v neděli odpoledne na Kobylisích.  

Branky DHC v utkání:  

Franzová 9, Kepková 6, Oravcová a Šmrhová po 5, Fousková a Soukupová po 4, Bušauerová 2, Franková, 
Sedláková, Poslední a Paulusová po 1 

Chytala Jiskrová a Šafaříková.  

 

  



Mladší dorostenky - 1. liga - DHC Plzeň - Vršovice  
(15. 4. 2018) 

Na domácí půdu mladších dorostenek zavítal soupeř z Vršovic.  

Mladší dorostenky odehrály v neděli na domácí půdě další ligový zápas proti hráčkám z Vršovic. Ač tento 
soupeř je zatím na sedmém místě v tabulce, nejedená se o lehkého soupeře. Má ve svém týmu dvě kvalitní 
hráčky, a to Kristýnu Kadeřábkovou a Terezu Sauerovou - ty nám v minulém zápase nasázely 17 branek. 
Holky měly za úkol eliminovat jejich útočnou hru. Svůj úkol splnily na 50 procent. Terezu Kadeřábkovou se 
nám podařilo ubránit, ale u hráčky Terezy Sauerové to již tak nebylo a tato hráčka nám v zápase nadělila 
deset branek.  

V prvních minutách se holky dostaly rychle do vedení, svůj náskok si držely do dvanácté minuty. Pak přišlo 
několik laciných gólů a vršovické hráčky se dostaly do vedení. Nám nezbývalo nic jiného než opět dotahovat. 
Vytvořili jsme si krásné střelecké šance, které jsme nedokázali proměnit. Brankářky předvedly několik 
pěkných zákroků, ale pak inkasovaly opravdu laciné góly. Poločas se nám podařilo dotáhnout na stav 13:13.   

V mezičase jsme si řekli, co se musí změnit, že musíme hrát ještě agresivněji. To se nám vyplatilo. Holky se 
začaly více prosazovat, podařilo se nám dát tři rychlé góly, dobře odbránit a Kuči nás podržela v brance. Ta 
za druhý poločas předvedla výborné zákroky, konečně poslechla a pohlídala si střelbu z křídel. Co se týče 
obrany, tak zde musíme ještě více zapracovat, tentokrát fungovala výborně pravá strana, ale na levé nám to 
pokulhávalo.  

Přesto jsme si připsali dva body za celkové vítězství 26:25.   

Výbornou hru předvedla Pavlína Lásková, která přispěla osmi góly. Z toho vyplývá, že se nám konečně v 
druhém poločase podařilo dohrávat do pivota. Střelecky se dařilo i Sáře Kanterové, která umístila do 
soupeřovy branky pět gólů a která byla společně s Kepi tvůrkyní hry.  

Bohužel v prvním poločase se zranila Lucie Drozdová, která kvůli zranění musela odjet na vyšetření. Poslední 
zápasy se moc nedaří Šímě, ať tato hráčka je neskutečným tahounem a důležitým článkem našeho puzzle, 
její zranění ji ovlivnilo více, než jsme si připouštěli. Její práce nám chybí.  

Výborně zahrála i Karolína Kliková - ač dala jen dva góly, předvedla výkon, za který může být na sebe pyšná, 
konečně dokázala přenést do zápasu to, co předvádí na tréninku. Pozadu nezůstaly ani Veronika Haluzincová 
a Natálie Tomanová. Tomy, ač je hráčka ročníku 2003, si dokázala několikrát vytvořit krásné střelecké šance, 
bohužel část z nich končila na tyčkách soupeřovi branky. I v obraně předvedla Tomy velmi pěkný výkon a 
celkově přispěla dvěma brankami ve velmi důležité chvíli.  

Další domácí zápas odehrajeme již v sobotu 21. 4. 2018, a to od 14:30 proti HC Háje.  

Sestava a branky: 

Kučerová 62 %, Netrvalová 38 %  

Drozdová 3, Šimáčková, Kepková 2, Haluzincová 2, Kliková 2, Kantnerová 5, Vaňková 1, Walterová, 
Tomanová 2, Rittichová 1, Lásková 8, Kajerová  

 

  



Odveta se vydařila DHC Plzeň - Sokol Vršovice - 1. liga žen 
(15. 4. 2018) 

Soupeř, který byl na podzim ve vzájemném zápase úspěšnější, přijel ve velmi silné sestavě.  

Přesto rychle prohrával 4:1. Svoji kvalitu ukázal tím, že rychle vyrovnal. DHC pak třemi brankami získalo 
menší náskok, který udržovalo až do přestávky (12:8). V prvním poločase dominovala u obou soupeřů 
defenzivní fáze. V útoku bylo pro oba týmy těžké se prosadit.  

V úvodu druhého poločasu mělo navrch DHC. V prvních deseti minutách získalo rozhodující náskok 20:10. 
Pod dojmem vysokého náskoku přestaly v této chvíli domácí hráčky bránit a Pražačky se až příliš lehce 
dostávaly ke střelbě z prostoru brankoviště. Navíc některé hráčky v závěru utkání dohrávaly na hranici svých 
osobních fyzických sil. Málo střídající soupeř na tom byl naštěstí podobně, a tak DHC dosáhlo dalšího opticky 
pohodlného vítězství 27:21.  

Do konce soutěže zbývají ještě tři utkání. Příští týden čeká DHC poslední zápas na soupeřově hřišti, a to v 
Kobylisích.  

Branky DHC v zápase: 

V. Mudrová 6, L. Galušková 5, Formanová, Franzová, Bušauerová a Franková po 3, Oravcová 2, Šmrhová a 
D. Galušková po 1 

Chytaly Šibrová a Jiskrová. 

 

  



Konečně to cinklo - 3. ročník Chebské hvězdičky pro 
hráčky (2008-2009) 13. 4. - 15. 4. 2018 

V pátek dopoledne za krásného počasí, které nás provázelo celý víkend, vyrazila děvčata z DHC vlakem směr 
Cheb na třetí ročník oblíbeného turnaje chebské hvězdičky. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 týmů z celé ČR, 
hrálo se systémem každý s každým 15 minut, což v rámci turnaje bylo spravedlivé a nikdo se nemohl na nic 
vymlouvat.  

DHC bylo zastoupeno v obou kategoriích, a to jak 6+1, kde jsme měli dokonce dvojí zastoupení,  tak rovněž 
jeden tým v 4+1. V šestkové házené jsme měli dva týmy DHC Plzeň černí a DHC Plzeň červení. Hned po 
vystoupení z vlaku a přesunu do krásného sportovního chebského areálu již následovaly zápasy v rychlém 
sledu. Nebyl ani nějaký velký čas se pořádně rozkoukávat a hned se šlo na věc.   

DHC Plzeň černí 

Černý tým si první zápas odehrál na domácí půdě proti červenému týmu. Utkání bylo jednoznačné a tým 
červených vyhrál 8:1. Na úvod je třeba říct, že tým černých je složen z hráček ročníků 2007 až 2009, které 
mají málo zkušeností ze šestkové házené.  

Druhý zápas již v chebské hale odehráli černí proti plzeňské Slávii A. Zápas se o výsledek od začátku 
přetahoval a ještě v 10. minutě to bylo 4:4. Pak našimi chybnými přihrávkami jsme přišli o dobrý výsledek a 
utkání tak skončilo prohrou 6:4.  

Třetí zápas proti domácímu Chebu (který nakonec skončil na 1. místě) byl v našich hlavách od začátku 
prohraný. A tak jsme také k celému utkání od začátku přistupovali. Nikomu se nechtělo střílet, nikdo nechtěl 
bránit a nikdo se nechtěl uvolňovat. Není tedy divu, že utkání skončilo porážkou 10:1.  

Ve čtvrtém utkání jsme nastoupili proti moravskému týmu z Ivančic. Toto utkání bylo o 100 % pohlednější. 
Do poslední minuty s dobrou obranou si děvčata udržovala krásný remízový stav 6:6. Drobným zaváháním 
v obraně soupeř zvýšil na konečných 7:6 a nám už se nepodařilo skórovat. Moc pěkné utkání.  

Posledním pátečním soupeřem byla Bílina. V tomto zápase byly některé hráčky velmi bojovné v obraně a jiné 
se zas přičinily v útoku. Svým společným výkonem dotáhly do svého prvního vítězství 6:2.  

Sobotní brzký ranní zápas čekal náš tým druhý soupeř z Plzně VŠ B. Soupeř pro nás velmi vyrovnaný. Holky 
hned od začátku zabojovaly v obraně a soupeři se tak nedařilo prosadit. Na druhé straně se každá hráčka 
snažila o uvolnění a střelbu a díky tomu utkání skončilo výhrou pro náš tým 5:3.  

Druhý sobotní zápas nás čekal Mostecký tým A. Obrana na začátku trošku zaspala a důrazná spojka z Mostu 
nám nadělila v krátkém intervalu hned tři branky. Pak už jsme obranu zlepšili a soupeř se už tak snadno 
neprosazoval. Škoda útoku, ne že bychom si nevytvořili šance, ale nedokázali jsme své uvolnění proměnit. 
Konec zápasu přinesl naši prohru 6:2.  

V třetím zápasu po dobrém obědě hráčky nastoupily proti Kobylkám z Prahy a jejich osobní obraně po celém 
hřišti. Jelikož nás trápí pohyb po hřišti bez balónu, byla pro nás osobní obrana nepříjemná. Vlastními chybami 
a špatnou přihrávkou jsme soupeři dovolili vítězství 8:3. Řekla bych, že holky si příležitost dokážou vytvořit, 
ale ta koncovka ta je velmi špatná.  

Jeden zápas volno a čekal nás čtvrtý soupeř HC Háje A. Toto utkání bylo opět vyrovnané. Hráčky, když je 
soupeř rovnocenný, se dokážou vyhecovat a dotáhnout zápas k vítězství - 5:3. Fungovalo uvolnění a 
koncovka.  

V posledním sobotním zápase nás čekal tým z pražské Slávie I, který na turnaji skončil na 2. místě. K tomuto 
utkání není co napsat. Na hráčkách už byla znát únava a kupily jednu chybu za druhou. Konečný výsledek 
mluví sám za sebe - prohra 10.1.  

Opět v neděli brzo ráno hráčky nastoupily proti pražské Slávii II. Na hráčkách bylo znát, že druhé ranní 
vstávání v 6. hodin jim opravdu nedělá dobře. Zaplať pán bůh, že stejný problém měl i soupeř. Ne příliš rychlá 
házená a pomalý pohyb nám i tak přinesl zaslouženou výhru 4:2.  



Druhé nedělní utkání jsme nastoupili proti Mostu B. Na hráčkách bylo znát, že zápas chtějí vyhrát a hned od 
začátku jsme viděli bojovnost v obraně a v útoku chuť se uvolnit a proměnit. To vše se dařilo a černí tak vyhráli 
9:3.  

Třetí utkání jsme nastoupili proti týmu HC Háje B, který ale byl herně lepší než jejich tým A. Na soupeře herně 
vyspělejšího nám síly nestačily. Ne že bychom se nesnažili, ale herně jsme nestačili. Utkání skončilo prohrou 
10:1.  

K poslednímu utkání turnaje jsme nastoupili proti Kynžvartu. Soupeře jsme s přehledem přehráli a od začátku 
šli za výhrou 6:1.  

Celkové shrnutí:  

Tým DHC černí - tým složený především z nováčků: Dany Svobodová, Lucka Kaucká, Róza Červená a Nikol 
Čákorová, z hráček 2009 Lůca Rittiška, Bety Poskočilová, z děvčat s malými zkušenostmi z šestkové házené 
Marlen Beránková, Vali Doubková, Elen Nikodémová a z dvou děvčat doplněné od Milana, Barča Loskotová 
a Naty Cvačková, jež hrály po delší pauze zaviněné zraněními či nemocemi. Přesto se tento tým vůbec 
neztratil a prezentoval se dobrou obranou a velkou bojovností při všech zápasech. V mnoha případech 
rozhodla o výsledku malá zkušenost a nevyhranost jednotlivých hráček. Je třeba říct, že zápasy se soupeři, 
na které tento tým měl, skončily naší výhrou. Hlavními tahouni družstva byly Barča Loskotová, Naty Cvačková 
a hlavně motor a mozek celé hry Lúca Rittiška, která byla po zásluze vyhlášena nejlepší hráčkou týmu. Asi 
největším problémem tohoto týmu byla úspěšnost, razance a umisťováním střelby. Šancí si děvčata 
vypracovala spousty, ale ach to proměňování. Pro tento tým určitě na tomto turnaji nebyl důležitý výsledek, i 
když šest výher bylo pro všechny trenéry milým překvapením. Hlavním cílem bylo načerpat cenné zkušenosti 
a dát větší herní prostor hráčkám, které nemají během sezóny tak velké herní vytížení. V tomto směru tento 
tým na turnaji předčil očekávání a mile nás všechny překvapil konečným pěkným 9. místem. Velké pozitivum 
je, že všichni měli chuť hrát, prosadit se, vystřelit a uvolňovat se. Tento tým splnil očekávání na jedničku.  

DHC Plzeň červení 

První utkání si červení dohráli na vlastním území proti černým. Utkání bylo jednoznačné pro červený tým, 
který vyhrál 8:1.  

Druhé utkání už odehrál červený tým na půdě chebské haly proti plzeňské Slávii B. Hned od začátku zápasu 
jsme se rychlou házenou chopili vedení a už v 8. minutě vedli 8:1. V zápase si hráčky vyzkoušely i jiné posty 
a utkání dohrály 12:2.  

Třetí utkání nás čekali rivalové z Pragáče Sokol Kobylisy. Tento tým nás na Pragáči porazil o gól a my tak po 
prvním nedělním velikonočním zápase jeli domů. Měli jsme jim tedy co vracet. V tomto zápase už nás soupeř 
nezaskočil svojí osobní obranou a od začátku jsme si vedení vzali do svých rukou a kontrolovali vývoj utkání. 
V 6. minutě jsme vedli 4:0. V druhé půli utkání jsme ale udělali spoustu technických chyb a nepřesnou střelou 
závěr utkání zdramatizovali. V úplném závěru se nám podařilo soupeři sebrat míč a odskočit na konečnou 
výhru 6:4.  

Čtvrté utkání nás čekal soupeř z Bíliny. Bílina byl soupeř s mladšími hráčkami. Již v 5. minutě jsme vedli 6:0, 
a tak si opět hráčky vyzkoušely jiné posty. V tomto utkání jsme ale udělali spoustu technických chyb a 
zaznamenali hodně nepřesnou střelbu (prostředek branky). Výsledek výhra.  

Páté a poslední utkání ten den se děvčata utkala s pražskými Hájemi B. Utkání bylo velmi pohledné. Obě 
družstva předváděla velmi pěknou a bojovnou házenou. Škoda neproměnění vyložených šancí. Díky tomu se 
oba týmy podělily o body. Výsledek remíza 7:7.  

I tým červených čekal první zápas v ranních hodinách, a to proti plzeňské Slávii A. Utkání od začátku bylo 
trochu opatrné a hráčky čekaly, co jim soupeřky dovolí. Když ale zjistily, že soupeř nechce moc střílet, 
vysunuly obranu a rychlými útoky odskočily na vítězné skóre 6:2. Druhý sobotní zápas nastoupil tým 
červených proti šikovným Ivančicím. Holky se hodně snažily jít do rychlého útoku, který se nám střídavě dařil. 
Obrana však byla neprostupná a soupeř se nemohl prosadit. Z vítězství se radovala děvčata z DHC Plzeň 
5:3.  

I červený tým po dobrém obědě nastoupil ke třetímu zápasu proti Most B. Úvod utkání byl od hráček trochu 
vlažný, asi jsme čekali, že to půjde samo. V 7. minutě ale zabraly a utkání dotáhli do vítězného konce 7:2.  



Čtvrté utkání bylo proti Slávii Praha I (tým, který skončil na turnaji 2.mistě). Pro nás tento zápas znamenal boj 
tělo na tělo a zvítězí ten, kdo bude dravější a více bude chtít vyhrát. Soupeř ze Slávie nás ale rychle svlažil 
studenou sprchou a svým důrazem na branku, kterou se nikomu nechtělo bránit. A tak si soupeř dělal, co 
chtěl. Dával branku za brankou a nám nadělil pěknou lekci. V závěru jsme se začali trochu snažit, ale to už 
nic nezměnilo na výsledné prohře 9:5.  

Páté utkání nás čekal tým z Chebu (tým, který skončil na turnaji na 1. místě). V utkání jsme se snažil i, ale 
zklamala nás koncovka. Měli jsme spoustu šancí, ale střela doprostředka opravdu brankařku nezaskočila. I 
tento tým nás porazil 8:3. Ale jak se nakonec ukázalo, na turnaji jsme prohráli jen s těmi nejlepšími a jen 
dvakrát.  

Poslední sobotní zápas měl tým červených proti Kynžvartu. Tento soupeř byl také složen z mladších hráček, 
a tak ve hře dostaly prostor hráčky, které na turnaji více střídaly. Obrana fungovala na jedničku a díky tomu 
si mohla naše brankařka připsat na své konto svoji první nulu. Koncovka u některých hráček je slabší, ale 
podařilo se dát čtyři branky a zápas dovést k výhře 4:0.  

První nedělní utkání jsme nastoupili proti Slávii Praha II. Od začátku zápasu jsme měli herně navrch. I v tomto 
zápase obrana nepustila soupeře k žádné koncovce, a tak se podařila další nula. Konečná výhra 7:0. 

Druhý zápas v neděli nás čekal šikovný soupeř z Mostu A. Od začátku zápasu jsme soupeři ukázali, že 
rozhodně otěže budeme držet v ruce my. Svými rychlými útoky jsme hned od začátku odskočili na 3:0, a pak 
už náskok krůček za krůčkem navyšovali na konečných 7:0.  

V posledním utkání nás čekal tým HC Háje A. Tento poslední zápas jsme si užili se vším všudy a zvítězili 7:2.  

Tým DHC červených - V nabité konkurenci týmů z celé republiky bylo velkým úspěchem 3. místo. (nemluvě 
o tom, že prvních 6 týmů bylo složeno výhradně z hráček ročníku 2007). Pro děvčata super výsledek, který si 
zaslouží velkou pochvalu. Tým červených se celý turnaj vyznačoval perfektní obranou, rychlými přechody do 
útoku a herní projev se blížil představám trenérů. Výrazně se zlepšila součinnost hráček v jednotlivých herních 
situacích, a to jak v útoku, tak v obraně. Samozřejmě jsou i rezervy jako je razance a umisťování střelby, 
nepřesné nahrávky, chybí nám trochu klidu na míči v některých herních situacích, ale pokud chceme od 
děvčat rychlé přechody do útoku, tak s tím trenéři počítají. Na turnaji se velmi dobře střelecky i herně prosadily 
Barča Hanzlíková a Kačka Budková, která byla zvolena nejlepší hráčkou týmu. Důležité je, že se střelecky 
přidala i ostatní křídla Nika Krbcová, Bety Budková, Verča Baštářová, kterou ale trápí koncovka a Sára 
Svatoňová, z pivota Áďa Sedláčková a ze spojky Anet Špačková, která kromě střelby přidala i velký přehled 
ve hře a zásobovala děvčata krásnými asistencemi. Dobrou obranu předvedla Štěpánka Jungová, která 
potřebuje nabrat herní praxi, zkušenosti a hlavně sebevědomí po zranění. Rovněž v bráně jsme se mohli opřít 
o jistotu v podobě Barči Kaucké a Anežky Dostálové. Na závěr je určitě nutno říci, že i přes úspěch nás čeká 
hodně práce a je pořád co zlepšovat a zdaleka nejsme na konci cesty. Každopádně v tomto případě pochvala 
pro celý tým.   

Tým 4+1   

Pro většinu hráček tohoto týmu to byl vůbec první takto velký turnaj a pro některé vůbec první turnaj v jejich 
začínající kariéře. Každý zápas se hrál 1x10 min, hrálo se venku za krásného počasí a jelikož se hrálo bez 
výsledků, děvčata hrála bez nervů a uvolněně. Do týmu skvěle zapadli nováčci Denisa Hodlová a Eliška 
Bendová - i když se první zápasy hodně rozkoukávaly, ale i ony se postupem času prosadily a podílely se na 
dobrém herním projevu. Oporami týmu byly určitě Vaneska Trejbalová a Viky Vávrová, kterým se na turnaji 
dařilo a k nim se přidávaly střídavými výkony Elen Beránková, Míša Sedláčková, Gábi Růžičková a Kristýnka 
Cvačková. Je třeba říct, že se děvčata za celý rok hodně posunula vpřed. Hráčky si průběh celého turnaje 
užily, perfektně fandily a na konec za předvedené výkony přišla i sladká odměna v podobě dortu a medaile.  

Celý víkend si všichni dostatečně užili, volné chvíle mezi zápasy jsme si zpestřili různými hrami. V sobotu 
večer po náročném dnu jsme navštívili ve Františkových Lázních Aquaforum, kde se děvčata dostatečně 
vyblbla, zaplavala a zregenerovala po náročném dni.  

Děkujeme pořadatelům Chebské hvězdičky za pěkné počasí a velmi vydařený turnaj. A samozřejmě rodičům, 
kteří nás přijeli podpořit. I trenérům za náročný víkend a za to, že jsme nikoho neztratili :-)  

 



 

 

 



Hráčky DHC Plzeň opět mezi nejlepšími sportovci 

Téměř se stalo již tradicí, že některé z ocenění renomovaných anket o nejúspěšnějšího sportovce si odnáší 
i hráčky DHC Plzeň.  

Vyhlášení nejlepšího sportovce Plzně pro kategorii žactva proběhlo v úterý 20. 3. v obřadní síni plzeňské 
radnice za přítomnosti primátora Plzně, starostů jednotlivých městských obvodů i zástupců Západočeské 
univerzity.  

V kategorii starších žaček se oceněným kolektivem staly hráčky 31. ZŠ Plzeň, které v loňském dramatickém 
televizním finále Sportovní ligy ZŠ v házené dokázaly s favorizovaným zlínským týmem celkem držet krok a 
dotáhnout utkání nejen do prodloužení, ale i  do střelby sedmimetrových hodů. Více štěstí nakonec měl zlínský 
celek, i tak je ale stříbrná medaile skvělou vizitkou žákyň 31. ZŠ a zároveň hráček DHC Plzeň.  

Galavečer Nejúspěšnějších sportovců města Plzně a Plzeňského kraje za rok 2017 pro kategorii dospělých a 
juniorů proběhl ve čtvrtek 12. 4. 2018 v Měšťanské Besedě v Plzni. V kategorii juniorů bylo oceněno družstvo 
dorostenek DHC Plzeň, které získalo v minulé sezóně 3. místo v 1. lize starších dorostenek. Hráčky DHC 
Plzeň tak poprvé stanuly na jevišti Měšťanské Besedy. O chvíli později je následovaly např. fotbalisté plzeňské 
Viktorky nebo tenistka Andrea Hlaváčková. Více o vyhlášení nejlepšího sportovce najdete v článku na 
stránkách Plzeňské sportovní unie.  

 

 

  

http://www.sportovecplzne.cz/
http://www.zs31.plzen-edu.cz/
https://www.psu.plzen.eu/gallery/Fotogalerie/sportovec-2017-12-4-2018/281/
https://www.psu.plzen.eu/gallery/Fotogalerie/sportovec-2017-12-4-2018/281/


Předpřípravka poprvé na turnaji ve Šťáhlavech (21. 4. 2018) 

Tentokrát tým předpřípravky zavítal do Šťáhlav, kde jsme hráli úplně poprvé, a kde se v sobotu 21. 4. 2018 
konal turnaj.  

Vyšlo nám i moc hezké počasí, a tak se hráčky mohly začít rozcvičovat venku před halou a rodiče měli 
možnost se příjemně "osvěžit" v místní restauraci. Oba naše týmy sehrály 4 zápasy. Každý tým měl po dvou 
odehraných utkání větší pauzu a tu hráčky využily k návštěvě stánku s výbornou zmrzlinou.  

První tým byl ve složení Laura Mancellari, Eliška Čardová , Nelča Pivoňková, Eliška Roubová, Karolínka 
Šnebergerová a Lili Šedivcová. Druhý byl ve složení Natálka Dlesková, Terezka Škrdlíková, Amálka 
Přerostová, Kačka Rybová, Marky Kurešová a Míša Pluhařová. Hráčky se utkaly s týmy: Talent Plzeň, 
Rokycany a Lázně Kynžvart.  

Všechny hráčky se snažily a odehrály velmi pěkné zápasy, povedlo se i několik pěkných akcí. Nicméně opět 
chyběl větší pohyb hráček a rezerva je stále ve zpracování balonu. Na to se snažíme zaměřit i v trénincích, 
bohužel se nám to zatím moc nedaří projevit v zápasech. Teď už se ovšem všechny naše síly soustředí na 
letošní vrchol sezóny, a tím je velký domácí turnaj Memoriál Karla Šulce, který hrajeme od 5. do 7. května na 
DHC Plzeň. Držte nám palce.  

 

  



Přípravka na turnaji 4+1 ve Šťáhlavech 21. 4. 2018 

I hráčky z družstva Přípravky vyrazily za krásného slunečného sobotního počasí na turnaj do Šťáhlav.  

Přihlášená jsme měli 3 družstva. Dvě ve skupině A a jedno ve skupině B.  

DHC Plzeň 1 a 2 byla zastoupena Verčou Baštářovou, Marlene Beránkovou, Nikol Čákorovou, Štěpánkou 
Jungovou, Luckou Kauckou, Elen Nikodemovou, Bety Poskočilovou, Lůcou Rittichovou, Sárou Svatoňovou, 
Dančou Svobodovou a Viky Vávrovou. Hráčky si i tak v malém počtu turnaj dostatečně užily. Navzájem se 
prostřídaly v brance a určitě si každá vstřelila branku. Některé hráčky teprve sbíraly zkušenosti a jiné se velmi 
dobře pohybovaly po hřišti. Pro trenéra radost pohledět. Pořád je potřeba zlepšit přerušování, ale jinak bylo 
na co se koukat a co je důležité, hráčky si to užily.  

Za DHC Plzeň 3 pro velkou marodku a pozdní omluvy musely nastoupit i hráčky z DHC Plzeň 2 a hráčky z 
předpřípavky od Karla. Nastoupily tedy Ellen Beránková, Lucka Kaucká, Viky Vávrová, Denisa Hodlová, Eliška 
Čardová, Míša a Lála v brance. Velký prostor dostaly hráčky z předpřípravky a také Ellen B. - všechny se 
svých rolí zhostily velmi dobře. Hráčky se snažily pohybovat po celém hřišti a pěkně se uvolňovaly. Jen u 
těchto hráček vázne umístění střelby. Jinak si myslím, že to všechny moc bavilo. Karlovi děkuji, že hráčky 
půjčil, přestože ještě hrály svoji skupinu v odpoledních hodinách.  

 

  



Minipohár sk. A - pátý soutěžní turnaj 21. 4. 2018  
(DHC Plzeň) 

Do dalšího turnaje skupiny A, který se konal v hale 31. ZŠ, jsme postavili hned 2 družstva, jednak abychom 
při nedostatku dalších týmů zachovali počet 5 startujících družstev a jednak abychom mohli dát příležitost 
většímu počtu našich hráček (včetně 4 mladších hráček ze skupiny od Věry). Vedle dvou našich vyrovnaně 
složených družstev se turnaje zúčastnili ještě chlapecké týmy Talentu, Slavie a Šťáhlav.  

DHC Plzeň I. 

V prvním zápasu družstvo nastoupilo proti jednoznačně nejsilnějšímu družstvu v soutěži - Talentu. Ač se 
jedná o soupeře, který je kvalitativně již trochu někde jinde, tak se rozhodně nejednalo o průšvih. V osobce 
děvčata dokázala 4 minuty držet krok a nebýt 3 branek v poslední minutě, skončil by zápas ještě vyrovnaněji. 
Stejně tak ve hře jsme dobře začali a ještě v polovině byl stav vyrovnaný. Pak se ale projevila kvalita soupeře 
naplno a šňůrou 6 branek v řadě kluci zápas rozhodli. Zato druhý zápas proti mladšímu soupeři ze Slavie byl 
jednoznačný od začátku do konce. K vidění byl velmi dobrý pohyb i hra jedna na jednu a chybělo snad jen 
trochu více střelby z dálky. Podobně velkou aktivitu děvčata předvedla i v dalším zápasu proti druhému 
našemu družstvu. Ani jednomu z týmů se příliš nechtělo bránit a zápas se tak zvrhnul v přestřelku, ve které 
brankářky na obou stranách jen bezmocně vytahovaly míče ze sítě. Jak osobní obrana, tak i hra skončila 
spravedlivou remízou. V posledním zápasu proti Šťáhlavům družstvo předvedlo rozhodně nejlepší výkon. 
Zejména po přesvědčivé výhře při osobce bylo jen stěží možno hledat nějaké chyby. Při hře byla občas patrná 
obava ze silově vyspělejších hráčů soupeře a ne vždy proto byla obrana dostatečně důrazná. Útočná fáze 
byla ale opět kvalitní a zápas proto skončil nerozhodně.  

Hrály:  

Bezdičková (11 střel/6 branek), Růžková M. (17/ 3), Bažantová E. (1/0), Budková K. (7/4), Burjasová (4/2), 
Vaicová (10/4), Loskotová (7/4), Hanzlíková (4/3), Vopatová (11/6), Cvačková (7/2) 

Chytala Nyklesová (40 %). 

DHC Plzeň II. 

První zápas proti Slavii přinesl jednoznačný průběh. Téměř všechny hráčky se dokázaly střelecky prosadit a 
výsledkem byly vysoké výhry ve všech částech hry. To v dalším zápasu proti Šťáhlavům už musela děvčata 
zabrat o poznání více. Ta začala těsnou prohrou při osobce, která byla zaviněna především nepřesnou 
střelbou. Ale to si děvčata vynahradila ve hře, ve které dokázala klukům porážku oplatit. Rozhodující podíl na 
ní měla především skvěle chytající Áďa. Po derby proti oddílovým kolegyním jsme nastoupili v posledním 
zápasu proti Talentu. V něm se podařilo velmi dobře odehrát osobku a přerušovat útoky soupeře 
(jednobranková prohra). Ve hře už ale soupeř jednoznačně dominoval a nám se bohužel vůbec nedařilo 
střelecky. Střelecké pozice jsme si sice vytvořit dokázali, ale brankář soupeře představoval neprostupnou 
zeď. I tak ale vstřelených branek mohlo být určitě více.  

Hrály:  

Bažantová M. (11 střel/9 branek), Budková A. (4/0), Košková (11/5), Krejčíková (9/1), Palečková (12/7), 
Stulíková (6/4), Zídková (4/2), Šollarová (10/7), Špačková (5/1)  

Chytaly Chvátalová (61 %) a Kaucká (31 %). 

Celkově patří děvčatům rozhodně pochvala. Ač byly oba týmy složeny i z hráček, které s házenou na této 
úrovni (navíc pouze proti chlapeckým týmům) mají zatím méně zkušeností, tak s výkony můžeme být poměrně 
spokojeni. Oba týmy se logicky opíraly o zkušenější hráčky, z nichž tentokrát nejvíce vyčnívala Majda, která 
se jako jedna z mála nebála střílet i z dálky, ale rozhodně se neztratily ani mladší hráčky ze skupiny od Věry. 
Zejména Bára s Kačkou svojí odvahou ukázaly, že se i proti větším klukům dokážou prosadit.  

  



Plzeňská liga starších žaček (21. 4. 2018 Cheb) 

Další kolo Plzeňské ligy starších žaček se odehrálo v Chebu.  

DHC Plzeň B mělo tentokrát volno, a tak na turnaj odjelo pouze Áčko.  

DHC Plzeň A odehrálo jen dva zápasy a oba byly zcela v jeho režii.  

První zápas s Tachovem naše děvčata jasně dominovala v prvním poločase a zaslouženě ho vyhrála 19:4. 
Druhý poločas se ale hrál téměř bez obran a branky padaly v hojném počtu do obou branek. DHC Plzeň 
zvítězilo 37:18.  

Druhé utkání proti HC Plzeň mělo podobný průběh. DHC Plzeň mělo jasnou převahu od samého začátku, a 
tak velmi záhy dostaly příležitost mladší hráčky. Odehrály velmi dobré utkání, při kterém se našel prostor 
nejen pro nacvičené kombinace, ale i pro improvizaci. Pochvalu zaslouží za velmi dobrý výkon obě mladší 
žačky - Verunka i Aichy.  

Hrály: 

Aichingerová 3, Buřičová 2, Dubská 13, Komárková 6, Pechová 2, Pitulová 2, Rittichová 6, Tomanová 7, 
Toušová 9, Voráčková 11, Řehořová 1   

Chytaly Malá (71 %) a Šoralová (39 %). 

 

 

  



1. liga mladších dorostenek DHC Plzeň - HC Háje  
(21. 4. 2018) 

V sobotu 21. 4. 2018 se mladší dorostenky utkaly s pražským celkem HC Háje.  

Celý průběh zápasu jsme tahali za kratší konec. První gól padl až v šesté minutě prvního poločasu. To bylo 
poprvé a bohužel i naposledy, co jsme vedli. Celý zápas jsme již pak museli jen dotahovat. Ve 26. minutě 
vedly soupeřky dokonce 6:11. Poločasový výsledek se nám podařilo stáhnout na 11:12 a za tohoto stavu 
jsme odházeli do šaten.  

O poločase jsme rázně řekli, co se musí změnit. Bohužel k tomu nedošlo. Děvčata, která vždy táhla celé 
družstvo, jakoby nezvládla tlak a nápor, který na ně byl, a pomalu psychicky odpadala. Ve druhém poločase 
dostaly šanci hráčky, které se tolik na hřiště nedostanou. Pochválit bych chtěla všechny hráčky ročníku 2003. 
Tento zápas pro nás skončil prohrou 22:23.  

V zápase jsme nedokázali v rozhodujících chvílích udržet chladnou hlavu při zakončeních. V důležitých 
momentech, kdy si hráčky vytvořily šance, je již nedokázaly proměnit a s 32% celkovou úspěšností střelby se 
vyhrávat nedá. Ani v obraně se tolik holkám nedařilo, nechaly se zatlačit soupeřkami na hranici brankoviště, 
kde si již pak nedokázaly řádně poradit.  

Další zápas nás čeká opět na domácí půdě, a to v neděli 29. 4. 2018 od 14:00 h., kdy přivítáme Olomouc.  

Sestava a branky: 

Malá, Kučerová  

Kepková 6, Haluzincová, Šimáčková, Kantnerová 2, Bernhardová 1, Lásková 3, Vaňková 3, Walterová 2, 
Kliková 2, Vodáková, Tomanová 1, Rittichová 2  

 

  



Další vítězství starších dorostenek (Sokol Kobylisy - DHC 
Plzeň 1. liga st. dorostenky 22. 4. 2018) 

Za poslední týdny asi nejodhodlanější soupeř čekal na dorostenky DHC ve špatně osvětlené a vydýchané 
hale na Zeleném pruhu.  

Kobylisy od začátku do konce bojovaly. V některých fázích zápasu měly i lehce navrch. DHC však potvrdilo 
svoje kvality a zvítězilo 32:20. Utkání bylo hráno v přátelském duchu, k čemuž svým dobrým výkonem přispěli 
i rozhodčí Moravec a Zelenka.  

V příštím kole přivítá DHC na svém hřišti Havlíčkův Brod.  

Branky DHC v utkání: 

Franková 8, Kepková 7, Oravcová, Fousková, Sedláková a Soukupová po 3, Bušauerová a Poslední po 2, 
Paulusová 1 

Chytala Jiskrová.  

 

  



Jarní pohádka pokračuje (Sokol Kobylisy - DHC Plzeň) -  
1. liga žen (22. 4. 2018) 

Náročné utkání, které se od začátku nevyvíjelo pro lídra tabulky příliš dobře, zahájili brankou domácí, kteří 
měli celý první poločas lehce navrch a právem ho vyhráli 15:14.  

Hostům nefungoval střed obrany, kde se Kobylisy v čele se slávistkou Chlupovou prosazovaly příliš 
jednoduše.  

Ani v útoku to oproti předchozím zápasům nebylo bůhví co. Chyběla i troška štěstí. Po přestávce se situace 
ještě zhoršila, když domácí získali čtyřbrankové vedení 21:17. Posledních dvacet minut však ovládlo DHC. 
Zlepšilo obranu, brankářka Šibrová zavřela branku a v útoku konečně zvítězil důraz hostů. Hrdinkou utkání 
byla jednoznačně J. Franková. K tradičně nejlepší obraně přidala ještě důležité branky v útoku a třemi 
brankami v závěru zajistila hostům dva body. Ty jsou cenné i proto, že městský konkurent HC ztratil body ve 
Vršovicích.  

Branky DHC v zápase: 

J. Franková 7, V. Mudrová 6, A. Šmrhová a L. Galušková po 4, V. Oravcová a H. Formanová po 2, T. 
Bušauerová a D. Galušková po 1 

Chytaly Šibrová a Jiskrová. 

 

 

  



Aprílový pochod s DHC Plzeň (22. 4. 2018 Třemošná) 

V neděli za krásného slunného odpoledne se sešli příznivci házené z řad rodičů, hráček i sourozenců ke 2. 
ročníku „APRÍLOVÉHO POCHODU".  

Tentokrát byla vybrána nově zrekonstruovaná trasa kolem třemošenských rybníků. Celý okruh měřil cca 5 km 
a po celé trati byly pro účastníky připraveny otázky z pravidel házené. Kromě pěkné procházky všichni ocenili 
i nově vybudovanou naučnou stezku v Třemošné.   

Pochod si všichni moc užili a na závěr si opekli buřty u místní hasičárny.  

Zúčastnilo se celkem 33 dětí a 59 dospělých.   

 

  



Žákyně 31. ZŠ uspěly v krajském finále škol (23. 4. 2018 
Plzeň) 

V pondělí 23. 4. 2018 se v hale 31. ZŠ Plzeň odehrálo krajské kolo turnaje škol dívek 6. - 7. tříd.   

Hráčky 31. ZŠ Plzeň se nejprve utkaly se 4. ZŠ Plzeň. Tady měla naše děvčata jasnou převahu od začátku 
až do konce a zvítězila jasně 15:2.  

Druhý zápas proti ZŠ Starý Plzenec byl velmi podobný - dařilo se zejména Vali Toušové a vyhráli jsme 13:4.  

Třetí utkání proti pozdějšímu bronzovému medailistovi ZŠ Zruč Senec bylo v prvním poločase přehlídkou 
našich neproměněných šancí. Ve druhém poločase jsme se ale zlepšili a zejména díky několika odvážným 
průnikům Nelči Langerové jsme zvítězili 10:8.  

Poslední utkání proti stříbrnému medailistovi 22. ZŠ bylo opět velkým bojem. Nám se ale dařilo, vynikaly 
zejména Komárková s Toušovou a zvítězili jsme zaslouženě 13:8.  

Celkově z toho bylo první místo a krásné medaile.  

Za snahu a vzornou reprezentaci školy zaslouží pochvalu všechny hráčky!    

Hrály: 

Ženíšková Julie, Hrubá Tereza, Brázdová Veronika, Řeháčková Leontýna, Čásová Karolína, Wandlová Anna, 
Toušová Valentýna, Komárková Magdaléna, Langerová Nela  

 

  



Minikemp mladších a starších žaček s Markétou 
Jeřábkovou (28. 4. 2018) 

V sobotu 28. 4. 2018 se v hale 31. ZŠ Plzeň konal poslední, šestý, minikemp této sezóny. A jak se říká, to 
nejlepší na konec - vzácným a milým hostem byla reprezentantka České republiky - Markéta Jeřábková.  

Mladší žačky se tentokrát sešly v počtu 24 hráček (22 z DHC Plzeň a 1 z Tachova). Po honičce s ochránci a 
rozcvičení v dvojicích následovaly tři průpravné hry: pokládaná do obručí, házená o desky a pokládaná na 
žíněnky. Pak přišla na řadu stanoviště: střelba ze spojek s rozhodovacím procesem s Markétou Jeřábkovou 
a Davidem Šmrhou, uvolnění 1:1 po výměně spojek s Jarkou Šmrhovou a Věrou Jordanovovou a střelba z 
prostoru křídel s dorosteneckými reprezentanty Martinem Říhou a Aničkou Šmrhovou. Speciální cvičení pro 
brankářky si připravila Eva Voláková.  

Celý kemp byl jako vždy zakončen tréninkovou hrou - nejprve s osobní obranou a potom klasickou hrou. 
Hráčky, které zrovna nebyly na hřišti, měly možnost popovídat si s Markétou Jeřábkovou, a také si nechat 
podepsat míč. Velkou radost udělaly i kartičky, které Markéta přinesla.  

A na další setkání nejen s Markétou Jeřábkovou, ale i s další odchovankyní plzeňské házené Dominikou 
Zachovou se mohou všechny hráčky těšit za pár dní - kdy v pondělí v 11:30 h., před slavnostním vyhlášením 
Memoriálu Karla Šulce, proběhne autogramiáda těchto reprezentantek České republiky.   

Hvězdami minikempu tentokrát byly Mája, Liduška a Kačka.  

Odpolední minikemp navštívilo 16 hráček (15 z DHC Plzeň a 1 z Tachova). Po rozcvičení se dvěma míči si i 
starší žačky zahrály průpravné hry - pokládanou a trefovanou do gymbalu. Současně měly své cvičení 
brankářky. Pak je čekala tři  stanoviště. Útočné, zaměřené na dobrý náběh a pohyb hráčů při výměnách (s 
Věrou Jordanovovou a Evou Volákovou). Obranné, zaměřené zejména na obranu 1:1 (s Jarkou Šmrhovou). 
A třetí střelecké, zaměřené na střelbu po zátěži (s Evou Mancellari).  

Další velmi náročnou aktivitou bylo průpravné cvičení na rychlý útok 3:3. Následovala teambuildingová aktivita 
s obručemi, při níž se rozesmáli úplně všichni. Pak následoval total handball - fyzicky velmi náročné cvičení, 
které všechny hráčky odmakaly na 100 %. Pak přišla chvilka oddychu při střelbě po překážkové dráze na 
radar. Nejúspěšnější byly z ročníku 2003 Helča, Rittiška a Tomy, z ročníku 2004 Majda, Ája a Vali.  

Také závěrečná hra byla rychlá a plná hezkých akcí.  

Hvězdami minikempu by tentokrát správně měly být vyhlášeny úplně všechny hráčky - všechny předvedly 
velké nasazení a chuť do tréninku. Cenu pro nejlepší si odnesly tři: Julča, Eliška a Tomy.   

 



Povinné vítězství starších dorostenek (DHC Plzeň - Jiskra 
Havlíčkův Brod - 1. liga st. dorostenky 28. 4. 2018) 

V teplém sobotním odpoledni se ve vyhřáté lochotínské hale utkal první s posledním v lize starších 
dorostenek.  

Zápas byl poněkud nudný a přinesl jen několik zajímavých momentů. I přes to, že DHC rozhodně nepodalo 
ani svůj průměrný výkon, zvítězilo dvacetibrankovým rozdílem 34:14. Na brankách se podílely všechny 
hráčky.  

Je již jasné, že z ligy západ postoupí do play-off DHC Plzeň a DHK Baník Most. Kdo však bude hrát o 
mistrovský titul a kdo „jen" o bronz určí zápas příští neděli v Mostě.  

Branky DHC v utkání: 

Franzová a Franková po 7, Kepková, Šmrhová, Tomíšková a Paulusová po 3, Sedláková, Nosková a 
Bušauerová po 2, Poslední a Soukupová po 1 

Chytaly Jiskrová a Šafaříková. 

 

  



Zazvonil zvonec a pohádky je konec (DHC Plzeň - Jiskra 
Havlíčkův Brod) - 1. liga žen (29. 4. 2018) 

Jelikož všechny pohádky mají dobrý konec, tahle není výjimkou. Ženy DHC Plzeň ve své první sezóně v první 
lize obsadí první místo, a to bez ohledu na výsledek posledního domácího utkání s Otrokovicemi za dva týdny.  

Tím si vybojovaly i právo postupu do nejvyšší Česko-slovenské soutěže Mol ligy. Jestli ho využijí, je otázka 
dalších týdnů, kdy se všichni zodpovědní musí zamyslet nad mnoha otázkami, jako vhodné doplnění kádru, 
tréninkové prostory pro další sezonu a hlavně finanční zajištění. Bude důležité, zda se podaří v tomto směru 
navázat spolupráci s městem, krajem a ochotnými sponzory.  

Ale vraťme se alespoň několika větami k utkání. Hosté poslední krok za jistotou prvního místa domácím hodně 
ulehčili. Přijeli jen s osmi hráčkami a brankářkou a od prvních minut na nich bylo vidět, že na vítězství příliš 
nepomýšlejí. V prvních sedmi minutách do stavu 4:4 hodně zlobila nejlepší hráčka Havl. Brodu Jitka Brožová, 
ale pak se domácím podařila šňůra devíti branek -13:4 a o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. Do 
poločasu Brod sice lehce snížil na 16:9, ale rozhodně nic nenasvědčovalo tomu, že by měl utkání zvrátit na 
svou stranu.  

Ve druhém poločasu DHC navyšovalo pohodlně skóre až na 33:19. V utkání si zahrály všechny hráčky. Příští 
týden má DHC volno, utkání ve Velkém Meziříčí si předehrálo už v reprezentační přestávce.  

Branky DHC v zápase: 

V. Mudrová 11, L. Galušková 7, J. Franková 4, T. Bušauerová 3, A. Šmrhová, H. Formanová, D. Franzová a 
D. Galušková po 2 

Chytaly Šibrová a Šafaříková.  

 

  



Devatenáct zápasů - devatenáct vítězství (DHC Plzeň - 
Astra Praha- 1. liga st. dorostenky 1. 5. 2018) 

Ani devatenáctý zápas v letošní sezoně v lize nepoznaly starší dorostenky hořkost porážky. Všichni máme 
však na vědomí, že nejdůležitější zápas těchto dní nás čeká v neděli na horké mostecké palubovce.  

DHC začalo v tomto zápase výborně. V desáté minutě vedlo 7:1 a dobře organizovaná obrana nedávala 
soupeři téměř žádný prostor ke hře.  

Pak ovšem přišlo střídání a Astra začínala nacházet drobné skulinky v obraně domácích a občas je využila. 
Vzhledem k tomu, že DHC trefovalo neuvěřitelné množství tyčí, stav se příliš nikam neposouval a v poločase 
byl 17:8.  

V druhém poločase se Pražanky ještě zlepšily a obrana DHC spíše zhoršila. Přesto i druhý poločas vstřelilo 
domácí družstvo 17 branek a vyhrálo ho 17:11, celkově 34:19.  

Zápas byl brán jako poslední prověrka před nedělním utkání v Mostě. Některé věci, které jsme včera probírali 
u videa, se podařily, jiné méně.  

Máme ještě tři tréninky na dopilování. Soupeři patří uznání, že se nevzdal i za nepříznivého stavu a bojoval  - 
na rozdíl od některých týmů, které letos v Plzni hrály - až do konce.  

Branky DHC v utkání:  

Franzová a Bušauerová po 6, Kepková 5, Tomíšková, Poslední a Fousková po 3, Sedláková, Franková a 
Šmrhová po 2, Nosková a Soukupová po 1 

Chytaly Jiskrová a Šafaříková. 

 

  



Memoriál Karla Šulce živě 

Největší turnaj pro nejmenší házenkářky spěje ke svému vyvrcholení.  

Sledujte finálová utkání na tvcom.cz  

Memoriál Karla Šulce se opět vydařil 

Již 27. ročník Memoriálu Karla Šulce proběhl na lochotínském sídlišti v termínu 5. - 7. 5. 2018.  

Pořadatelem bylo DHC Plzeň společně s 31. ZŠ Plzeň, v jejímž areálu se hlavní část celé akce odehrála. Do 
Plzně našlo cestu celkem 81 družstev z celé České republiky. Nejdále to měl celek ze Zlína.  

Krásné slunečné počasí provázelo všechny účastníky po celý prodloužený víkend.   

Hrálo se v pěti kategoriích (Přípravka, Minižačky 4+1 Amatér, Minižačky 4+1 Profi, Minižačky 6+1 a Mladší 
žačky). Turnaj probíhal současně na sedmi hřištích - "velká házená" se hrála na dvou venkovních plochách s 
umělou trávou, v hale 31. ZŠ a dále na tartanovém hřišti na Gymnáziu Františka Křižíka. Miniházená se hrála 
na hřištích s tartanovým povrchem - na hlavním hřišti byla postavena dvě menší - a dále na hřišti na košíkovou.  

Turnaje se zúčastnilo celkem 782 hráček, bylo odehráno 393 utkání a bylo vstřeleno 4726 gólů ve třech 
kategoriích, kde se počítaly výsledky, a několik stovek dalších gólů padlo v utkáních, kde se nepočítaly 
výsledky (Minižačky 4+1 Amatér a Přípravka).  

Program turnaje byl jako vždy pestrý. Po skončení sobotního hracího dne následovala večer soutěž v 
sedmičkovém rozstřelu. V neděli opět naplno vypukl zápasový kolotoč. A kdo zrovna nehrál, mohl si zaskákat 
na skákacím hradu. Spousta hráček se také osvěžila v blízké fontáně v parku u bazénu. A večer se všichni 
společně sešli v hale na filmové představení Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu.  

Pondělí už bylo ve znamení závěrečných turnajových klání. V 11:30 h. pak za velkého zájmu všech 
zúčastněných hráček proběhla autogramiáda s odchovankyň plzeňské házené Markéty Jeřábkové a Dominiky 
Zachové.  

Pak už byl čas vyhlásit výsledky - v 12:00 h. proběhlo slavnostní vyhlášení pro miniházenkářské kategorie a 
v 13:00 h. pro "velkou házenou". Při něm si každé družstvo mohlo zažít svou chvilku slávy na červeném 
koberci. Ceny předávali významní hosté - kromě obou reprezentantek také zástupce odboru sportu Města 
Plzně Ing. Přemysl Švarc, zástupce městského obvodu Plzeň 1 místostarosta Jiří Uhlík, ředitelka nadace 700 
let Alena Kozáková a také ředitel školy Václav Fišer.   

Celý turnaj by nebyl možný nejen bez řady sponzorů, ale hlavně bez desítek organizátorů (dobrovolníků) a 
samozřejmě bez pomoci rodičů! Díky Vám všem!  

Velká pochvala patří také všem účastníkům, kteří společně dokázali vytvořit skvělou, nezapomenutelnou, 
pohodovou atmosféru!  

Fotky z turnaje najdete na stránkách rajče DHC Plzeň.   

Kompletní výsledky včetně střelkyň branek najdete na turnajových stránkách.   

 

  

https://www.tvcom.cz/Zapasy/Sport-Hazena/
http://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/
http://www.memorialkarlasulce.cz/memorial-karla-sulce-vysledky.php


Memoriál Karla Šulce plný PŘÍŠEREK a DIVOŽENEK 

V termínu 5. 5. - 7. 5. proběhl na lochotínském sídlišti 27. ročník Memoriálu Karla Šulce. Našeho největšího 
domácí turnaje se zúčastnilo celkem 81 týmů z celé České republiky. Hráčky ročníku 2010/11 se zúčastnily 
turnaje v kategorii Přípravka 4+1. Byly rozděleny do dvou družstev, a to PŘÍŠERKY s.r.o. a DIVOŽENKY. 
Turnaj se hrál opět bez počítání skóre a bodů.  

Celé tři hrací dny bylo krásné slunné počasí, a tak nic nebránilo jak našim hráčkám, tak soupeřkám si turnaj 
se vším všudy pořádně užít. Naše hráčky vyplnily mezery mezi zápasy "blbnutím" na skákacím hradu, 
tančením u rádia a dalším jiným skotačením. Jako osvěžení si mohly zajít na zmrzlinu nebo se jít zchladit k 
blízkému brouzdališti. A byly mezi nimi i takové, které přišly zmáčené do pasu nebo dokonce úplně celé, a 
tak si pak musely v přestávce mezi zápasy sušit dresy nebo trenýrky. Trenéři a rodiče pak mohli využít 
občerstvení na domečku.  

Příšerky 

Tým Příšerky s.r.o. reprezentovaly tyto hráčky: Natálka Dlesková, Niki Egermajerová, Kačka Rybová, 
Markétka Kurešová, Nelča Pivoňková, Amálka Přerostová, Elza Roubová a trenér Karel Přerost. Jak už to 
bývá zvykem, do turnaje jsme vstoupili vzájemným zápasem. Po té nás v sobotu čekali jako soupeři Vážky 
(TJ Sokol Kobylisy), Rokytičky (Rokycany), Žirafy (TJ Sokol Písek) a Čertice (DHK Baník Most). Zápasy se 
soupeřkami z Kobylis, Rokycan a Písku byly vyrovnané. O naše branky se zasloužily tři hráčky - Natálka, Niki 
a Markétka. Ostatní naše hráčky nejenom střelecky, ale i herně zaostávaly. V posledním sobotním zápase 
jsme se utkali s Čerticemi z Mostu. Tento soupeř byl pro výkon všech ostatních hráček z týmu Příšerek 
zlomový a dokázal nás nakopnout i do nedělních bojů. Po chvilce hry byl znát herní rozdíl mezi námi a 
soupeřem, a tak jsem nechal odpočinout dvě hlavní opory týmu, Natálku a Niki. Konečně začaly lépe hrát i 
ostatní hráčky, a tak se do pomyslné střelecké listiny několikrát zapsala i Kačka, Nelča a Amálka, dobrou hrou 
se ukázala i Elza.   

Další den jsme měli příjemnější rozlosování, a tak si hráčky mohly trochu přispat. V prvním nedělním zápase 
nám byl soupeřem tým Stráčat (HBC Strakonice 1921). Zápas s týmem Stráčat byl nejenom pro mě, ale i pro 
všechny hráčky nepříjemným překvapením. V zimě jsme se s tímto týmem utkali na našem "zimním turnaji" 
a neměli jsme žádný problém. Tentokrát na nás však soupeř ze Strakonic nastoupil s velmi dobrou, ale hlavně 
důraznou obranou. S tímto problémem se potýkáme celou sezonu. Naše hráčky nedokázaly na toto dobře 
reagovat a celý zápas zaostávaly. Pak následovaly tři velmi dobré zápasy proti Svišťům z Milevska (Handball 
club Milevsko), Černým andílkům (DHK Baník Most) a Žabkám (HC Háje Praha). Ve všech zápasech se 
všechny hráčky snažily, lépe bránily, zlepšily pohyb na hřišti a opět se všechny hráčky dokázaly střelecky 
prosadit. Největší obavy jsem měl ze soupeře z Prahy - Háje na tomto turnaji hrály opravdu pěkně, ale naše 
hráčky se nezalekly a odehrály pěkný zápas.  

V pondělí nás čekal poslední soupeř ze Slavie Praha, a opět bylo toto utkání vyrovnané. Dál už se hráčky 
mohly těšit pouze na vyhlášení vítězů, kde jim zlaté medaile předávala mimo jiné i současná reprezentační 
hráčka Markéta Jeřábková, od které si už předtím hráčky nechaly podepsat např. trička, balony, flašky na pití 
nebo kartičky s fotkou Markéty v dresu již svého minulého týmu DHK Baník Most - Markéta přestupuje do 
maďarského týmu Érd. Tímto jí blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů.  

Nejlepší hráčkou z týmu "Příšerek s.r.o." byla po zásluze vyhlášena Natálka Dlesková, která odehrála velmi 
pěkný turnaj. Střílela, bojovala a pěkně bránila. Další za ní byla Niki Egermajerová, která se sice nedokázala 
tolikrát střelecky prosadit, nicméně šance si vytvářela, jen tolik neproměňovala a stejně jako Natálka bojovala 
a pěkně bránila. Další hráčkou, která se svým výkonem postupně přidávala k Natálce a Niki, byla Markétka 
Kurešová, která zaslouží za svůj výkon v celém turnaji, a to jak v poli, tak i v brance, pochvalu.  

Ostatní hráčky se herně rozjížděly trochu pomaleji, ale postupně se k nim přidala Kačka, které se povedlo 
několik pěkných akcí, několik gólů a přidala i velmi dobrý výkon v brance. Nelče, Amálce a Elze trval herní 
rozjezd nejdéle a je nejvíce nakopnul až poslední sobotní zápas, od něhož se jejich výkony zvedly. Nelča dala 
několik branek a předvedla také pěkné zákroky v brance, Amálka také přidala několik branek a předvedla pár 
slušných útočných akcí. Elza se postupně zapojovala do hry, kdy dala několik hezkých přihrávek a pěkně 
zabojovala při bránění o balon.  

Na čem musí všechny hráčky zapracovat je lepší, pevnější obrana, rychlejší vracení z útoku do obrany, větší 
pohyb po hřišti a přesnější střelba. Hráčky jsou šikovné a postupně se všechny zlepšují, tak s tím nebudou 
mít určitě žádný problém.  



Divoženky 

Tým DIVOŽENEK ve složení Míša Pluhařová, Eliška Čardová, Valentýnka Janů, Terezka Škrdlíková, 
Karolínka Šnebergerová, Anička Balínová, Laura Mancellari pod vedením trenérského dua Kristýna Rybová 
a Jarda Roub si na třídenním turnaji zahrál celkem 10 zápasů za velmi slunného počasí. V sobotu v prvních 
zápasech byla vidět určitá nervozita a nepozornost, která se dala vysvětlit množstvím lidí a vzruchem kolem 
hřiště. V dalších zápasech se vše zlepšilo, děvčata se více koncentrovala na hru. Hráčky si během zápasů 
vyzkoušely hru proti mužstvům různého vzrůstu a úrovně.  

Ve hře jsme určitě našli mnoho chyb - nedůsledné bránění, špatné obsazování, občas menší pohyb po hřišti, 
to jsou věci, které se snažíme na tréninku odstranit. Věříme, že postupem času nastane zlepšení. Co určitě 
musíme vyzdvihnout je bojovnost a hlavně týmové pojetí hry. Máme hráčky, které házenou hrají delší dobu 
než jiné, mají jinou výšku a mentální vyspělost, a přece se to při hře nijak neprojevuje. Nahrávaly si mezi 
sebou, ať se to povedlo nebo ne. Další pochvalu jim musíme dát za kombinace během hry. Holky si nahrávaly, 
nabíhaly a většinou hledaly někoho s lepším místem. Nejlepší hráčkou v družstvu DIVOŽENEK byla vybrána 
Terezka Škrdlíková.  

V třídenním turnaji hra DIVOŽENEK gradovala. Holky si turnaj užily s úsměvem, bez vážných zranění. 
Spokojenost byla vidět na jejich tvářích i na rodičích. Myslíme, že turnaj se opravdu povedl. Poděkování patří 
i rodičům za jejich fandění a Vaše rodičovské dresy byly super. Ještě jednou díky za krásný turnaj.  

 

  



Memoriál Karla Šulce 2018 (přípravka) 

O prodlouženém víkendu se uskutečnil v krásném areálu DHC Plzeň v pořadí již 28. ročník "Memoriálu Karla 
Šulce", největšího turnaje v ČR pro malé házenkářky. Nádherné slunečné počasí provázelo celý turnaj a i to 
byl jeden z důvodů, proč si sem za celý víkend našlo cestu mnoho diváků, rodičů a milovníků házené, kteří 
vytvořili bezvadnou atmosféru.  

Děvčata ročníku 2008/9 se zúčastnila v kategorii 4+1, která byla rozdělena na dvě skupiny a to na skupiny 
"Profi" a "Amatér". V každé z těchto skupin jsme měli zastoupení dvou družstev.  

V nabitém programu ještě děvčata z červených a černých doplňovala Mini 6+1 od Milana, kde se určitě naše 
hráčky neztratily a nehrály druhé housle. V tomto směru bylo toto doplňování takovým zpestřením a konečné 
13. místo z 24. účastníků je určitě dobrým výsledkem a příjemným překvapením. Všechny hráčky vstřelily gól 
a čas, který na hřišti odehrály, si dostatečně užily.  

Hodnocení jednotlivých družstev:  

Družstvo bílých a družstvo růžových 

Obě družstva byly ve skupině "Amatér", ve které se nepočítaly body ani skóre, takže děvčata mohla hrát 
naprosto uvolněně bez nervů a všechny hráčky si celý turnaj užily, včetně doprovodných programů a atrakcí. 
V obou družstvech byla řada nováčků, kteří se rychle rozkoukali a určitě pro nás pro všechny byli milým 
překvapením. Všechny hráčky zaslouží pochvalu za bojovnost, snahu se uvolňovat a střílet. I když ve všech 
těchto činnostech máme značné rezervy a zatím nám příliš nejdou přesné přihrávky a máme problémy 
s chytáním míče, tak ve finále jsme u všech hráček zaznamenali velký posun vpřed. Na nedostatcích budeme 
na trénincích dále pracovat a příště to bude určitě zase ještě lepší. Za družstvo bílých byla nejlepší hráčkou 
zvolena Kristýnka Cvačková a za  růžové byla zvolena Danča Svobodová.  

Družstvo červených  

Družstvo složené z bojovníků, kteří nedají žádný míč zadarmo. Tento tým obsadil celkově 6. místo, což je v 
konečném hodnocení pro tento tým velkým úspěchem. I když ne všechny zápasy se děvčatům povedly, 
bojovaly ve všech zápasech až do konce. Všechny hráčky si dostatečně zahrály a ve hře dostaly ještě více 
prostoru než při některých turnajích v průběhu roku, kdy nejsou tolik herně vytěžovány. Určitě největší 
slabinou tohoto týmu byla střelba, a to jak z hlediska razance, tak umístění střelby. Střelecky se nejvíce dařilo 
Ádě Sedláčků. Nejlepší hráčkou družstva byla zvolena bojovnice Verča Baštářová. Všem holkám za 
předvedené výkony velká pochvala.  

Družstvo černých 

A nakonec to nejlepší. Děvčata obsadila na turnaji celkově 2. místo. I když ve finále prohrála nervy drásající 
zápas s výborně hrající Astrou Praha a druhé místo oplakala, tak až s odstupem času ocení váhu tohoto 
úspěchu. Celým turnajem až do finále tohoto turnaje procházela děvčata naprosto suverénně bez ztráty bodu. 
Finále bylo vrcholem celého turnaje a opravdu se střetly dva nejlepší týmy v této kategorii, kde se nakonec 
štěstí přiklonilo na stranu pražského celku. Celkové shrnutí turnaje vyznívá určitě pozitivně, všechny hráčky 
se prosadily jak gólově, tak individuálně - ve hře jedna na jednu a za to si zaslouží maximální pochvalu. 
Střelecky se dařilo Barče Hanzlíkové, ale ani ostatní nezůstávaly pozadu. Nejlepší hráčkou turnaje byla za 
tento tým zvolena Štěpka Jungová.  

Za organizaci turnaje a za pomoc s přípravami děkujeme všem rodičů, kteří pomáhali. A rovněž díky za jejich 
podporu a fandění v průběhu turnaje.  

 

 



 

 

 



Opět zlatý Memoriál Karla Šulce (minižačky) 

Do největšího turnaje pro nejmenší házenkářky jsme postavili v kategorii mini 6+1 dvě družstva - áčko tvořené 
zkušenějšími hráčkami ročníku 2007 a béčko, které bylo z větší části tvořené nováčky a mladšími hráčkami z 
tréninkové skupiny Věry.  
 
Áčko 

U áčka po nedávném vítězství na Prague Handball Cupu těžko mohly být jiné než medailové ambice, i když 
bylo jasné, že cesta za obhajobou loňského vítězství v kategorii mini 4+1 nebude vůbec snadná. O to víc, že 
některé hráčky nebyly zdravotně zcela v pořádku a další vedle kategorie minižaček vypomáhaly i starším 
kolegyním v mladších žačkách, takže síly dělily do více zápasů.  

V sedmičlenné základní skupině se děvčata utkala se Slavií Praha II, Pískem A, Zlínem B, Mostem, Chebem 
a Kobylisami. Zápasy proti prvním čtyřem uvedeným soupeřům byly výsledkově i herně zcela jednoznačné a 
pozitivem tak bylo především to, že se všechny hráčky včetně obou brankářek dokázaly střelecky prosadit. 
Zato zápasy s Chebem a Kobylisami za příliš povedené považovat nelze. Proti Chebu se moc nedařilo 
střelecky, a i když děvčata po celý zápas kontrolovala výsledek, tak výhra 9:7 byla docela utrápená. S 
Kobylkami jsme se sice dokázali dobře prosazovat proti osobní obraně, ale zato se nám již vůbec nechtělo 
bránit, což asi bylo do jisté míry způsobeno únavou a ztrátou koncentrace po náročném dni (16:11). Ze 
základní skupiny jsme bez ztráty bodu postoupili do skupiny o 1. - 6. místo, kam se nám započítávala výhra 
s Chebem. Soupeři, kteří nás zde čekali, ale už byli výrazně silnější a bylo jasné, že v boji o konečně umístění 
bude třeba zapnout na vyšší obrátky. První zápas proti Žirovnici přinesl naprosto koncentrovaný výkon 
zejména v obraně a přesvědčivou výhru 12:3, i když se vůbec nejednalo o slabého soupeře. Poslední nedělní 
zápas proti Astře byl reprízou loňského zápasu o vítězství v kategorii mini 4+1. A nejinak tomu bylo i letos, 
protože proti sobě stála prakticky stejná družstva, jen o kategorii výše. Klíčem k úspěchu v zápasu byla 
agresivní vysunutá obrana, díky které se nám dařilo ubránit nejlepší střelkyni turnaje Péťu Mihalovou, rychlý 
přechod do protiútoku a skvělý výkon Adélky v brance. Díky tomu jsme po jednoznačně nejlepším výkonu v 
turnaji mohli slavit zcela zaslouženou výhru 15:9. Do pondělního rána jsme ale vstupovali s vědomím, že 
dobojováno zdaleka není, i když děvčata asi měla trochu v hlavách to, že papírově nejsilnějšího soupeře by 
již měla mít za sebou. Velký respekt budil zejména soupeř ze Strakonic, opírající se především o výborně 
hrající Nelu Šulcovou, která byla vyhlášena nejlepší hráčkou celého turnaje. Vstup do zápasu nám vyšel na 
jedničku a v 10. minutě svítil na ukazateli stav 7:3 v náš prospěch. To jako by však děvčata trochu uspokojilo 
a polevila v koncentraci. Soupeř krůček po krůčku začal náskok snižovat, nám se přestalo dařit střelecky a 2 
min před koncem byl proto výsledek srovnaný. Poté se nám však podařilo vstřelit branku a v závěrečné minutě 
jsme již soupeře do zakončení z lepší pozice naštěstí nepustili (11:10). Poslední zápas proti Slavii Praha I byl 
psychicky nejnáročnější v celém turnaji a více než o kráse byl o tom, vymáčknout ze sebe po náročném turnaji 
ještě poslední zbytky sil. Kvůli nepřesné střelbě a několika zbytečným technickým chybám jsme poprvé na 
turnaji soupeře pustili do vedení, a to hned tříbrankového (ve 4. min druhého poločasu 6:9). Zbytek zápasu 
však proměnila ve svou one woman show Laura, která správně pochopila, že když se ostatním tolik nedaří, 
měla by to být právě ona, která vezme otěže zápasu do svých rukou. Jejích šest branek v závěrečné 
osmiminutovce doslova sestřelilo statečně bojujícího soupeře a zajistilo výsledkový obrat, po němž se na 
palubovce objevila sice vyčerpaná, ale naprosto zasloužená zlatá hromada (13:11).  

Celkově patří děvčatům ohromná pochvala. Ač úroveň soupeřů byla na turnaji různá, tak je obrovsky pozitivní 
zejména to, že v rozhodujících zápasech proti nejsilnějším soupeřům umí děvčata zapnout naplno a i zápasy, 
které se nevyvíjí úplně podle představ, dokážou zvrátit ve svůj prospěch. To se pak týká i individualit v rámci 
týmu, jejichž výkon roste právě se silou soupeře. Z jednotlivkyň je tentokrát třeba vyzdvihnout výkon Majdy, 
která byla především za svůj přínos pro obranu (obvykle bránila nejlepší střelkyně soupeře) vyhlášena 
nejužitečnější hráčkou družstva. Vedle ní má pak rozhodující podíl na výhře Laura, která na jedné straně v 
zápasech proti slabším soupeřům zodpovědně plní roli nahrávače a umožňuje střílet branky ostatním, aby v 
zápasech proti nejsilnějším týmům splnila přesně tu roli, kterou od ní družstvo očekává. Ostatně 6 branek 
proti druhé Astře, 7 proti třetím Strakonicím a 8 proti čtvrté Slavii mluví úplně za vše. Pominout pak určitě 
nelze ani výborný výkon Adélky, která byla zaslouženě vyhlášena (stejně jako loni v mini 4+1) nejlepší 
brankářkou turnaje. Pochvala ale patří skutečně všem.  

Fantastická sezóna této party tak dále pokračuje a po výhrách na Tachovském dortíku, Hájském Minicupu a 
Prague Handball Cupu si děvčata mohou i ze čtvrtého velkého turnaje pověsit na krk čtvrté zlaté medaile. 
Symbolicky v době, kdy jedna výjimečná generace hráček našeho klubu pomalu uzavírá mládežnické období 
své kariéry a přechází do seniorské kategorie (držíme starším dorostenkám palce, aby se rozloučily medailí), 
můžeme doufat, že se snad rodí jiná generace, která by na jejich úspěchy v budoucnu mohla navázat. Cesta 
to však bude ještě hodně dlouhá a stále je spousta věcí, které bude při přechodu do vyšších kategorií zlepšit. 



Několik děvčat ostatně již pravidelně hraje za mladší žačky, tak mohou vidět, jak moc se házená v této 
kategorii od minižaček liší a co jim ještě chybí, aby byla úspěšná i v budoucnu.  

Hrály:  

Košková Tereza (8 branek), Bezdičková Viktorie (10), Krejčíková Simona (10), Šollarová Kateřina (18), 
Růžková Magdaléna (16), Palečková Aneta (22), Vopatová Laura (37), Vaicová Tereza (13), Březinová 
Kateřina (3) 

Hrály a chytaly Nyklesová Natálie (2 vstřelené branky) a Chvátalová Adéla (5). 

Béčko 

V sedmičlenné základní skupině se družstvo DHC Plzeň B utkalo v sobotu s HC Junior Zlín A (7:14), HC Háje 
Praha (4:11), DHK Slavoj Žirovnice (4:9) a HBC Strakonice (6:15). V neděli jako kdyby nastoupilo jiné 
družstvo. Ještě v základní skupině porazilo Černé Anděly z Mostu (12:5), remizovalo s TJ Slavoj Tachov (9:9) 
a skončilo tak celkově v základní skupině na 6. místě. Díky tomu postoupilo společně s Tachovem do skupiny 
o 13. až 18. místo (vzájemný výsledek se do této skupiny započítával). Ve skupině o 13. až 18. místo se 
družstvo postupně utkalo s družstvem HC Junior Zlín B (6:6), TJ Sokol Písek B (9:7), TJ Sokol Eutit Lázně 
Kynžvart (12:3). Poslední utkání sehrálo v pondělí s družstvem DHC Slavia Praha II (13:1). Celkově tuto 
skupinu vyhrálo a obsadilo tak krásné 13. místo. Celkem družstvo odehrálo 10 utkání, z toho vyhrálo 4krát, 
remizovalo 2krát a prohrálo 4krát, s kladným skóre 82:80. Celkově patří všem hráčkám ohromná pochvala, i 
když po sobotních zápasech trenéři takové krásné umístění nečekali. Bylo vidět, že jak začínající hráčky, tak 
i hráčky z tréninkové skupiny od Věry se postupně sehrávají a výsledky v neděli a v pondělí byly toho 
důkazem. Pozitivní na tomto družstvu bylo, že i když se prohrávalo, děvčata stále bojovala a snažila se 
dokázat, že házenou hrát umí, chtějí vstřelit branku, ubránit útok, navzájem si pomáhat, radit si a že se nebojí 
zkušenějších a věkově starších hráček. Nejužitečnější hráčka z družstva byla vyhlášena brankářka Barbora 
Kaucká, i když toto ocenění by si zasloužily všechny hráčky družstva. Na závěr bychom chtěli, (trenéři mini 
6+1) poděkovat hráčkám z tréninkové skupiny od Věry, že mimo toho, že hrály svojí kategorii 4+1, kde skončily 
na skvělém druhém místě, vypomáhaly i starším kolegyním v mini 6+1, takže síly dělily do více zápasů a 
přebíhaly z jednoho hřiště na druhé.  

Hrály:  

Loskotová Barbora (15 branek), Burjasová Tereza (12), Cvačková Natálie (17), Růžková Adriana, 
Šuchmanová Tereza, Madleňáková Valerie, Budková Alžběta (1), Budková Kateřina (4), Dostálová Anežka 
(4), Hanzlíková Barbora (8), Jungová Štěpánka (1), Krbcová Nika (5), Rittichová Lucie (3), Svatoňová Sára 
(2), Špačková Aneta (3), Baštařová Veronika, Beránková Marlene, Čákorová Nikola, Červená Rozárie, 
Doubková Valerie, Nikodémoná Elen, Poskočilová Bětka, Samcová Vendule, Sedláčková Adéla a Svobodová 
Dana  

Chytala Kaucká Barbora. 

Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli. Poděkování proto patří i rodičům, a 
to jak za pomoc s přípravou před turnajem, během turnaje i při závěrečném úklidu. A v neposlední řadě pak i 
za fandění především během zápasů ve finálové skupině. Ještě jednou děkujeme! 

 



 

 

 

  



Memoriál Karla Šulce 2018 (mladší žačky) 

Také mladší žačky se představily před domácím publikem na Memoriálu Karla Šulce.  

DHC Plzeň A 

Vstoupilo do turnaje výborným výkonem a vítězstvím proti Milevsku (10:8). Také ve druhém zápase se nám 
dařilo a naše děvčata porazila Ledeč nad Sázavou (18:5). Třetí utkání bylo ve znamení dvou rozdílných 
poločasů. Nejprve jsme skvěle útočili a po celý první poločas snadno dávali góly. Ve druhém se nám ale 
přestalo střelecky dařit a také obrana polevila. Písek B utkání otočil a vyhrál 19:16. Třetí utkání proti 
pozdějšímu vítězi DHC Slavia Praha ukázalo náš velmi dobrý výkon, ale přesto jsme s mnohem zkušenějším 
a herně vyspělejším družstvem dokázali držet krok jen krátce a prohráli jsme 9:18. Obdobně to vypadalo i s 
dalším soupeřem, který je zatím na vyšší úrovni než my - se Sokolem Kobylisy (prohrály jsme 8:16).   

V neděli ráno jsme začali ospalým výkonem proti Tachovu B. Soupeř byl zhruba na naší úrovni, my jsme se 
ale nedokázali vyhecovat k lepšímu výkonu a prohráli jsme 7:9. Další utkání proti Astře bylo pravým opakem 
- zde měly vysoké a vyspělé spojky soupeře značnou převahu (výškovou i silovou), ale my jsme se nezalekli 
a statečně drželi krok až do konce. Předvedli jsme i několik velmi pěkných akcí, ale ani to na vítězství nestačilo 
a prohráli jsme 9:11. Obdobně i v dalším utkání proti Chebu bylo na co koukat. Opět zkušenosti byly na straně 
soupeřek (některé hráčky hrají pravidelně Žákovskou ligu starších žaček), ale my jsme znovu hráli velmi dobře 
a znovu to na vítězství nestačilo. Prohráli jsme 12:14. Dalším naším soupeřem byly Vršovice - zde se nám 
konečně podařilo zvítězit 8:5. Poslední nedělní utkání bylo plzeňským derby proti HK Slavia VŠ Plzeň. Zde 
jsme velmi nepřesně stříleli a nedokázali jsme si poradit se sbíhajícím křídlem soupeře. Prohráli jsme 9:12.  

Pondělní utkání proti Tachovu B bylo soubojem, ve kterém se nikomu nechtělo příliš hrát. Ani moc útočit, ani 
moc bránit. Nakonec jsme doklopýtali k vítězství 8:4, ale pohledná házená to tedy nebyla.  

Celkově rozhodně nelze upřít hráčkám snahu a bojovnost, která je zdobila ve většině utkání. Stále nám ale 
chybí více zkušeností. Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Bára Bourová.  

Hrály: 

Konderová 12, Košková 3, Růžičková 5, Hofírková 19, Polanková 14, Hýblová 17, Langerová, Čásová 2, 
Aichingerová 7, Vopatová 8, Bourová 19, Pechová 7, Chvátalová    

DHC Plzeň B 

Béčko bylo složené opět převážně z hráček s menšími herními zkušenostmi.   

První den jsme podávali velmi dobré výkony a dokázali soupeře potrápit. Postupně jsme hráli se Slávií Praha 
červená (7:11), Sokolem Vršovice (12:18), Kynžvartem (13:18) a Tachovem (8:11). Ve všech těchto zápasech 
táhla družstvo Viky Perglová a velmi dobře jí sekundovala Eliška Baumruková.  

Bohužel druhý den už to tak slavné nebylo. Nejprve jsme ještě v základní skupiny prohráli se Zlínem 5:8 a v 
posledním zápase základní skupiny i s Jindřichovým Hradcem 3:23. Pak už přišla utkání o konečné umístění 
- nejprve proti Ledči nad Sázavou.  A tento zápas nás bude ještě dlouho mrzet, protože tenhle zápas byl 
prakticky vyrovnaný a prohrály jsme o jediný gól 8:9. Poslední nedělní zápas nás čekaly Kobylisy B. A zde 
jsme předvedli jeden z našich nejhorších výkonů - nikomu se nechtělo ani útočit, ani bránit. Nemohli jsme se 
trefit - jen tři vstřelené branky jsou hrůzostrašným, leč pravdivým, ukazatelem naší hry. Prohráli jsme 3:10.  

Poslední den nás čekalo Milevsko. Tady jsme bohužel nedokázali ubránit nejlepší hráčku soupeřek a znovu 
velmi špatně bránili. Opět ani v útoku se nikomu nechtělo do žádné akce. Znovu jsme prohráli - tentokrát 8:14.  

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Anička Wandlová. Pochvalu za vstřelené branky zaslouží i Viky 
Perglová a za bojovnost a nadšení do hry i Sára Mancellari. U ostatních hráček chyběla větší aktivita.   

  



Hrály: 

Baumruková 8, Bezdičková 2, Zaplatílková 1, Zídková 1, Wandlová 8, Šerá 4, Klečková, Perglová 38, Ciprová, 
Hachová, Mancellari 1, Bažantová M. 4, Bažantová E. 1  

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Přípravka - skupina C 6+1 - VŠ Slavie (12. 5. 2018) 

V sobotu vyjela děvčata DHC ročníku 2008/9 na turnaj skupiny C ke svému plzeňskému rivalovi na VŠ Plzeň. 
Týmy byly rozděleny kvůli velkému počtu účastníků na dvě skupiny. Jedna skupina hrála v hale a druhá si 
zahrála na venkovním hřišti. Za krásného počasí, které vydrželo v průběhu celého turnaje, na nás bohužel 
zbyla hala. I tak děvčata měla mezi zápasy dost času se venku vyblbnout. Zpestřením určitě byla rozcvička 
plzeňských fotbalistů, která na chvíli přerušila turnaj, a hráčky všech týmů se s Viktoriány pozdravily a ulovily 
nějaký ten autogram. A nyní zpět k házené.  

Nutno předem říci, že jsme se turnaje zúčastnili bez několika opor a prostor dostaly hráčky, které nemají tak 
velké herní vytížení a na některé posty se dostávají velmi zřídka kdy. A právě jeden z cílů byl, aby děvčata 
nabrala zkušenosti a aby byla schopné vzít osud zápasu a zodpovědnost do svých rukou.   

Jako první na nás čekal tým domácích Slavia VŠ Plzeň - holky. Bohužel není moc, co k tomuto zápasu říct. 
Nedařilo se nám vůbec nic, a to jak v osobní obraně, tak v normální hře. Nikomu se nechtělo útočit, nikomu 
se nechtělo střílet a soupeř nás jednoznačně přehrál ve všech směrech hry. Celkově z naší strany všechno 
špatně. Nic víc k tomu nejde dodat.  

Všichni doufali, že druhý zápas s pražskými Hájemi bude o poznání lepší. V osobní obraně se nám to určitě 
povedlo, tam jsme zmateného soupeře přehráli. Ale v šestkové házené, byla naše hra opět velkým 
zklamáním. Opět jsme nestříleli, pohyb byl velmi špatný a nikdo nevzal odpovědnost na sebe. Tento zápas 
byl z naší strany asi nejhorší z celého dne.  

Jako třetí na nás čekal mladý tým ze sousedního Německa HC Cham. V osobní obraně jsme drželi ještě ze 
soupeřem krok, ale v normální hře nás soupeř jednoznačně přehrál. I když kluci hráli totálně neorganizovaně 
bez držení jednotlivých postů a neustále v jednom hloučku, my jsme nebránili, neútočili, naše hra postrádala 
jakýkoliv pohyb a o střelbě ani nemluvě. Takže určitě zklamání z předvedeného výkonu.  

Poslední zápas jsme odehráli proti klukům z domácí Slavie Plzeň. Kluci ročníku 2009 a někteří snad i mladší 
nás v osobní obraně moc do ničeho nepustili. Za to v normální hře jsme se konečně aspoň trošku 
vzpamatovali, i když na pohled to asi nic pěkného nebylo. Bylo dost vidět, že soupeř toho moc odehráno nemá 
a naše výšková převaha byla značná. Takže i když trošku se štěstím jsme dovedli utkání do vítězného konce.  

Celkové hodnocení dnešního turnaje nebude určitě pozitivní a za dnešek není možné nikoho za nic pochválit. 
Pohyb po hřišti byl velmi špatný, nikdo nechtěl střílet a uvolňovat se. Celkově hra byla velmi kostrbatá, 
všechny nahrávky byly do stoje, míče padaly z rukou a bohužel se nenašel žádný lídr, který by to vzal na 
sebe. O střelbě ani nemluvě. Jak bylo na začátku řečeno, pro některé hráčky byl dnešek možností si zahrát 
na postech, kde pravidelně nehrají a ukázat co v nich je. Turnaj představoval pro všechny šanci, kterou 
bohužel nikdo nedokázal využít. Doufáme, že děvčata předvedou příště lepší výkony a posunou se zase 
vpřed, protože je zapotřebí, abychom do budoucna měly více vyrovnaný tým. Prostor k tomu určitě dostanou. 
Musí jenom hrát, chtít na hřišti něco ukázat a výsledky určitě časem přijdou.  

Nakonec díky moc rodičům za podporu a výbornou diváckou kulisu i přesto, že dneska jsme jim asi moc 
velkou radost neudělali.  

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (12. 5. 2018 Lázně Kynžvart) 

Další kolo Plzeňské ligy mladších žaček se odehrálo v sobotu v Kynžvartu za účasti obou našich družstev.  

Áčko 

Áčko vstoupilo do turnaje velmi dobrým výkonem proti Chebu. V něm jsme díky dobrému pohybu dokázali 
zvítězit v osobní obraně (6:5) a o něco více se dařilo i v trhácích (12:11). Ve hře se skóre přelévalo ze strany 
na stranu a spravedlivou remízu nakonec tři vteřiny před koncem vystřelila Bára Bourová (10:10).  

Podobně se pak vyvíjel i druhý zápas proti Kynžvartu, ve kterém děvčata výborně odehrála osobku (8:4) a 
zvítězila i v trhácích (9:7). Ve hře jsme ale bohužel soupeře kvůli malé aktivitě v útoku pustili do vedení a ani 
přes zlepšený výkon v druhé polovině se již výsledek dotáhnout nepodařilo (5:8).  

Třetí zápas proti Tachovu jsme měli rozhodně vyhrát. Zbytečná zbrklost a především velké množství 
technických chyb však zapříčinily, že soupeř těsně vyhrál osobku (6:7) i hru (10:11). Radovat jsme se tak opět 
mohli jen z výhry v shot-outech (8:4).  

V posledním zápasu opět proti Chebu už byl patrný úbytek sil. Při osobce jsme ještě se soupeřem dokázali 
držet krok (5:5) a výborně jsme zvládli i trháky (14:4). Ale hra byla ve znamení naprosto katastrofálního úvodu, 
kdy chyběl pohyb v útoku i obraně a především nasazení. Nebylo proto divu, že v 7. minutě svítilo na ukazateli 
skóre 7:0. Po důrazné promluvě se pak sice výkon trochu zlepšil a začalo se více dařit v útoku, ale výsledkově 
se to již nijak výrazněji neprojevilo (13:8). Za tento zápas tak rozhodně moc slov chvály nepadalo.  

Celkově lze děvčata určitě pochválit za výkony při osobce, kde dokážeme hrát ve velké rychlosti a s velkým 
přehledem správně řešit situace na hřišti. Stejně tak v shot-outech je patrné, že se dlouhým přihrávkám 
věnujeme při tréninku. Za to výkony ve hře byly obrovsky nevyrovnané a určitě je spousta věcí ke zlepšení 
(až na Báru chybí více střelby z dálky).  

Hrály:  

Baumruková, Stulíková, Bezdičková, Růžková, Polanková, Hýblová, Langerová, Čásová, Vopatová, Bourová, 
Pechová  

Béčko 

Béčko zahájilo turnaj sympatickým výkonem v osobce proti Tachovu. V obraně se sice nedařilo úplně včas 
bránit nejlepší hráčku soupeře, ale za aktivitu v útoku určitě patří pochvala (6:10). Trochu trápení přinesly 
trháky, kde se sice podařilo většinu přihrávek zpracovat, ale tyčky a brankářka soupeře moc branek vstřelit 
neumožnily (2:4). Ve hře už jsme pak ale lépe se pohybujícímu soupeři vzdorovat nedokázali (2:12).  

Ve druhém zápasu proti Chebu se opět povedlo velmi dobře odehrát osobní obranu (5:7) a konečně jsme se 
dokázali více střelecky prosadit v trhácích, což se projevilo i na výsledku (11:9). Ve hře už pak byla patrná 
větší herní vyspělost soupeře, ale i tak nelze porážku 5:10 považovat za propadák.  

Poslední zápas s Kynžvartem odehrála děvčata již bez zraněné Míši na pokraji fyzických sil, jelikož možností 
na střídání bylo málo. Při osobce se ještě celkem dařilo zakončovat (5:11), ale ve hře už děvčata fyzicky 
nestíhala (2:13). Potěšit ale dokázala remíza v trhácích (9:9).  

Celkově určitě děvčatům nelze upřít snahu zejména při osobce a vyjma prvního zápasu se dařilo i v trhácích. 
Ve hře u většiny hráček stále schází větší herní zkušenosti a ne vždy si dokážeme vytvořit dostatečně kvalitní 
střelecké příležitosti. Za velkou aktivitu patří určitě pochvala Míše, k níž se především při osobce přidávala i 
Anetka s Áďou. O zakončení se nejčastěji snažila Viki, ale u ní bude určitě třeba zlepšit pohyb.  

Hrály:  

Konderová, Košková, Růžičková, Zaplatílková, Palečková, Wandlová, Šerá, Klečková, Perglová, Chvátalová  

  



Královnami Žákovské ligy se staly starší žačky DHC 
Plzeň!!!! (12. 5. 2018 Strakonice) 

Zlatým písmem do kroniky DHC Plzeň se dnes zapsaly starší žačky DHC Plzeň! Po dvou letech dokázaly 
obhájit pomyslný titul mistryň republiky z Házenkářského desetiboje mladších žaček a na nejcennější 
mistrovskou trofej dosáhly i ve starších žákyních! Staly se tak prvním družstvem v klubové historii, kterému 
se tak podařilo!  

Cesta za zlatým snem však byla plná překážek a strastí.  

Stejně jako v přechozích pěti turnajích ani na tom dnešním se žádné vítězství nerodilo lehce.  

V prvním utkání nás čekal stále se zlepšující celek Kynžvartu. Poslední dva podzimní zápasy obou soupeřů 
měly velmi vyrovnaný průběh a ani dnes to nebylo jinak. Na konci prvního poločasu se přece jen DHC Plzeň 
podařilo vytvořit čtyřgólový náskok a tohle vedení už nepustilo z rukou. Družstvo rázně vykročilo za svým 
snem.  

Druhý zápas proti Kobylisům byl herně vyrovnaný prvních devět minut (DHC vedlo 8:4). Pak ale přišla naše 
devítibranková smršť a do přestávky svítilo na ukazateli 21:7 pro DHC Plzeň. Celý druhý poločas byl v režii 
nejmladších hráček družstva a svojí roli zvládly velmi dobře, alespoň co se týká útoku. V obraně už to tak 
dobré nebylo, ale přesto konečný výsledek 32:18 jasně ukazuje poměr sil na hřišti.  

Třetí zápas proti domácím Strakonicím představoval prvním z našich dvou mečbolů. Věděli jsme, že nás čeká 
velmi nepříjemný soupeř, který navíc hraje v domácím prostředí a s podporou domácích fanoušků. Po 
počáteční oťukávání měly v prvním poločase více navrch domácí hráčky, a také převážnou část vedly. Naše 
hráčky ale statečně dotahovaly, a tak poločas skončil smírně 9:9. Ve druhém vstřelily první gól domácí, ale 
pak následovala šňůra branek Plzeňaček, které odskočily na dvoubrankový náskok. Domácím se podařilo 
dotáhnout. Potom ve stejném duchu ještě dvakrát DHC odskočilo (vždy na tříbrankový rozdíl) a Strakonice 
vždy dotáhly - naposledy v 15. minutě na 16:16. Rozhodující třígólovou šňůru odstartovala Voráčková, pak 
přidala gól z trháku Toušová a další trefu z dálky Voráčková. DHC Plzeň se tři minuty před koncem opět ujalo 
vedení o tři branky. Strakonická děvčata ještě dokázala dvakrát snížit, ale i DHC dvakrát odpovědělo 
(tentokrát z rukou Rittichové a Voráčkové). Po výhře 21:18 mohla zlatá radost vypuknout naplno.  

V posledním utkání proti Zoře Olomouc bylo sice o vítězkách Žákovské ligy už rozhodnuto, ale motivace 
nescházela - podaří se soutěž dokončit bez prohry nebo ještě lépe bez ztráty bodu? V prvním poločase tomu 
nic nenasvědčovalo - mizerná obrana a nepřesná střelba, jejichž výsledkem bylo v 10. minutě na ukazateli 
5:8 pro Olomouc. Ve druhé čtvrtině zápasu se podařilo čtyřmi brankami otočit skóre na 9:8 pro Plzeň. Ani ve 
druhém poločase jsme bohužel nepředváděli nijak pohlednou házenou a podobně jako v předchozím zápase 
- jakmile jsme si dokázali vypracovat náskok, Zora dotáhla. Necelé dvě minuty před koncem to bylo jen o dva. 
Pak přidala branku Benešová a po ní Rittichová. Zora sice ještě v poslední minutě snížila, ale závěrečnou 
tečku symbolicky napsala brankou vstřelenou ze sedmimetrového hodu Malina - Míša Malá. Utkání skončilo 
22:19 pro DHC Plzeň.  

Celkově je to vítězství touhy a pracovitosti. Hráčky šly celou dobu za svým snem, tvrdě pracovaly při tréninku, 
překonávaly vlastní bolest i nepohodlí, mnohdy hrály na pokraji svých fyzických sil, ale teď jsou na konci cesty 
a mohou se zaslouženě radovat ze zlatých medailí!   

Tým zdobila po všechna utkání výborná obrana, na jejímž konci stála jedna z nejlepších brankářek Žákovské 
ligy - Malina. Standardní úspěšnost přes 50 % i v těžkých zápasech je skvělou vizitkou! Budeme držet palce 
do následujících týdnů, kdy má šanci prosadit se i v reprezentačním dresu.  

Dvěma důležitými oporami zejména v útoku byly Helča Voráčková (naše nejlepší střelkyně) a talentovaná 
spojka. Hlavním organizátorem hry a tahounem v útoku byla Rittiška. Dobře zorganizované kombinace, chytré 
přihrávky i překvapivé střely z dálky zaskočily mnohé soupeřky.    

Důležitými pilíři obrany byly i obě pivotky - Pipi a Buřič. Díky jejich skvělé práci měly často soupeřky problém 
dát nám gól.   

Převážně jako "obranné specialistky" fungovaly v některých zápasech Beny a Hofi - na jejich výkony byl vždy 
spoleh a týmu moc pomohly.  



Velmi dobře v útoku i v obraně zahrála Majda Komárková - její výkon byl obvykle na vysoké úrovni a bez 
chyb. Určitě ale může být ještě více aktivní v útoku, protože má dobrou střelu a umí se i výborně uvolnit.   

Výbornou práci odváděla i křídla - Julča, Vali i Tomy. Po přesných přihrávkách od Maliny nebo Áji dokázala 
výborně zakončovat. V důležitých chvílích se ale všechny tři dokázaly prosadit a přidat i branky ze hry.  

Ája dokázala skvěle plnit pozici brankářské dvojky a v důležitých chvílích zaskočit soupeře při sedmimetrových 
hodech. Skvělými přihrávkami do rychlých útoků nabízela snadné branky všem spoluhráčkám.  

Tým výborně doplňovaly i další hráčky - Vážka, Kikina, Kepi, Lucka. V příští sezóně určitě budou oporami 
nového družstva starších žaček.   

Branky: 

Benešová 1, Buřičová 4, Dubská 10, Hofírková, Kepková 3, Komárková 5, Krausová 3, Nová, Pitulová 4, 
Rittichová 21, Tomanová 12, Toušová 11, Voráčková 23  

Chytaly Malá 1, Šindelářová a Šoralová. 

Obrovský dík patří všem fanouškům - zejména těm, kteří s námi absolvovali všechny turnaje. Jejich bubny 
a hlasivky byly slyšet nejen na obou domácích turnajích, ale i na všech venkovních - Ledeč nad Sázavou, 
Cheb, Ostrava, Strakonice. Moc a moc děkujeme!!!  Byli jste neúnavní, byli jste skvělí, byli jste mistrovští!!!  

 

 

  



Obhájkyně bronzu se protrápily k prvnímu vítězství v play-
off (HC Zlín - DHC Plzeň –play-off st. dorostenky  
12. 5. 2018) 

Asi nejhorší zápas letošní sezony odehrálo DHC v prvním zápase play-off ve Zlíně. Hráčky viditelně unavené 
na konci sezony, bojující s různými menšími zraněními a zklamané ztrátou možnosti hrát finále, vytvořily na 
svoje poměry obrovské množství chyb a nepřesností.  

Jenže jak už bylo mnohokrát řečeno a napsáno, tenhle tým má srdce a charakter.  

DHC v utkání brzy vedlo o několik branek, v polovině prvního poločasu 4:8. Zlín se velmi těžko prosazoval ve 
hře šest na šest, a tak začal praktikovat hru bez brankářky se sedmi hráčkami v poli. A světe div se, za 
pouhých deset minut vedl 10:9. Hostující hráčky se nedokázaly vyrovnat s novou skutečností, i když do 
poločasu vyrovnaly na 12:12.  

Po přestávce se družstva střídala ve vedení, nikdo nevedl o více než jednu branku až do 57. minuty. Pak na 
sebe vzal zodpovědnost plzeňský benjamínek - Pája Kepková. Dvěma krásnými brankami rozhodla o vítězství 
DHC 21:24. Uvidíme, jestli bude hubený náskok stačit do odvety.  

I když jen těžko můžeme hrát s ještě více chybami a nepřesnostmi. Přesto hráčkám nelze upřít snaha a 
bojovnost. Franzová s Frankovou neslezly z palubovky a vytrvale bušily do zlínské obrany. S vydatnou pomocí 
Soukupové a Noskové bojovaly proti přesile v obraně. Se svou troškou do mlýna přispěchala i křídla 
(dohromady devět branek). Výsledkem této kolektivní snahy je další vydřené vítězství, které je možná 
cennější, než kdyby vše klapalo jako na drátkách.  

Na závěr bych chtěl všechny pozvat na odvetu 20. 5. v 16:00 h., po které bude dekorován bronzový medailista 
v kategorii starších dorostenek. Bude to třetí placka v řadě pro juniorky DHC ?   

Branky DHC v utkání: 

Franzová, Franková a Kepková po 4, Šmrhová a Fousková po 3, Bušauerová a Tomíšková po 2, Soukupová 
a Poslední po 1 

Chytaly Jiskrová a Šafaříková. 

 

 

  



Poslední utkání sezóny 2017 - 2018 (ženy 1. liga - DHC 
Plzeň - Otrokovice ) 

Ženy DHC nastoupily ke svému poslednímu letošnímu utkání bohužel opět ve velmi úzké sestavě (starší 
dorostenky hrály ve stejném termínu ve Zlíně o bronz), ale zato s vědomím, že titul za první ligu je již doma. 
Ale i s tímto vědomím jsme šli do zápasu velice zodpovědně a rozhodně ne s pocitem, že není nutné bojovat 
o poslední body.  

Holky nastupovaly do utkání s vědomím, že střídání se konat nebude a že je třeba dobře rozložit síly (sestava 
Hana Formanová, Veronika Mudrová, Linda Galušková, Dominika Galušková a Eliška Šibrová byly doplněny 
Eliškou Mládovou, Annou Toušovou a Kristýnou Křišťánovou).  

Celé utkání jsme tahali za delší konec, bohužel v posledních pěti minutách nás rozhodčí poslali do čtyřech a 
nám se nepodařilo udržet vedení o dvě branky. Utkání skončilo pro nás trochu smutně 28:27, ale děvčatům 
nemůžu vytknout vůbec nic, bojovala do poslední vteřiny.  

Všem holkám patří velké poděkování, jak za tento poslední zápas, tak za celou sezonu. Zároveň děkujeme 
klubu, fanouškům a všem, co nám celou sezonu drželi palce.  

 

  



Minipohár sk. A - Šestý soutěžní turnaj 13. 5. 2018 (Talent 
Plzeň) 

Poslední turnaj skupiny A se odehrál v hale na Talentu a pro část našich hráček se jednalo o vůbec poslední 
turnaj v kategorii minižaček v rámci Plzeňské ligy (část odehraje ještě za týden turnaj skupiny B). V tradičně 
chlapecké skupině tentokrát startovala jen 4 družstva - vedle nás ještě Talent Plzeň, Šťáhlavy a Slavie VŠ.  

První zápas proti Talentu patřil určitě k těm povedenějším, který jsme s tímto soupeřem letos odehráli, byť je 
třeba přiznat, že kluci nebyli v úplně kompletní sestavě. V osobce byl zápas zcela vyrovnaný, i když větší chuť 
byla určitě útočit a obrana mohla být o něco agresivnější. Ve hře se pak o trochu více dařilo našim děvčatům, 
ale oboustranně šlo o velmi pěkný zápas.  

Ve druhém zápasu proti Slavii byla od počátku jasně patrná naše převaha. Vyzdvihnout lze určitě rychlý 
přechod do útoku, ať už po zisku míče v obraně nebo od brankářky. Ne vždy se sice podařilo hodit úplně 
nejpřesnější přihrávku, ale je jasně vidět, že jistota v dlouhých přihrávkách výrazně narostla a dokážeme takto 
střílet snadné branky.  

Se stoupající teplotou v hale úměrně ubývaly síly hráček, což se jasně projevilo v posledním zápasu proti 
Šťáhlavům. Osobku ještě děvčata odehrála ve velké rychlosti a jasně soupeře přehrála, ale ve hře už se 
nikomu moc nechtělo bránit a kluci se díky tomu snadno prosazovali jak střelbou z dálky, tak i po individuálních 
uvolněních. Zápas proto skončil zaslouženě jejich jednobrankovou výhrou.  

Celkově musíme vyzdvihnout především přínos, jaký pro nás účast v turnajích této skupiny měla. Ač jsou 
zejména kluci z Talentu (jsou-li v kompletní sestavě) herně již trochu jinde než naše družstvo, tak pro děvčata 
byly zápasy s nimi příležitostí poměřit se soupeři, s nimiž se v dívčí kategorii letos až na výjimky měřit 
nemohla. Byť se soutěž mladšího žactva, které se budeme účastnit příští rok, již hraje odděleně, rádi bychom 
se alespoň v rámci tréninkových zápasů s chlapeckými týmy střetávali i nadále, protože je to způsob, jak se 
nadále zlepšovat.  

Hrály:  

Bezdičková (13střel/9 branek), Burjasová (6/3), Březinová (4/2), Cvačková (12/7), Košková (4/3), Loskotová 
2/0), Palečková (7/6), Stulíková (11/8), Vaicová (9/7), Vopatová (12/10), Šollarová (8/2)  

Chytala Chvátalová (56 střel/28 chycených - 50% úspěšnost).  

 



1. liga mladších dorostenek DHC Plzeň - Jiskra Otrokovice 
(13. 5. 2018) 

Mladší dorostenky nedokázaly oplatit porážku hráčkám z Otrokovic a prohrály na domácí půdě 24:36.  

V neděli čekal mladší dorostenky poslední ligový zápas na domácí půdě. Jako poslední nás čekal soupeř z 
Otrokovic. Tomuto soupeři jsme měli co oplácet, ať porážku v první polovině ligy, tak i porážku (která nás 
vyřadila) z Pragáče.  

Bohužel ani dnes se nám nepodařilo odvrátit porážku. První poločas jsme se ujali vedení a s lehkostí jsme si 
vytvořili náskok, který se nám ale již nepodařilo udržet. V prvním poločase nemám ani co moc holkám 
vytknout, sehrávaly to, co jim bylo řečeno, obrana fungovala tak, jak měla. Stav prvního poločasu byl 14:14.  

O přestávce jsme si řekli, co musíme změnit. Bohužel hned od hvizdu druhého poločasu, dominovaly jen 
protihráčky. Ať se některé hráčky snažily sebe víc, bohužel jim chyběla podpora od brankařek. Těm se tento 
zápas absolutně nepovedl a spadla jim tam každá střela. Jejich odevzdanost hodně ovlivnila hru holek.  

Jediné, dá-li se tomu tak říci, pozitivní bylo, dohrávání na pivota. Některým spojkám se nedařilo střelecky 
nebo chyběla odvaha, a tak radši hledaly zakončení přes pivota. Pochvalu zaslouží hráčky ročníku 2003 Ritti 
a Tomy - ty již v minulých dvou zápasech ukázaly, že si své místo u mladších dorostenek právem zaslouží.  

Samozřejmě pochvalu zaslouží i další hráčky Pája, Sára, Bary a Kepi - byly na hřišti také dost vidět. Je škoda, 
že třeba Aďa, Kája a Haluz nemají tolik odvahy se více pouštět do střel a při hledání (místo střely), komu 
nahrát, se pak dopouštějí příliš technických chyb. Zlepšení bylo již vidět na Šímě , která se posledních pár 
zápasů tak trošku trápila. 

Nevím, zda děvčata odcházela do šaten s pocitem, že odvedla to nejlepší, co v nich je. Jsem jiného názoru. 
Stále některé hráčky mají obrovské rezervy, na tréninku dokážou předvést to, co umí a prosadit se, ale 
bohužel to již nedokážou přenést do zápasu.  

Děkuji všem našim fanouškům, kteří nás po celou naši dlouhou sezonu doprovázeli.  

Sestava a branky: 

Kučerová, Netrvalová  

Kepková 4, Šimáčková 2, Haluzincová, Kantnerová 4, Bernhardová 2, Lásková 5, Vaňková 2, Walterová, 
Kliková 1, Tomanová 2, Kajerová, Rittichová 2  

 

  



Pozvánka na medailový souboj o bronz (neděle 20. 5. 2018  
v 16:00 h.) 

Starší dorostenky vezou ze Zlína z prvního zápasu o bronz nadstavbové části I. ligy staršího dorostu nadějné 
vítězství (24:21). Přijďte je podpořit v odvetě, která se uskuteční v neděli 20. 5. od 16:00 h. v hale 31. ZŠ 
Plzeň.  

Podaří se dorostenkám získat třetí medaili z ligových dorosteneckých soutěží v řadě?  

Nenechte si ujít a přijďte fandit!  

 

 

  



Předpřípravka na turnaji v Kynžvartu (19. 5. 2018) 

V sobotu 19. května vyrazil tým předpřípravky na turnaj do Kynžvartu, kde zakončil svoji první soutěžní sezónu 
v Plzeňské lize miniházené.  

Do turnaje jsme opět měli přihlášeny dva týmy, jako tomu bývá po celou sezónu. Soupeřem nám byly týmy 
Talent C, Talent D, Šťáhlavy B a domácí Kynžvart B.  

Tentokrát není třeba někoho vyzdvihovat, oba naše týmy podaly dobré výkony. Všechny hráčky se snažily, a 
i když byly mezi zápasy dlouhé časové prodlevy, nebylo to na jejich výkonu téměř znát. Na konci turnaje proto 
čekala na všechny hráčky zasloužená odměna za výkony, které podávaly během celé sezóny. Všechny si tak 
mohly při vyhlášení dojít pro své první „ligové" medaile.  

Teď už nás všechny čeká pouze poslední turnaj, pražský Mináček, konaný začátkem června, kterým háčky 
ročníku 2010, 2011 zakončí letošní sezónu.  

  

 

  



Plzeňská liga starších žaček - zlato pro DHC Plzeň (19. 5. 
2018 VŠ Plzeň) 

V sobotu 19. 5. 2018 se uskutečnil poslední turnaj Plzeňské ligy starších žaček. Bohužel počasí závěrečnému 
zápasovému klání příliš nepřálo, a tak byl turnaj ukončen předčasně.  

DHC Plzeň A 

Áčko vstoupilo do svého prvního turnaje řadou nepřesností a Slávie z počátku držela vyrovnaný stav. Pak 
jsme ale zpřesnili hru, zlepšili obranu a střelbu. Při chuti byly hlavně Helča Voráčková (11 gólů v utkání) a Vali 
Toušová (5 gólů). Druhý poločas už byl více v naší režii. Vyhráli jsme 29:18.  

Říká se, že historie se neopakuje. Po prvním zápase se ale DHC ocitlo téměř ve stejné situaci jako před 
týdnem při Žákovské lize - mělo dva mečboly pro zisk titulu - tentokrát mistra Plzeňského kraje. (Vzhledem k 
turnajovému systému soutěže, jsme se v předchozích kolech potkali s Kynžvartem v rámci Plzeňské ligy 
pouze jednou a dnes nás s ním čekali ještě dva zápasy.) Celý první poločas byl poměrně vyrovnaný a v 18. 
minutě byl stav 7:6 pro DHC Plzeň A. Do poločasu ještě dva góly přidala Helena Voráčková. Ve druhém 
poločase DHC odskočilo v první desetiminutovce - opět to byla Toušová společně s Rittichovou, které zatápěly 
kynžvartské obraně. Když se gólově přidaly i Pitulová s Buřičovou a poté, co dvěma góly ze sedmiček přispěla 
i Malina, bylo rozhodnuto. DHC proměnilo hned první mečbol, zvítězilo 24:16 a mělo "zlatou" jistotu. Stejně 
jako před minulým týdnem se v dalším zápase bojovalo především o "čistý štít". Podaří se i touto soutěží projít 
bez prohry? Nyní hráčky DHC rozhodly již v prvním poločase, kdy v úseku mezi 12. a 20. minutou skórovaly 
hned 7x a hráčky z Kynžvartu se marně pokoušely překonat Malinu. DHC dohrávalo ve druhém poločase v 
pohodovém tempu a příležitost dostaly zejména ty hráčky, které se v soutěži představí i v příští sezóně.  

Celkově hráčky zaslouží velkou pochvalu za zodpovědný přístup v průběhu celé sezóny. Krásné zlaté medaile 
jsou v těch správných rukou :-)   

Hrály:  

Aichingerová 1, Buřičová 4, Dubská 6, Komárková 7, Malá 2, Pechová, Pitulová 8, Rittichová 7, Tomanová 
7, Toušová 11, Voráčková 26, Řehořová  

DHC Plzeň B 

Béčko nastoupilo v prvním utkání proti HC Plzeň. Bohužel náš výkon nebyl vůbec optimální - nikomu se 
nechtělo ani útočit, ani bránit. Hráli jsme stereotypně, čitelně a hlavně bez zájmu. HC se snadno trefovalo z 
dálky i skórovalo po uvolnění 1:1. Prohráli jsme zaslouženě 7:21.  

Druhé utkání také proti HC Plzeň jsme se dokázali zlepšit v útoku i v obraně. Stále ale ještě měl náš výkon 
velké rezervy. Družstvo táhla Benešová, střelecky se dařilo Nové i Hofírkové. Aktivní byla i Bourová, ale ta se 
stále potýká s nepřesnou střelbou. Po zlepšeném výkonu jsme prohráli 15:20.  

Třetí utkání proti Tachovu jsme dokázali hrát ještě lépe než v předchozích dvou. Tentokrát se střelecky dařilo 
Báře Bourové, dobře hrála i Kepi a znovu Beny. V úseku mezi 14. a 20. minutou se nám několikrát podařilo 
zakončit do nepostavené obrany a vstřelili jsme 6 branek v řadě. Druhý poločas trval pouhých 8 minut, pak 
bylo utkání kvůli nepřízni počasí ukončeno. Celkově velkou bojovnost a asi největší chuť do hry prokázala 
Beny (stále ještě ale zápasí s nepřesnou střelbou zejména z větší vzdálenosti). Výborný pohyb předvedla 
Barča Bourová a dnes i velmi dobře bránila. Několik pěkných akcí předvedly i Kepi, Kikina, Hofi a Liduška. 
Svůj první gól dala Julča Měchurová. Choci a Helča střídaly pěkné momenty s těmi horšími a stejně tak i Páťa. 
Ája zachytala výborně v posledním zápase, předchozí výkony byly ale nevyrovnané. Celkově zrychlit 
potřebuje Čaky.  

Hrály:  

Benešová 7, Bourová 6, Čákorová, Dolanská, Hofírková 5, Hýblová 3, Cheníčková, Chocová 4, Kepková 5, 
Nová 8, Šindelářová 2    



 
 

 

 



Přípravka na turnaji v Kynžvartu (neděle 20. 5. 2018) 

V neděli se v Kynžvartu odehrál turnaj skupiny B mini 6+1. DHC Plzeň mělo hned dvojnásobné zastoupení - 
DHC Plzeň A (družstvo složené z hráček z tréninkové skupiny Milana a Davida) a DHC Plzeň B (družstvo 
složené z hráček z tréninkové skupiny Věry).  

DHC Plzeň B  

Celkem odehrálo pět velmi kvalitních a pěkných utkání. Jako vždy se v této skupině hrála 5 minut osobní 
obrana, shot-outy a 15 minut hra. Hrálo se každý s každým a zúčastnili se týmy z Tachova, Chebu, Kynžvartu, 
z pražských Hájů a samozřejmě naše klubové kolegyně DHC Plzeň A.  

Se všemi soupeři jsme drželi krok a sehráli velmi pěkná utkání. Dařil se nám přechod do rychlého útoku, i 
když na konci jsme dokázali skoro vždy udělat technickou chybu (klepnu si míč na nohu, nechytím přesnou 
přihrávku atd.). Máme chuť i na střelbu z dálky a každé křídlo se snaží o uvolnění 1:1. Stále nás sice trápí 
chytání míče, ale když si vzpomeneme na jejich první turnaj v šestkové házené na pražských Hájích 23. 9. 
17, musím říct, že holky se toho za poslední několik měsíců spoustu naučily a udělaly velký krok vpřed.  

Za podporu samozřejmě děkuji fanouškům, kteří nás jezdí podporovat.  

 

 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček = stříbro pro DHC Plzeň 

Závěrečným turnajem a napínavými souboji vyvrcholila v neděli 20. 5. 2018 v areálu HK Slavia VŠ Plzeň 
Plzeňská liga mladších žaček.  

DHC Plzeň A  

Áčko odehrálo rozhodně jeden ze svých nejlepších turnajů v této sezoně. Rozjezd proti HC Plzeň byl ještě 
trochu vlažnější a i díky dvěma oslabením jsme těsně prohráli osobku (3:4). Za shot-outy (16 bodů z 11 
zakončení!, výsledek 16:4) i hru je však potřeba děvčata rozhodně pochválit. Dařil se rychlý přechod do útoku, 
a i když obrana ne vždy fungovala na jedničku, tak za ní velmi spolehlivý výkon předvedla Nelča (8:7)  

Druhý zápas se Slavii byl herně i výsledkově jednoznačný ve všech jeho částech. Děvčata hrála s velkou 
chutí a úplně všechna (včetně brankářek) se také dokázala střelecky prosadit (10:5 osobka, 16:4 shout-outy, 
14:5 hra).  

Poslední zápas proti Tachovu se odehrál ve vypjaté atmosféře, na které měly podíl i obě střídačky. 
Výsledkově se nám proti tomuto soupeři v sezoně dosud příliš nedařilo a na děvčatech byla vidět velká 
motivace porvat se o vítězství alespoň v tom posledním. Do osobky jsme ale nevstoupili moc dobře a kvůli 
několika zbytečným ztrátám soupeř v 5. minutě vedl 5:2. Děvčata však zápas nezabalila, v druhé 
pětiminutovce po výborném výkonu dokázala výsledek nejen srovnat, ale dokonce i otočit (8:5). Již tradičně 
se nám dařilo v trhácích (14:4) a velmi dobrý výkon přinesla i hra. V ní bylo skóre po většinu času vyrovnané, 
ale v závěru se nám podařilo dostat se do vedení, které jsme už pak zkušeně pohlídali a nepustili soupeře do 
zakončení (9:8).  

Celkově družstvo obsadilo v soutěži složené ze 4 disciplín - osobní obrana, shot-outy, hra a aktivita, druhé 
místo, což nakonec asi odpovídá výkonům, které v sezoně předvádělo. Oproti prvním turnajům, kde se hráčky 
nově složeného družstva spíše poznávaly, je zde znatelný posun k lepšímu, což se projevovalo na souhře i 
sebevědomí. V celé sezóně družstvo zvládalo osobku o něco lépe než hru a i v trhácích došlo k výraznému 
zlepšení. K druhému místu nás při rovnosti bodů s Tachovem (obě družstva si připsala v jednotlivých kolech 
shodně dvě první a dvě druhá místa) nakonec odsoudily až horší vzájemné zápasy ve hře (1 výhra, 1 remíza, 
2 prohry). Je však třeba sportovně přiznat, že tachovské hráčky předváděly v sezoně vyrovnanější výkony a 
vítězství si tak určitě zaslouží. Stříbrné medaile je proto třeba považovat vzhledem k průběhu sezony a 
počátečním nezdarům za úspěch.  

DHC Plzeň B 

Velmi dobré výkony dnes předvedly všechny hráčky z Béčka a na turnaji se zasloužily o několik výsledkových 
překvapení. Hned v prvním zápase dokázaly nejprve při osobní obraně zaskočit domácí HK Slavia VŠ Plzeň. 
Dařilo se zejména Perglové, Aichingerové a Bažantové (výhra DHC 5:4). Shoty se nám bohužel příliš 
nepovedly, většina hráček zápasila se zpracováním míče, a tak Slavia zvítězila 12:7. Znovu pěkný a týmový 
výkon předvedla naše děvčata při klasické házené. Kromě s chutí střílející Perglové se se svými brankami 
přidaly i Růžičková, Šerá, Aichingerová a E. Bažantová. DHC se tak mohlo radovat z vítězství 7:5.  

Druhé utkání proti HC Plzeň jsme se nedokázali vyrovnat s větší zkušeností a důrazem hráček našich 
soupeřek. Opět to byla především Viky Perglová, kdo se pravidelně trefoval do branky soupeře. Prohráli jsme 
osobní obranu i klasickou hru. Zadařilo se nám ale v shotech a ty jsme vyhráli 4:3. Poslední dnešní utkání 
nás čekal vůbec nejsilnější soupeř - Hvězda Cheb. Přestože se naše děvčata snažila, na soupeře takovýchto 
kvalit zatím naše výkony nestačí. Zvláštní pochvalu za odvahu v útoku zaslouží Eva Bažantová. Jinak ale 
musím pochválit všechny hráčky - výbornou naší vizitkou  je, že v průběhu zápasu dokázaly téměř všechny 
skórovat.   

Celkově byl dnes na našich hráčkách vidět herní pokrok. Střelecky družstvo táhla Viky, ale dnes se přidaly i 
ostatní. Největším příjemným překvapením byl výkon Andy. Také Megie dnes odehrála jeden ze svých 
nejlepších turnajů. Eva se v průběhu dne zlepšovala, jak v obraně, tak v útoku. Příjemným překvapením byl 
také výkon Cvrčka a Aichy - ještě to chce více odvahy do útoku. V brance se snažily všechny tři brankářky - 
Adélka, Anička i Záplata. Velmi zodpovědný výkon předvedla Adélka R., ale také od ní bychom rádi viděli více 
střel na branku.  

  



Medaile jim rozhodně sluší!!!!! (DHC Plzeň - HC Zlín play-
off starší dorostenky 20. 5. 2018) 

Dost napínavá situace čekala trenéry při tvorbě sestavy.  

Ke dlouhodobě zraněné střelkyni V. Oravcové se přidala po zápase ve Zlíně sádra na noze u mozku týmu J. 
Frankové a prasklý obratel u křídla M. Fouskové. Hodně pomlácené se ze Zlína vrátily obě pivotmanky K. 
Soukupová a B. Nosková. V „dokonalém světě" by asi dnešní zápas měly vynechat, ale obě obětavě 
nastoupily. Aby toho nebylo málo, rozhodly se další dvě hráčky M. Sedláková a S. Paulusová utkání 
sabotovat, celý týden netrénovat a nenastoupit. Proto byly nominovány tři mladší dorostenky - A. Bernhardová 
(2001), S. Kantnerová a P. Lásková (2002), které sice už za starší dorost dva zápasy odehrály, ale ne proti 
tak kvalitnímu soupeři. Ani jsem v době páteční nominace netušil, jak šťastnou ruku jsme měli.  

První poločas byl hodně nervózní. Oba týmu dělaly hodně chyb a skóre se přelévalo ze strany na stranu. 
Poločasové vítězství strhla na stranu domácích až aktivní P. Kepková.(11:10). Tento výsledek samozřejmě 
více vyhovoval DHC, které mělo ještě v záloze tříbrankový náskok ze Zlína.  

O přestávce byly hráčkám znovu zopakovány předzápasové pokyny, kterých se v prvním poločase vzhledem 
k vlastní nervozitě i euforii příliš nedržely. To mělo za důsledek velmi efektivní hru v prvních 15ti minutách, 
které DHC vyhrálo 8:2 a prakticky rozhodlo o osudu utkání. Důvodů bylo více. V brance se uklidnila brankářka 
A. Jiskrová, které v prvním poločase příliš svazovala zodpovědnost ruce i nohy. Tím pomohla už tak slušné 
obraně, kterou sice z osmi metrů dirigovala D. Franzová, ale muziku tvrdily na čáře tři pivotky P. Lásková, B. 
Nosková a K. Soukupová. V útoku se prosazovaly všechny hráčky stejnou měrou, a tak Zlín příliš netušil, na 
koho se zaměřit. Hráčky DHC v poslední čtvrthodince zkušeně uhájily bezpečné vítězství (23:18) a za odměnu 
si na krk pověsily bronzové medaile.  

Pochvalu zaslouží všechny hráčky bez výjimky. Všechny tři brankářky (M. Šlehoferová střídala na 
sedmimetrové hody, z nichž dva zneškodnila, T. Šafaříková, která oznámila, že po sezoně končí, odchytala 
konec zápasu a patří ji dík za pomoc v celé sezoně). Zvláštní poděkování zaslouží mladé hráčky - vlastně 
věkem ještě mladší dorky. P. Kepková za svoji neuvěřitelnou kreativitu a zdravou házenkářskou drzost. B. 
Nosková dřela v obraně jako kůň a potvrdila mi, že jsem se nespletl, když jsem ji vzal před rokem do tréninkové 
skupiny starších hráček. Nezklamala ani A. Bernhardová, i když trochu toho ostychu je třeba nechat ještě v 
šatně. Fantastický zápas odehrály S. Kantnerová a P. Lásková. Potvrdily, že jejich nominace do nově se 
rodícího reprezentačního týmu dorostenek není náhodná. Jsem pevně přesvědčen, že takový výkon jako ony, 
by stávkující hráčky v žádném případě nedokázaly podat. Mladým patří velký dík stejně jako neúnavně 
povzbuzujícímu publiku. Starší hráčky odehrály utkání s přehledem stejně jako celou sezonu a nedaly se 
rozhodit neúčastí svých dlouholetých spoluhráček. I před nimi smekám pomyslný klobouk.  

Všem přeji pěkné prázdniny. Načerpejte síly do další sezony. Bude to určitě zase jízda!!  

Branky DHC v utkání: 

Kepková, Bušauerová a Kantnerová po 4, Franzová a Poslední po 3, Šmrhová a Lásková po 2, Bernhardová 
1  
 

Chytaly Jiskrová, Šlehoferová a Šafaříková. 

 

  



  

 

  



Hodnocení sezony 2017- 18 - starší dorostenky aneb kruh 
se uzavřel 

Starší dorostenky začaly sezonu začátkem srpna společným soustředěním v Nýrsku se ženami, se kterými 
tvořily celý rok jednu tréninkovou skupinu. Hned další víkend odjely na přípravný turnaj do Otrokovic, kde 
zvítězily na velmi slušně obsazeném turnaji bez jediné porážky.  

Pak již vstoupily do podzimní části, kterou prošly bez jediné porážky, když porazily i své dva největší 
konkurenty na vítězství Slavii Praha o 13 branek i Baník Most o tři branky. Bohužel se v druhé polovině 
podzimu se zranily při zápasech žen Franzová a Oravcová, takže tým dohrával podzim ve velmi omezené 
sestavě. Stejný problém byl i na postu brankářky, kde pro týmy dorostenek i žen zbyla po různých zranění jen 
jediná brankářka A. Jiskrová. Přesto jsme nezaváhali.  

Poměrně zvláštní pro nás byl vánoční turnaj v Jindřichově Hradci, který se hrál současně se ženským final 4. 
Na tento turnaj jsme nebyli vůbec připraveni, hráčky teprve začaly trénovat po zraněních a krátkém volnu. 
Přesto družstvo skončilo na druhém místě, i když ve finálovém utkání podlehlo Mostu příliš vysoko.  

Po Novém roce následovaly dva přípravné turnaje. Nejprve výborně obsazený turnaj v Mendenu nedaleko 
Dortmundu, kterého se účastnily špičkové týmy z první německé bundesligy. Na turnaji jsme skončili druzí, 
když jsme ve vyrovnaném finále podlehli těsně silnému výběru Saska. Další víkend jsme se zúčastnili 
mezinárodního turnaje v Porubě za účasti družstev ze Slovenska i Polska. I tento turnaj jsme vyhráli, přestože 
jsme zde nebyli rozhodně v nejsilnější sestavě.  

Začátek jarní části nás zastihl v dobré formě. Vše vyvrcholilo na oblíbeném Prague handbal cupu, kde hráčky 
odehrály deset kvalitních utkání.  

Jediná porážka bohužel znamenala „až" třetí místo. Další utkání dorostenecké ligy znamenala většinou 
vysoká vítězství. Jen v posledním rozhodujícím klání jsme prohráli ve výborném utkání Mostě.  

V play-off se podařilo dvakrát porazit Zlín (druhého z moravské části ligy) a získat bronzovou medaili. Je 
samozřejmě velmi smutné, že prohrajete jediné utkání v lize za celou sezonu (stejně jako Most) a máte o čtyři 
porážky méně než druhý finalista Poruba a přesto jste třetí. Někde v systému bude asi chyba.  

Přesto nelze být nespokojen. Vždyť za osm let v mládežnických kategoriích získaly hráčky šest republikových 
medailí - dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové (některé hráčky roč. 2000 dokonce ještě stříbro a bronz navíc, 
v letech, kdy hrály společně s roč. 2001). Většina hráček má stříbro z olympiády mládeže a tři bronzy z Prague 
handball cupu. Dále velké množství medailí z různých turnajů v Čechách, Německu, Slovinsku, Slovensku, 
Rakousku a Dánsku. Asi není v Čechách mnoho mladých hráček, které by se mohly takovou sbírkou 
pochlubit. 

 Ale vše jednou končí a na hráčky čekají další výzvy. Co mne osobně těší je to, že tahle skvělá generace má 
výborné následovnice. Byly jsme to my, kdo často v článcích používal větu, která začínala "...poprvé v historii 
klubu..",  ale již letos byla námi vysoko nastavená laťka hned několikrát překonána. Věřím, že se to bude 
stávat i v následujících sezonách. Laťka je vysoko, ale není nepřekonatelná....., tak hodně štěstí všem 
budoucím skokanům.  

Děkuji všem, kdo se na činnosti tohoto Týmu z velkým T podíleli. Ať to jsou kolegové z DHC, aktivní rodiče i 
další. Dík patří i všem hráčkám, které týmem za ta léta prošly. Nikdy jsem nemusel ani na chvilku litovat, že 
jsem do toho před jedenácti lety šel. Těžko si jako trenér můžete přát něco víc.  

 

  



Házenkářský desetiboj se blíží (1. - 3. 6. 2018, DHC Plzeň) 

V nejbližších dnech nás čeká další velký házenkářský svátek - Mistrovství České republiky mladších žaček - 
Házenkářský desetiboj. Do Plzně zavítají vítězové jednotlivých kvalifikací - Házená Jindřichův Hradec, DHK 
Slavoj Žirovnice, DHK Zora Olomouc, HK Ivančice, DHC Slavia Praha a samozřejmě nebudou chybět ani 
domácí - DHC Plzeň.  

Celá akce se bude konat v hale 31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10.  

Přijďte fandit!   

Všechna družstva se na házenkářský svátek pilně připravují.  

Házená Jindřichův Hradec   
DHK Slavoj Žirovnice  
DHK Zora Olomouc  
DHC Slavia Praha   
HK Ivančice  
DHC Plzeň   

Desetibojařskou bitvu odstartuje slavnostní zahájení v pátek v 14:30 h.   

Pak už naostro vypuknou souboje v desetibojařských disciplínách.  

Následovat budou utkání (osobní obrana, shot-out, házená) - všechny zápasy budeme přenášet 
na  tvcom.cz.  

Časový rozpis desetiboje:   

Pátek 1. 6. 2018  

14:30 Slavnostní zahájení  
15:00 Hod míčem - HK Ivančice, DHC Plzeň, Zora Olomouc, DHC Slavia Praha, Jindřichův Hradec a DHK 
Žirovnice  
15:15 Pětiskok - HK Ivančice, DHC Plzeň, Zora Olomouc, DHC Slavia Praha, Jindřichův Hradec a DHK 
Žirovnice  
16:30 HK Ivančice - DHC Plzeň  
17:30 DHC Slavia Praha - Zora Olomouc  
18:30 Jindřichův Hradec - DHK Žirovnice  

Sobota 2. 6. 2018  

8:45 Rychlý běh - HK Ivančice, DHC Slavia Praha, DHC Plzeň, Jindřichův Hradec, Zora Olomouc a DHK 

Žirovnice  

9:45 HK Ivančice - DHC Slavia Praha  

10:45 DHC Plzeň - Jindřichův Hradec  

11:45 Zora Olomouc - DHK Žirovnice  

12:45 Jindřichův Hradec - HK Ivančice  

13:45 DHC Plzeň - Zora Olomouc  

14:45 DHK Žirovnice - DHC Slavia Praha  

15:45 Zora Olomouc - HK Ivančice  

16:45 DHC Slavia Praha - Jindřichův Hradec  

17:45 DHK Žirovnice - DHC Plzeň  

18:45 Střelba na přesnost - DHK Žirovnice, DHC Plzeň, Zora Olomouc, HK Ivančice, DHC Slavia Praha a 

Jindřichův Hradec  

  

https://www.youtube.com/watch?v=MxbOwngU0x8
https://youtu.be/x-Bz7hI-kVA
https://uloz.to/!4xMGJRLHtzOz/dhk-zora-olomouc-wmv
https://www.youtube.com/watch?v=epV8KnN8mlg
https://www.tvcom.cz/Zapasy/Sport-Hazena/


Neděle 3. 6. 2018  

9:00 Překážková dráha Zora Olomouc, Jindřichův Hradec, HK Ivančice, DHK Žirovnice, DHC Plzeň, DHC 

Slavia Praha  

9:30 Zora Olomouc - Jindřichův Hradec  

10:30 HK Ivančice DHK Žirovnice  

11:30 DHC Plzeň - DHC Slavia Praha  

13:30 Slavnostní vyhlášení výsledků  

 

Veškeré výsledky budeme průběžně doplňovat na naše stránky!  

 

 

 

  



Přípravka - závěrečný turnaj 4+1 na Slávii (26. 5. 2018) 

Závěreční turnaj čtyřkové házené pro tuto sezonu se konal na plzeňské Slavii. Za účasti tradičních 
regionálních družstev a to samozřejmě plzeňské Slavii jako pořadatelského týmu, tak chebské Hvězdy, 
Rokycan, Tachova a samozřejmě u toho nechyběla ani družstva z přípravky z DHC z tréninkové skupiny od 
Věry.  

DHC nasadilo do turnaje celkem čtyři týmy, při čemž v každém týmu byly maximálně dvě hráčky na střídání. 
Z čehož plyne, že za úmorného vedra si děvčata sáhla na hranici svých fyzických sil. Přesto si turnaj všechny 
hráčky dostatečně užily a zahrály. A to i protože se hrálo bez výsledků. To v konečném efektu znamenalo, že 
děvčata hrála uvolněně a bez stresu. Z trenérského hlediska byl turnaj oddechového charakteru a i trenéři si 
celý turnaj užili. Za všechny trenéry musím říct, že holky se za celou sezonu posunuly velmi vpřed. Když 
zavzpomínáme na začátek sezony, kdy jsme měli problém s uvolněním, střelbou, s přesnou nahrávkou a s 
dalšími herními činnostmi, tak nyní každá hráčka je schopná se uvolnit, přesně přihrát a v zakončení jsme se 
také velmi výrazně zlepšili. I když máme co pořád zlepšovat a nedostatků je pořád dost, máme při tréninku 
pořád na čem pracovat.  

Určitě za celý trenérský tým pochvala pro všechny hráčky za předvedené výkony. Každá hráčka dala gól, 
prosadila se jedna na jednu a zakončila, což nebylo vždy v minulosti pravidlem.  

Nyní bychom potřebovali všechny tyto schopnosti a dovednosti načerpané ve čtyřkové házené přenést a 
používat v šestkové házené, s kterou jsme tuto sezonu začali. I když se s tímto přechodem hráčky perou 
statečně, je vidět, že u některých hráček je tento přechod rychlejší a naopak některé hráčky potřebují více 
času na adaptaci. Ale postupem času se s tím všechny poměrně dobře srovnávají.  

Na slavnostním vyhlášení dostaly všechny hráčky zlatou medaili jako odměnu za to, jak celý rok makaly na 
trénincích a za to, jak pěkné výkony předváděly v průběhu celé sezony. Čtyřková házená bude většinu holek 
provázet i sezonu příští, protože je ideální k rozvoji herních dovedností.  

Na závěr poděkování celému trenérskému týmu, rodičům za jejich podporu, kterou budeme potřebovat i 
příští týden na Slavii na slávistickém Mináčku a věříme, že nás přijedou povzbudit, protože bychom si rádi 
odvezli medaili.  

 



Přípravka - poslední turnaj v letošní sezóně 6+1 skupiny C 
27. 5. 2018) 

Přípravka - poslední turnaj v letošní sezóně 6+1 skupiny C se konal na HC Plzeň 27. 5. 2018 v Božkovském 
parku.  

Na tento turnaj se přihlásil Talent Plzeň, Rokycany, HC Plzeň a DHC Plzeň. Hrálo se 2krát 12,5 minuty hra a 
o poločase se házely shot-outy.  

Z nominovaných 14 hráček dorazilo pouze 11, a tak dostaly všechny spoustu prostoru na hřišti. Což je dobře, 
neboť právě tyto hráčky potřebují nasbírat herní zkušenosti, aby dokázaly vzít zodpovědnost samy na sebe. 
A jak se také ukázalo, hned v prvním utkání proti HC Plzeň moc se nikomu nechtělo. Házeli jsme si míč 
dokola, a buď jsme udělali technickou chybu, nebo někdo tedy už se rozhoupal a šel do zakončení. První 
zápas byl bez náboje a chuti udělat rychlý pohyb. Po zápase jsme si řekli, co vše bylo špatně a co od hráček 
chceme.  

Jsem ráda, že ve druhém zápase proti Talentu se holky zmátořily a předvedly rychlejší házenou, která již 
měla i několik velmi pěkných akcí - jak individuálních, tak kolektivních. Tento zápas byl rozhodně pohlednější.  

Třetí a poslední utkání jsme nastoupili proti Rokycanům a v tomto zápase byl výkon hráček zas o něco slabší. 
Rokycany měly po celou dobu zasunutou obranu na šesti metrech a nikomu se nechtělo do střelby z dálky. 
Pár pokusů o uvolnění do postavené obrany bylo, ale vše skončilo průrazem nebo kroky nebo nepřesným 
zakončením.  

Celkově jsem ale ráda, že holky dostaly tolik prostoru, že jsem viděla i pokroky. Pokusy o uvolnění, o přihrávku 
dopředu, i střelbu z dálky. Co mě však netěší, že do všeho se děvčata nechávají přemlouvat a není to jejich 
vlastní iniciativa, i když vím, že to v nich je a že to za určitých okolností umí. A zakončení, to je také kapitola 
sama pro sebe. Je vidět, že těchto zápasů bude muset být v příští sezóně pro tyto hráčky ještě více.  

Hráčky:  

Beránková Marlene, Dostálová Anežka, Doubková Valerie, Krbcová Nika, Poskočilová Bety, Nikodemová 
Elen, Rittichová Lucie, Jungová Štěpánka, Sacherová Anita, Samcová Vendy, Sedláčková Adéla 

 

 

  



Pozvánka na tiskovou konferenci DHC Plzeň 

DHC Plzeň zve všechny své příznivce na tiskovou konferenci.  

Ta proběhne ve čtvrtek 31. 5. 2018 od 17:00 h ve sportovní hale 31. ZŠ Plzeň (E. Krásnohorské 10).  

Rádi bychom Vás při této příležitosti seznámili nejen s naší současnou filozofií házenkářského klubu, ale i s 
jedinečnými úspěchy, kterých jsme v této sezóně dosáhli, ale především s naší vizí budoucnosti 
házenkářského klubu DHC Plzeň.  

 

 

 

 

Nová éra klubových dějin: DHC Plzeň bude hrát MOL ligu! 

DHC Plzeň vstupuje do nové éry svých dějin. Na dnešní tiskové konferenci bylo potvrzeno to, co se ještě před 
pár týdny zdálo být jen zbožným přáním - v Plzni se bude opět hrát ženská interliga!  

Za účasti zástupců médií, sponzorů, hráček, trenérů a funkcionářů našeho klubu a v neposlední řadě i četného 
zástupu rodičů a fanoušků proběhla tisková konference, na které byly zrekapitulovány úspěchy, jakých se 
nám v této sezóně podařilo dosáhnout.  

Hlavní zprávou, na kterou házenkářská veřejnost netrpělivě čekala, je však definitní potvrzení toho, že v Plzni 
se opět můžeme těšit na vrcholnou ženskou házenou. DHC Plzeň bude hrát poprvé v historii nejvyšší ženskou 
soutěž - československou MOL ligu!  

 

  



Slávistický Mináček – ročník 2007 (Slavia Praha –  
2. 6. 2018) 

Hráčky ročníku 2007 (mini) se v sobotu zúčastnily už potřetí (2016 - třetí místo, 2017 - druhé místo) velmi 
silně obsazeného turnaje, pořádaného pražskou Slávií, který byl určen pro hráčky ročníku 2007 a mladší. 
Naším cílem bylo navázat na úspěchy v předešlých nesoutěžních turnajích (4 krát první místo - Tachovský 
dortík, Praha Háje, Prague Handball a Memoriál Karla Šulce).  

V prvním zápasu proti Kobylisům se děvčata trochu pomaleji rozjížděla především v obranné činnosti, špatně 
přistupovala a bránila na pevných nohách. V útočné činnosti si ale dobře poradila s obranou soupeře a zahrála 
pár signálů. V podobném duchu pak děvčata dokázala přehrát i Sokol Písek. Obrana vůbec nepomáhala 
brankářkám a nechala soupeřky střílet na branku z brankoviště. V útoku to bylo opět obráceně, hráčky se 
prosazovaly, jak 1:1, tak i po signálech (čtyřka), přihrávky na nabíhající křídlo a na volného pivota (Kobylisy 
17:14, Písek 21:15).  

V dalších dvou zápasech (Slavia Praha a TJ Astra) děvčata konečné musela zapnout na nejvyšší obrátky. 
Hlavně v obranné činnosti si konečně uvědomila, že bez pomoci jedné hráčky druhé nic neubrání, a v útočné 
činnosti děvčata opět předvedla několik pěkných kombinací. Utkání s dosud neporaženou Astrou bylo 
předčasné finále, jelikož vítěz opanoval i celý turnaj, což se nám nakonec těsně podařilo (DHC Slavia Praha 
10:8, TJ Astra 13:12).  

Poslední utkání na turnaji proti HK Ivančice 18:2 už bylo jen třešinkou na sladkém dortu. Soupeře děvčata 
přehrávala ve všech činnostech, i když ze začátku utkání to tak nevypadalo. Nesoustředěnost na začátku 
zapříčinila, že jsme po 5 minutách hry prohrávali 0:1. V útočné činnosti pak ale děvčata předvedla několik 
pěkných akcí a výsledek začal být jednoznačný s přibývajícím časem utkání.  

Největším pozitivem bylo, že i když jsme jeli na turnaj bez dvou hráček základní sestavy (Vopatová Laura - 
Házenkářský desetiboj a Stulíková Barbora - nemoc), ostatní děvčata je dokázala nahradit. Dalším pozitivem 
bylo, 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 to ne 
jenom jednou brankou.  

Nejlepší hráčkou družstva byla zvolena Nyklesová Natálie, Chvátalová Adéla byla vyhlášena nejlepší 
brankářkou turnaje.  

Hrály: 

Košková Tereza (8 branek), Bezdičková Viktorie (12), Loskotová Barbora (6), Krejčíková Simona (5), 
Šollarová Kateřina (16), Růžková Magdaléna (8), Palečková Aneta (9), Cvačková Natálie (5), Vaicová Tereza 
(10) Chytaly Nyklesová Natálie a Chvátalová Adéla. 

 



Předpřípravka na Mináčku (3. 6. 2018 Praha) 

V neděli 3. června se tým předpřípravky zúčastnil pražského turnaje „Slávistický Mináček 2018" a zakončil 
tak svou první soutěžní sezónu.  

Do turnaje jsme přihlásili dva týmy - DHC Plzeň 1 a DHC Plzeň 2. Své síly jsme zde poměřili s týmy TJ Astra 
Praha, HC Háje Praha Sokol Vršovice, Sokol Písek a domácím týmem DHC Slavia Praha.  

Za tým DHC Plzeň 1 nastoupily hráčky ročník narození 2010 doplněny o jednu hráčku ročníku 2011. Tento 
tým odehrál všechny utkání ve velmi dobrém tempu. Téměř všechny hráčky byly v neustálém pohybu, 
nabíhaly si pro přihrávky, hezky si přihrávaly a podpořily své útoky častou střelbou na branku svých soupeřů.  

Tým DHC Plzeň 2 reprezentovaly hráčky ročník narození 2011. I tento tým odehrál slušná utkání. Hráčky se 
snažily jak o přihrávky, tak o střelbu na branku.  

Celkové hodnocení nejenom tohoto turnaje, ale i celé sezony je velmi pozitivní. Samozřejmě je znát herní 
rozdíl mezi oběma ročníky, nicméně všechny hráčky za tuto sezonu udělaly velký pokrok. Stále je však před 
námi spousta práce.  

Ladit formu a utužovat kolektiv na další sezónu začneme opět v srpnu na soustředění v Tachově, kterého se 
doufám zúčastní většina hráček.  

Nyní nás čekají jen poslední dva týdny tréninků, které si zpříjemníme především velkou spoustou her, a také 
společné zakončení sezóny v plzeňském Škodalandu. Poté už hráčky čeká zasloužený odpočinek v podobě 
letních prázdnin. 

Za celý trenérský tým hráčkám a jejich rodičům děkujeme za tuto sezónu a přejeme krásnou dovolenou.  

 

  



Slávistický Mináček (Přípravka) - 3. 6. 2018 

Jeden z posledních turnajů v této sezoně pro děvčata ročníku 2008/9 se uskutečnil v neděli na pražské Slavii 
za účasti především pražských celků, a to samozřejmě domácí pražské Slavie, Hájů, Kobylek, Astry a dvou 
přespolních týmů Písku a DHC. Hrálo se systémem každý s každým 2x15min. Náš tým měl na tomto turnaji 
nejvyšší ambice a konečně jsme se mohli poměřit s našimi vrstevnicemi, tzn. ročníkem 2008 a mladší, protože 
celou tuto sezonu jsme povětšinou hráli proti starším hráčkám 2007.  

Vstup do turnaje, kde na nás jako první čekal Písek, jsme po úvodním rozkoukávání a oťukávání zvládli 
poměrně bez problémů a od půlky prvního poločasu jsme jasně přebrali otěže zápasu do svých rukou a 
soupeře jsme bez problémů přehráli. Dařila se nám jak střelba z dálky, tak i rychlé přechody do útoku. Všechny 
hráčky se po úvodním utkání uvolnily a spadla z nich trošku nervozita.  

Do druhého utkání s Kobylkami jsme nastoupili již v naprostém klidu a hned od začátku jsme diktovali tempo 
hry. Opět nás zdobily rychlé přechody do útoku na jednu nebo na dvě nahrávky. I když jsme se nevyvarovali 
několika technických chyb. Ale i přesto jsme soupeře pohybem a aktivitou jasně přehráli a s chutí jsme si 
zastříleli. Rovněž jsme dominovali v uvolnění jedna na jednu a soupeř nevěděl kam dřív skočit.  

Jako třetí na nás čekala domácí Slavie. Pro nás trošku neznámá, protože jsme doposud víceméně hráli jenom 
s jejich staršími hráčkami 2007. Tento zápas byl kvalitativně a pro oko diváka asi nejhorší. Víceméně se hrálo 
pouze na naší polovině a Slávistky vůbec nevěděli kudy se prokousat naší obranou. My jsme po získání míče 
přecházeli do rychlých kontrů a nemilosrdně jsme trestali jejich chyby. Ve finále to znamenalo, že náš útok 
trval 10s a pak se hrálo zase dvě tři minuty pouze na naší polovině. Utkání dopadlo naším jasným vítězstvím 
a už jsme se pomalu v hlavě připravovali na další pražský celek, celek Hájů.  

I v tomto utkání jsme začali od začátku diktovat tempo hry, i když soupeř v prvním poločase statečně 
vzdoroval. Opět jsme hráli pěknou kombinační házenou s rychlými přechody a podpořenou střelbou z dálky. 
Opět jsme si dokráčeli pro pohodové vítězství.  

Co osud nechtěl, náš poslední zápas byl opakováním finále z Memoriálu Karla Šulce s nepříjemným 
soupeřem Astrou Praha. Tento zápas nás vrátil zase zpátky na zem a ukázal nám, že máme pořád na čem 
pracovat. I přes všechny taktické pokyny od trenérů se nám nedařilo výborně hrajícího soupeře ubránit. Do 
poloviny prvního poločasu jsme drželi nerozhodný výsledek. Potom jsme bohužel udělali dva fauly, které byly 
oceněny minutovým trestem a soupeř toho dokázal využít a potrestat. Z našeho pohledu to byl asi rozhodující 
moment celého utkání. Astra nám odskočila o čtyři góly a my jsme totálně přestali hrát naši hru, a to co jsme 
si před zápasem řekli. Pak už jsme totálně odpadli a de facto každý útok soupeře pro nás znamenal branku 
v naší síti. Nutno dodat, že pražský celek byl oproti našim hráčkám vyzrálejší a sebevědomější. Bylo vidět, že 
děvčata z Astry tyto důležité zápasy hrají častěji a nebyla na nich vidět žádná nervozita a svázanost. Za to 
naše děvčata kupila chybu za chybou, k tomu se přidala velká nervozita v zakončení, kdy jsme trefovali 
víceméně pouze střed brány.   

I přesto tento nepovedený zápas je nutno všechny hráčky za celý turnaj pochválit, i když z toho byly všechny 
velmi zklamané, tak takovýchto proher ještě zažijí v házené spousty, ale jde o to zvednout hlavu, oklepat se 
z toho, poučit se z chyb a dál na sobě pracovat.  

Takže nakonec jsme opět brali stříbrné medaile jako na Šulcáku. Což pro nás je také velkým úspěchem. A 
doufáme, že v příští sezoně se konečně posuneme o ten jeden schůdek na bedně výše a dokážeme vyhrát 
zlaté medaile. Nakročeno k tomu máme velmi slušně, ale musíme ještě lépe využít náš hráčský potenciál a 
naše předpoklady. Za tuto sezonu se doopravdy všechny děvčata posunula o obrovský kus dopředu, ale 
nesmí usnout na vavřínech a neustále na sobě pracovat. Pořád je co zlepšovat.  

Nejužitečnější hráčkou týmu byla vyhlášena Anet Špačková, i když kandidátek na toto ocenění bylo více. 
Střelecky se již tradičně dařilo všem cvrčkům Kačce, Bety a Báře.  

Závěrem již tradičně děkujeme za podporu rodičům v průběhu celého turnaje a víceméně i za celou sezonu, 
protože nás doprovázejí na každý turnaj, zápas a i to je pro všechny hráčky i trenéry velká podpora.  

Hráčky (střely/branky): 

Baštářová 5/1, Beránková M. 3/2, Budková K. 18/16, Budková B. 17/12, Dostálová 4/2, Doubková 5/1, 

Hanzlíková 23/13, Jungová 5/3, Krbcová 4/1, Nikodemová 1/0, Rittichová 6/3, Sedláčková 6/2, Špačková 

14/9, Svatoňová 8/5 



 

 

  



Házenkářský desetiboj 2018 (konečné výsledky) 

Boje o vítěze Házenkářského desetiboje mladších žaček jsou skončeny. Konečné výsledky naleznete v 
článku.  

Konečné výsledky 

Pátek 1. 6. 2018 

15:00 Hod míčem -  1. DHC Slavia Praha, DHK Slavoj Žirovnice, 3. HK Ivančice, 4. Házená Jindřichův Hradec, 
5. DHC Plzeň, 6. DHK Zora Olomouc  

15:15 Pětiskok - 1. DHC Plzeň, 2. Zora Olomouc, 3. HK Ivančice, 4. DHC Slavia Praha, 5. Jindřichův Hradec, 
6. DHK Slavoj Žirovnice   

16:30 HK Ivančice - DHC Plzeň (osobní obrana 5:5, shot-outy 14:16, házená 6:7, aktivita 6:6)  

17:30 DHC Slavia Praha - Zora Olomouc (osobní obrana 7:7, shot-outy 24:16, házená 7:6, aktivita 7:6)  

18:30 Jindřichův Hradec - DHK Žirovnice (osobní obrana 8:6, shot-outy 12:8, házená 11:5, aktivita 5:4)  

Sobota 2. 6. 2018 

8:45 Rychlý běh - 1. DHC Plzeň, 2. DHK Zora Olomouc, 3. DHK Slavoj Žirovnice, 4. HK Ivančice, 5. Jindřichův 
Hradec, 6. DHC Slavia Praha   

9:45 HK Ivančice - DHC Slavia Praha (osobní obrana 1:7, shot-outy 11:16, házená 6:10, aktivita 3:6)  

10:45 DHC Plzeň - Jindřichův Hradec (osobní obrana 8:9, shot-outy 12:12, házená 3:16, aktivita 6:9)  

11:45 Zora Olomouc - DHK Žirovnice (osobní obrana 9:3, shot-outy 17:12, házená 9:2, aktivita 6:2)  

12:45 Jindřichův Hradec - HK Ivančice (osobní obrana 9:6, shot-outy 16:5, házená 10:9, aktivita 8:5)  

13:45 DHC Plzeň - Zora Olomouc (osobní obrana 6:4, shot-outy 10:14, házená 7:12, aktivita 6:6)  

14:45 DHK Žirovnice - DHC Slavia Praha (osobní obrana 7:10, shot-outy 21:22, házená 1:10, aktivita 5:9)  

15:45 Zora Olomouc - HK Ivančice (osobní obrana 7:10, shot-outy 12:13, házená 6:10, aktivita 6:8)  

16:45 DHC Slavia Praha - Jindřichův Hradec (osobní obrana 10:10, shot-outy 18:22, házená 13:9, aktivita 
8:8)  

17:45 DHK Žirovnice - DHC Plzeň (osobní obrana 9:11, shot-outy 13:10, házená 5:1, aktivita 5:6)  

18:45 Střelba na přesnost  1. DHC Plzeň (147), 2. DHC Slavia Praha (141), 3. Jindřichův Hradec (129), 4. HK 
Ivančice (126). 5. DHK Zora Olomouc (123), 6. DHK Slavoj Žirovnice (85)  

Neděle 3. 6. 2018 

9:00 Překážková dráha  1. DHC Plzeň, 2. DHK Zora Olomouc, 3. Jindřichův Hradec, 4. HK Ivančice, 5. DHK 
Slavoj Žirovnice, 6. DHC Slavia Praha 

9:30 Zora Olomouc - Jindřichův Hradec (osobní obrana 7:9, shot-outy 12:12, házená 5:9, aktivita 5:7)  

10:30 HK Ivančice DHK Žirovnice (osobní obrana 6:9, shot-outy 12:15, házená 8:8, aktivita 5:7) 

11:30 DHC Plzeň - DHC Slavia Praha (osobní obrana 4:8, shot-outy 14:23, házená 4:12, aktivita 6:9) 



 

Celkové výsledky desetiboje: 

1. DHC Slavia Praha - 44 bodů  

2.  DHC Plzeň - 44 bodů  

3. Házená Jindřichův Hradec - 40 bodů  

4. DHK Zora Olomouc - 35 bodů  

5. HK Ivančice - 27 bodů  

6. DHK Slavoj Žirovnice - 24 bodů  

(O pořadí na prvním a druhém místě rozhodl při rovnosti 
bodů vzájemný zápas ve hře.)  

 

 

 

 

  



Stříbrný Házenkářský desetiboj (Mistrovství republiky 
mladších žaček) 

Dalšího skvělého výsledku pro náš klub v jinak již neuvěřitelně úspěšné sezoně dosáhlo družstvo mladších 
žaček. V konkurenci úspěchů žen, starších dorostenek, starších žaček a minižaček i mladší žačky ukázaly, 
že za svými klubovými spoluhráčkami nijak nezaostávají.  

Od pátku do neděle se v Plzni uskutečnilo Mistrovství republiky mladších žaček - Házenkářský desetiboj. 
Vedle našeho družstva se akce zúčastnila družstva Jindřichova Hradce, Žirovnice, Olomouce, Ivančic a Slavie 
Praha.  

Pátek 

Po úvodní poradě trenérů a slavnostním zahájení začal turnaj dvěma dovednostními disciplínami - hodem a 
pětiskokem. V hodu jsme vzhledem k fyzickým dispozicím našich děvčat s nějakým větším počtem bodů 
nepočítali. Ani výrazné zlepšení až na 28 metrů (při posledním testování jsme měli průměr 26 m) bohužel 
nestačilo v silné konkurenci na lepší než páté místo. Sluší se ale podotknout, že se stejným výkonem bychom 
před rokem tuto disciplínu vyhráli.  

Tak jako jsme v hodu s úspěchem nepočítali, tak na druhou disciplínu jsme vsadili žolíka a vyplatilo se. Téměř 
všechna děvčata se v pětiskoku dokázala dostat přes 10 m a výsledkem byl skvělý průměr 10,71 m (počítá 
se vždy průměr 10 nejlepších hráček v každé disciplíně). Skokanem roku se pak stala Míša, která doletěla až 
na neuvěřitelných 12 m a v jednotlivkyních jasně opanovala celkové výsledky této disciplíny.  

Prvním soupeřem v turnaji nám bylo v pátek družstvo Ivančic, se kterými jsme se tuto sezonu potkali jen 
jednou na  podzim, kdy nás soupeř nás jasně porazil. Tentokrát však děvčata ukázala, o jak velký kus se za 
rok posunula vpřed a zápas byl mnohem vyrovnanější. Po spravedlivé remíze v osobce (5:5) následovala 
naše těsná výhra v trhácích (16:14) a po výborném výkonu i zcela nečekaná výhra ve hře (7:6). V aktivitě (za 
každou hráčku, která v osobce nebo ve hře vstřelí branku, získává družstvo bod) získala obě družstva po 6 
bodech.  

 Sobota 

Náročný sobotní program odstartoval rychlý běh na 2x15 m, tedy opět disciplína, na kterou jsme si věřili. A i 
zde děvčata potvrdila, jak moc důležitá je pro nás pravidelná atletická průprava. Hned šest děvčat se dostalo 
pod 6 sekund (nejrychlejší Čása dokonce na 5,82) a s celkovým průměrem 5,998 (pod 6 vteřin v průměru se 
v celé historii desetiboje dostalo jen jedno družstvo) jsme mohli slavit vítězství v druhé disciplíně.  

Dále nás pak čekala 3 utkání, v nichž jsme se postupně střetli s Jindřichovým Hradcem, Olomoucí a Žirovnicí. 
V prvním z nich předvedla děvčata proti herně mnohem vyspělejšímu družstvu vynikající výkon v osobní 
obraně a porážka 8:9 byla více než smolná. Chuť jsme si ale poté spravili v shot-outech, které skončily 
nerozhodně (12:12). Ve hře bylo naším cílem pokusit se uhrát co nejvíce bodů do aktivity a dát větší herní 
prostor i hráčkám z lavičky, protože bylo jasné, že kvalitativně se se soupeřem měřit nemůžeme (3:16).  

V druhém zápasu proti Olomouci předvedla děvčata jednoznačně nejlepší výkon v turnaji, co se osobky týče. 
V obraně do puntíku splnila pokyny trenérů a dokázala pokrýt dvě nejnebezpečnější hráčky soupeře. A v 
útoku vzala otěže zápasu pevně do svých rukou Laura, která po individuálních uvolněních sázela do sítě 
soupeře jeden gól za druhým (6:4). V trhácích (10:14) a hře (7:12) už se nám ale dařilo o trochu méně, i když 
výkon ve hře patřil rozhodně mezi ty lepší v turnaji.  

Ve třetím večerním zápasu proti Žirovnici už se na hráčkách začala projevovat únava z náročného programu. 
Poslední zbytky sil ze sebe dokázala vymáčknout v osobce, ve které po dalším skvělém výkonu zvítězila 11:9 
(vedle Laury se střelecky dařilo i Lidušce). Shot-outy (10:13) ani hra (1:5) ale mezi povedené nepatřily.   

Úkolem pro zbytek večera proto bylo hodit předchozí výsledky za hlavu a plně se soustředit na poslední 
sobotní disciplínu - střelbu na přesnost, při níž má každá hráčka k dispozici 8 pokusů (po dvou na každý roh 
branky) a zásah z devítimetrové vzdálenosti se počítá za 3 body (ze šestky, kde je zásah za bod, od nás 
nikdo nestřílel).  Zde většina hráček prokázala velkou psychickou odolnost a i hráčky, které se v jiných 
disciplínách až tolik neprosazovaly, předvedly, že jsou v nominaci oprávněně. Výsledkem pak byl naprosto 
neuvěřitelný průměr 14,7 bodu, což je nejlepší výkon v celé historii desetiboje vůbec (doposud nejlepším 



výkonem bylo 13,2 v roce 2014), a další zasloužená výhra. Nejvíce se dařilo Elišce (21 b.) a po 18 b. získaly 
Adélka, Laura, Nelča a Viki.  

Neděle  

Po sobotě bylo jasné, že turnaj máme rozehraný nad očekávání a že medaile nemusí být tak nereálná, jak se 
před turnajem mohlo jevit. Obzvláště když před námi byla poslední dovednostní disciplína, ve které jsme 
nebyli bez šance uspět - překážková dráha. Ta byla nakonec oproti předchozím ročníkům o něco kratší, což 
ale našim hráčkám vůbec nevadilo. Zatímco soupeři se vyjma Olomouce jen stěží dostávali pod 16 sekund, 
naše děvčata proletěla trať rychlostí blesku s průměrem 14,53 a připsala si tak vítězství ve čtvrté disciplíně! 
V individuálním pořadí disciplíny pak navíc zvítězila Aichi s časem 13,91.  

Před posledním zápasem proti Slavii Praha bylo jasné, že z pohledu konečného umístění bude potřeba 
soupeře porazit v osobní obraně. I když dala děvčata do zápasu všechno, tak i díky skulině v pravidlech (z 
šesti hráček soupeře tři zůstávaly úmyslně na vlastní polovině a vůbec se do hry nezapojovaly, takže se 
vlastně hrálo jen 3 na 3, což urostlejším slávistkám vyhovovalo více), to bohužel k bodům nevedlo (4:8). 
Rovněž v trhácích (14:23) i hře (4:12) byl zkušenější a herně mnohem vyspělejší soupeř lepší.  

To nám ale již nemohlo zkazit náladu, jelikož po sečtení všech výsledků jsme si mohli pověsit na krk hodně 
těžce vybojované, ale jednoznačně zasloužené stříbrné medaile. Ke zlatu navíc chyběl jen velmi malý krůček, 
jelikož v součtu všech disciplín jsme dosáhli stejného bodového výsledku jako Slavie Praha (44 bodů) a o 
konečném pořadí rozhodl až výsledek vzájemného zápasu ve hře. Sportovně je ale třeba přiznat, že Slavie 
byla právě v herních disciplínách lepší a mistrovský titul je ve správných rukou (vyhrála hru i aktivitu a v 
osobce a shot-outech byla druhá).  

Celkové hodnocení musíme začít návratem o několik měsíců zpátky, kdy toto družstvo složené z hráček 
ročníku 2005 (z tréninkové skupiny Jarky) a 2006 a 2007 (z tréninkové skupiny Milana a Davida) bylo 
vytvořeno. Že tato sezóna bude nakonec zakončena medailovou tečkou, by na začátku věřil asi jen největší 
snílek. Děvčata však právě s vidinou poprat se o nominaci na desetiboj urazila během sezony obrovský kus 
cesty a individuálně se posunula o obrovský kus dopředu. I když se to zatím tolik neprojevuje ve hře, tak 
rychlost, obratnost i odrazová síla děvčat jsou obrovskou devízou do budoucna a jak porostou herní 
zkušenosti, bude se nepochybně zlepšovat i kolektivní výkon.  

Přesně v tomhle duchu se pak vyvíjely i jednotlivé disciplíny v rámci desetiboje, jelikož vyhrát ve čtyřech z 
pěti dovednostních disciplín se v historii podařilo v jen velmi málo případech. Na druhou stranu v herních 
disciplinách (vyjma osobky, kde děvčata třetím místem překonala sama sebe) je zatím třeba vidět velké 
rezervy (pátá místa v shot-outech i hře). Pochválit je ale třeba za aktivitu, kde jsme skončili rovněž třetí.  

Hodnotit jednotlivce je tentokrát velmi těžké, protože každá hráčka se dokázala minimálně v jedné disciplíně 
výrazně prosadit a má na stříbrných medailích nesmazatelný podíl. I přesto je potřeba vyzdvihnout výkony 
Nelči v brance, která družstvo dokázala v důležitých momentech podržet a byla po zásluze vyhlášena nejlepší 
brankářkou turnaje. A vedle ní pak po o trochu slabším pátku potvrdila pověst velkého talentu Laura, která ač 
je věkem ještě minižačka, byla nejen nejlepší střelkyní družstva (20 branek), ale především se na sebe nebála 
brát zodpovědnost v důležitých zápasech při osobní obraně. O umístění v All-Stars týmu turnaje ji pak připravil 
spíše právě nízký věk, jelikož většině hlasujících bylo jasné, že desetiboje se bude moci zúčastnit ještě v 
dalších svou sezonách a bude-li pokračovat v těchto výkonech, individuální ocenění ji v budoucnu určitě 
nemine. Pochvala ale patří skutečně všem.  

 

Závěrem se sluší poděkovat nejen hráčkám za vynikající výkony během turnaje, ale i rodičům za fandění a 
pomoc s organizací a úklidem. Speciální poděkování pak ale nemůže patřit nikomu jinému, než atletickému 
trenérovi Lukášovi, jelikož individuální výkony děvčat v rychlostních disciplínách (rychlý běh, pětiskok, 
překážková dráha) jsou jednoznačně jeho zásluhou a na celkovém výsledku tak má obrovský podíl.  

Hrály:  

Baumruková Eliška, Růžičková Adéla, Zaplatílková Natálie, Konderová Michaela, Polanková Markéta, 
Bourová Barbora, Čásová Karolína, Vopatová Laura, Aichingerová Veronika, Langerová Nela, Pechová 
Veronika, Perglová Viktorie, Hofírková Natálie, Hýblová Ludmila  

 



 

 

 

  



Turnaj výběrů RHC (Plzeň 6. 6. 2018) 

Ve středu 6. 6. 2018 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň první ze série turnajů výběrů RHC.  

Kromě RHC DHC Plzeň se zúčastnily výběry RHC Slavia Praha, RHC Most a RHC Mělník. K vidění byly velmi 
pěkné házenkářské akce.  

Domácí výběr byl složen z hráček hned pěti klubů, ale na hřišti byste určitě nepoznaly, kdo odkud je. Rychlé 
přechody do útoku i skvělé individuální akce předváděly hráčky reprezentující RHC DHC Plzeň v průběhu 
každého utkání.  

Všechny hráčky se pravidelně střídaly a odehrály zhruba stejně minut. Všem patří pochvala za krásné výkony, 
které předváděly.  

Hrály: 

Bílá Eliška - Slavoj Tachov 
Buřičová Barbora - DHC Plzeň 
Dubská Julie - DHC Plzeň 
Kapusniaková Šárka - Sokol Lázně Kynžvart 
Kašparová Jana - FK Hvězda Cheb 
Komárková Magdaléna - DHC Plzeň 
Königová Kristýna - Sokol Lázně Kynžvart 
Kubáňová Bára - FK Hvězda Cheb 
Melicharová Nikola - HK Slavia VŠ Plzeň 
Michalcová Tereza - Sokol Lázně Kynžvart 
Pitulová Adéla - DHC Plzeň 
Rittichová Natálie - DHC Plzeň 
Skácelová Marcela - Slavoj Tachov 
Šoralová Lucie - DHC Plzeň 
Tesařová Klára - Sokol Lázně Kynžvart 
Tomanová Natálie - DHC Plzeň 
Toušová Valentýna - DHC Plzeň 
Voráčková Helena - DHC Plzeň  

 



Zakončení sezóny - předpřípravka (8. 6. 2018) 

V pátek 8. června se hráčky předpřípravky rozloučily se svou první soutěžní sezónou. Symbolické zakončení 
proběhlo v plzeňském Škodalandu a zúčastnily se ho téměř všechny hráčky, většinou v doprovodu svých 
rodičů.  

Na hráčky tu čekala spousta možností k "vyblbnutí" - prolézačky, trampolíny, skatepark s dráhou pro 
kolečkové brusle nebo koloběžky a mnoho dalšího. Mnozí také využili možnosti vypůjčení šlapadel na 
přehradě. 

Počasí nám přálo, a tak jsme si toto odpoledne společně užili a věřím, že všichni odcházeli spokojení.  
Nyní nás už čeká pouze poslední tréninkový týden a pak vytoužené volno a prázdniny. V srpnu se znovu 
sejdeme na soustředění v Tachově, na které se už teď moc těšíme, a kde se budeme pilně připravovat na 
novou sezónu.  

Všem hráčkám a jejich rodičům přejeme hezkou dovolenou.  

 

 



Tak jsme první no a co - Minižačky na Kynžvartském 
poháru (8. - 10. 6. 2018) 

Nesoutěžní turnaje v kategorii mini 6+1 uzavřel poslední turnaj, který se konal v Lázních Kynžvart. Pro hráčky 
ročníku 2007 se pak jednalo nejen o poslední turnaj v této sezóně, ale i o poslední turnaj v kategorii minižaček 
vůbec. A rozloučení to bylo takové, jaká byla celá naše sezóna - zlaté.  

V pátek děvčata po příjezdu autobusem a po ubytování ve škole v tělocvičně absolvovala náročný výstup 
(během dne hned čtyřikrát) k travnatému hřišti v léčebných lázních. Hračky odehrály čtyři utkání: Jindřichův 
Hradec 11:7, Bílinská šídla 10:1, Lázně Kynžvart 8:2 a Háje Praha 12:5. Ve většině obranná činnost 
zaostávala za útočnou. V odpoledních hodinách nás zastihla průtrž mračen a poslední utkání muselo být 
odloženo na pozdější dobu.  

V sobotu se se silou soupeřů obranná činnost výrazně zlepšila, děvčata zodpovědně a včas přistupovala k 
soupeřkám a přerušovala útočnou činnost soupeře. Hráčky opět odehrály čtyři utkání: FK Hvězda Cheb 9:4, 
TJ Sokol Písek 7:4, DHK Pardubice 15:3 a HBC Strakonice 7:7. Utkání se Sokolem Písek muselo být 
přerušeno za stavu 5:3 pro naše děvčata, opět z důvodu nevlídného počasí (déšť a kroupy). Nejtěžší soupeř 
ze Strakonic nás čekal v pozdních odpoledních hodinách a na utkání nastupoval v nejsilnější sestavě s tím, 
že přeruší naši vítěznou sérií na nesoutěžních turnajích. Utkání skončilo spravedlivou remízou, bylo bojovné, 
čestné a sneslo nejpřísnější měřítko.  

V neděli děvčata odehrála poslední dvě utkání: DHK Baník Most 13:4 a SHK Kunovice 18:4, čímž potvrdila 
naše první místo v turnaji.  

Celkové hodnocení je stejné jako naše neuvěřitelná sezóna. Děvčata letos absolvovala celkem šest 
nesoutěžních turnajů (Tachovský dortík, Minicup Háje Praha, mezinárodní Prague Handball Cup, Memoriál 
Karla Šulce, Slávistický mináček a Kynžvartský pohár) a na všech dokázala zvítězit. Na těchto turnajích 
odehrála celkem 50 utkání, z nichž pouze ve dvou se nemohla radovat z vítězství (jedna prohra s Dunajskou 
Stredou na Pragáči, kterou jsme jim ale oplatili ve finále, a jedna remíza se Strakonicemi). Děvčata po celou 
sezónu předváděla výborné výkony a kvalita zápasů rostla od turnaje k turnaji.  

Zároveň ale musíme brát v úvahu, že do budoucna nás čeká obrovské množství práce. Většina děvčat si 
letos vyzkoušela i hru za mladší žačky a rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi je veliký. Pokud budou chtít 
být stejně úspěšné i v dalších sezónách, tak bude potřeba dále na sobě pracovat a odstraňovat nedostatky, 
které nás nejvíce pálí (střelba z dálky a obrana).  

Hrály:  

Loskotová Barbora, Cvačková Natálie, Bezdičková Viktorie, Březinová Kateřina, Košková Tereza, Krejčíková 
Simona, Palečková Aneta, Růžková Magdaléna, Stulíková Barbora, Šollarová Kateřina, Vaicová Tereza, 
Vopatová Laura  

Chytaly Natálie Nyklesová a Adéla Chvátalová. 

 

 

  



Mladší žačky na Kynžvartském poháru (8. - 10. 6. 2018) 

I mladší žákyně se zúčastnily Kynžvartského poháru. Tentokrát byly rozděleny do dvou družstev podle 
ročníků. Poprvé v sezóně tak hrály hráčky ročník 2005 dohromady jako jedno družstvo. Hráčky 2006 byly již 
tradičně doplněny o své mladší kolegyně z minižákyň ročníku 2007.  

DHC Plzeň A  

Hráčky z Áčka předváděly velmi dobré výkony a celkově byl znát, že holky udělaly ohromný krok vpřed. Vždyť 
se soupeři, se kterými jsme na podzim prohrávali rozdílem 10 branek, jsme najednou dokázali hrát vyrovnaná 
utkání. V dobrém se projevila i skvělá fyzická připravenost - přestože jsme měli jen tři hráčky na střídání, 
všechny v pohodě zvládli i v náročném počasí odehrát všechna utkání a běhat vždy až do konce.  

První zápas proti Sokolu Vršovice nám vyšel na jedničku a vyhráli jsme 15:8.   

Ve druhém utkání proti FK Hvězda Cheb bylo znát, že se děvčata se soupeřkami kamarádí a dobře znají. 
Nakonec zvítězil 15:12 zkušenější Cheb, i když více házenkářskému oku lahodících akcí jsme určitě předvedli 
my.  

Třetí utkání bylo z naší strany opět poměrně herně vyrovnané, ale zejména v jeho druhé polovině jsme udělali 
spoustu chyb, a to nás stálo lepší výsledek. Velká nad Veličkou nás porazila 19:11.  

Poslední páteční utkání bylo opět soubojem zkušených Kobylis a nezkušených Plzeňaček. Pražačky měly 
převahu tentokrát od samého začátku a v poločase vedly 10:2. Pak už spustil velký liják a utkání bylo tímto 
výsledkem předčasně ukončeno.  

V sobotu ráno proti nám nastoupily také Plzeňačky - hráčky HK Slavia VŠ Plzeň. Nám se vydařil vstup do 
utkání a celý zápas v brance výborně chytala Naty Zaplatílková. Zvítězili jsme 12:7.  

Pak nás před obědem čekal Sokol Písek. Opět tým, který je oproti nám o "několik let napřed". My jsme ale 
opět předvedli krásné akce, zejména rychlé přechody do obrany, ale i souhru s pivotem nebo pěkná uvolnění. 
Písek měl samozřejmě ale nejen herní, ale hlavně gólovou převahu a zvítězil 21:8.  

Poslední utkání proti Mostu pak nelze považovat za vydařené, soupeř byl na podobné úrovni jako my, ale 
nám moc chyběla střelba z dálky.  Most zvítězil 14:9.  

Ze základní skupiny jsme postoupili do B finále a v něm nás čekal nejprve sestrovražedný boj - DHC Plzeň A 
- DHC Plzeň B. Za tento zápas je třeba vyzdvihnout Naty Hofírkovou, která byla k nezastavení a sázela do 
sítě soupeřek jeden gól za druhým. Rovněž i Záplata podala znovu parádní výkon a několika dlouhými 
přihrávkami připravila pro ostatní gólové šance, které většinou skončily v brance. Áčko zvítězilo 20:10.  

Dalším soupeřem byl domácí tým Lázní Kynžvart. Zde opět děvčata podala vynikající výkon, a přestože si 
soupeřky nejprve vypracovaly až pětibrankový náskok, dokázali jsme ho smazat a dotáhnout na 8:8. V 
poslední minutě jsme ale neproměnili jasnou šanci a soupeřky nás za to potrestaly a zvítězily 9:8.  

Své účinkování na turnaji zakončilo Áčko utkáním proti Pardubicím. Po nervózním začátku jsme postupně 
dotahovali a získávali převahu, ale opět kvůli dešti nemohlo být utkání dohráno a skončilo smírným výsledkem 
11:11.  

Celkově z toho bylo 10. místo ze 16ti přihlášených družstev. Holky získaly spoustu nových zkušeností, které 
určitě využijí na podzim v soutěži starších žákyň.  

Hrály: 

Aichingerová Veronika, Čásová Karolína, Hofírková Natálie, Hýblová Ludmila, Konderová Michaela, Pechová 
Veronika, Perglová Viktorie, Šerá Veronika, Wandlová Anna, Zaplatílková Natálie   

DHC Plzeň B 

Béčko bylo tvořené hráčkami ročníků 2006 a 2007 z tréninkové skupiny Milana a Davida. Vzhledem k 
věkovému složení proto bylo jasné, že k favoritům turnaje určitě patřit nebudeme, a více než výsledky pro nás 



proto byla důležitější předvedená hra. Vzhledem k malému počtu věkově mladších žaček (2006), družstvo 
doplňovaly minižačky (2007), které navíc hrály i ve „své" kategorii (kde se jim podařilo zvítězit), takže odehrály 
větší množství zápasů.  

V prvním pátečním zápasu jsme se potkali s domácím družstvem Lázní Kynžvart a z naší strany to nebyl 
určitě špatný zápas. Po většinu času se nám dařilo držet se zkušenějšímu soupeři na dostřel a až v úplném 
závěru po několika zbytečných chybách soupeř odskočil na tříbrankový rozdíl (12:15). Velmi pěkný výkon 
předvedla děvčata i proti Strakonicím (pozdějšímu vítězi turnaje). V obraně sice skulinky byly, ale v útok 
aktivita nechyběla. Porážka 12:20 s takto těžkým soupeřem tak byla určitě se ctí. Poslední páteční zápas proti 
Pardubicím tak pohlednou hru v našem podání nepřinesl, ale paradoxně i to stačilo na první výhru v turnaji 
(14:12). V porovnání s předchozími zápasy zde ale tolik slov chvály nepadalo. Sobota přinesla opět zlepšení. 
Nejprve jsme po velmi dobrém výkonu zaslouženě porazili Ústí nad Labem (12:8) a pak se statečně poměřili 
s výrazně většími a silnějšími hráčkami Hájů. Na hráčkách byl patrný velký respekt zejména v prvním 
poločasu, ale v druhém poločase předvedly svůj nejlepší výkon na turnaji a dokázaly tento časový úsek 
dokonce vyhrát (12:20).  

Před dalšími zápasy přišla silná bouřka, která zapříčinila časový skluz a přesunutí několika zápasů. Zápas s 
Veselím jsme proto neodehráli dle plánu na asfaltu, ale na rozměrově menším hřišti v lázních, kde jinak hrály 
jen minižačky. Menší hřiště našim pohyblivým hráčkám příliš nevyhovovalo, protože bylo méně prostoru pro 
uvolnění, a naopak vyšším střelkyním soupeře nevadilo. První poločas opět nebyl moc povedený, ale ve 
druhém přišlo zlepšení a dokázali jsme se soupeřem držet krok (10:17). Výsledkově si chuť děvčata spravila 
v posledním zápasu proti Turnovu, který patřil určitě mezi naše povedenější na turnaji (9:6). Poté si ještě 
mohla užít i diskotéku a ohňostroj. V osmičlenné základní skupině jsme tak skončili na pátém místě a 
postoupili do skupiny o 7. - 12. místo, kam se nám započítávala výhra s Pardubicemi a prohra s Kynžvartem. 
Zde jsme se v prvním nedělním souboji potkali s naším áčkem a zejména první poločas přinesl z naší strany 
velmi špatný výkon. Se zbytečně velkým respektem, nedostatkem pohybu a především nedůraznou obranou 
jsme na body mohli pomýšlet jen stěží. I když se v druhém poločase výkon o něco zvedl, tak porážka 10:20 
byla naprosto zasloužená.  

Další zápas s Chebem už byl opět lepší, i když výsledek nakonec vypadá hůře, než jak by se jevilo podle 
předvedené hry (9:15). Poslední zápas proti Mostu se po další silné bouřce již nehrál, pouze se střílely 
sedmičky. V nich byl nakonec šťastnější soupeř, který těsně vyhrál 5:4.  

Celkově jsme na turnaji obsadili jedenácté místo, což asi odpovídá možnostem družstva i nekompletní 
sestavě, v jaké jsme zde hráli. Děvčata střídala lepší výkony s horšími a paradoxně se silnějšími soupeři 
předvedla většinou lepší výkon než se slabšími. Z jednotlivkyň je třeba určitě vyzdvihnout výkony obou 
brankářek, které byly ve většině zápasů oporami. Z hráček v poli se střelecky dařilo nejvíce Máje (byť kvůli 
zranění ruky odehrála méně zápasů), která se jako jedna z mála nebála střílet z dálky. Z minižaček 
nejaktivnější výkon předvedla rozhodně Voda, u ostatních chybělo více střelby z dálky a jen dobrý pohyb 
nestačil. Zkušenosti nabrané proti starším soupeřům ale hráčky určitě zúročí v dalších letech.  

Hrály:  

Bažantová Eva, Langerová Nela, Mancellari Sára, Polanková Markéta, Růžičková Adéla, Zídková Andrea, 
Bažantová Martina, Klečková Magdaléna, Bezdičková Viktorie, Vopatová Laura, Palečková Aneta, Stulíková 
Barbora, Růžková Magdaléna  

 



Zlatá tečka (Kynžvartský pohár, starší žačky,  
8. - 10. 6. 2018) 

Kynžvartský pohár je turnaj s dlouhou tradicí (letos již 43. ročník) a každý ročník je vždy lepší, než ten 
předchozí. Starší žačky DHC Plzeň se zúčastnily, aby zde zakončily i tak již neuvěřitelnou sezónu.  

Pátek  

Hned první hrací den byly naším soupeřem házenkářky z Vršovic. Soupeř od začátku potvrzoval svoje kvality 
a zlepšující se formu. Hráčky DHC podaly ospalý, nemastný, neslaný, výkon a tak tak vyhrály 22:19.  

Druhé utkání proti Mostu vypadalo obdobně - hráčky DHC se na hřišti hledaly, souhra vázla a když už jsme 
něco zahrály, tak zakončení nebylo přesné. Obrana také rozhodně nefungovala, jak by měla a byla z toho 
remíza 17:17.  

Třetí utkání proti Písku a my jsme se opět přizpůsobili hře soupeře. Tentokrát jsme ale pozvedli náš výkon na 
vyšší úroveň a začali výborně bránit. Také v útoku už to bylo lepší, a tak z toho byla nakonec vydřená výhra 
proti pozdějšímu stříbrnému medailistovi 14:12.  

Pak bohužel turnaj narušilo počasí a nás čekal zápas proti nepříjemnému soupeři, který umí potrápit snad 
každý tým v republice - Tatranu Bohunice. Utkání se hrálo po dešti na mokrém nisaplastovém povrchu, a tak 
klouzali úplně všichni. Hra byla samozřejmě plná řady nepřesností a hlavně obav, aby se nikomu nic nestalo. 
Šťastnějším byl v závěru tým Bohunic, který zvítězil 16:15.  

Sobota 

V pátek jsme špatně skončili a v sobotu ještě hůře začali. Pardubice na hřišti jednoznačně dominovaly. Naše 
hra byla plná nedůrazu a naivity v obraně a nepřesností v útoku. Pardubice vyhrály zaslouženě 21:9.  

V tuhle chvíli by si jistě ani ten největší fanoušek DHC Plzeň neodvážil doufat, že by turnaj mohl skončit pro 
plzeňská děvčata nějakým dobrým výsledkem.  

Následujícím soupeřem byl HK Spartak Ústí nad Labem. A my, jako bychom začali tam, kde jsme s 
Pardubicemi skončili. V průběhu utkání se ale děvčata dokázala vzpamatovat a pomalu začala dotahovat 
náskok soupeře (v tuhle chvíli svítil na ukazateli výsledek 6:12 pro Ústí). Postupně krůček po krůčku jsme 
začali ukrajovat z hrozivého náskoku. Až těsně před koncem se podařilo nejen vyrovnat, ale i překlopit vedení 
na naši stranu. Zvítězili jsme, opět po nepřesvědčivém výkonu, 17:16.  

Tímto utkáním skončilo naše mizerné účinkování v základní skupině.   

Ze základní skupiny postupovaly týmy do nadstavbové části. Zde se o 1. až 8. místo utkala družstva na 
prvních čtyřech místech v obou tabulkách. A tady se na nás opravdu usmálo štěstí - do bojů o první místo 
postoupily v tomto pořadí týmy z naší skupiny: 1. Písek, 2. Most, 3. DHC Plzeň a 4. Vršovice. Díky tomuto 
hracímu systému jsme se opět dostali do bojů o medaile - sice jsme šli ze třetího místa, ale do skupiny o 
konečné umístění jsme postoupili se soupeřkami, se kterými jsme bodovali, a tak jsme si přinesli celkem 5 
bodů ze 6ti možných (za dvě výhry a jednu remízu).  

Prvním soupeřem v nadstavbě nám byla DHC Slavia Praha. Opět by se mohlo zdát, že tohoto soupeře s námi 
předváděnou hrou absolutně nemůžeme porazit. Opak byl ale pravdou. Naše hráčky vlétly do utkání s elánem 
a chutí. V útoku se dařilo nejen Voráčkové, ale i Dubské s Tomanovou. Hru výborně organizovala Rittichová 
a v obraně soupeřkám nic nedovolily Buřičová s Pitulovou. Největším příjemným překvapením a ohromným 
bonusem byl ale výkon Lucky Šoralové v brance. Ta dokázala chytit naprosto neuvěřitelné množství šancí 
soupeřek a byla jedním z rozhodujících faktorů našeho úspěchu. Zvítězily jsme 19:16. Kvůli vynucené 
dešťové přestávce bylo další utkání odloženo na ranní hodiny.  

Neděle  

Soupeřem nám byla Žirovnice. Oba týmy jako by na hřišti ještě spaly a nikomu se nechtělo hrát rychle. DHC 
se vzbudilo až pět minut před koncem celého zápasu, přidalo na důrazu a Žirovnici udolalo nakonec 
pětibrankovým rozdílem 17:12.  



Dalším soupeřem byly velmi dobře hrající Strakonice. My jsme zaspali začátek a dostali jsme rychlé branky. 
V útoku jsme byli aktivní, ale nedokázali jsme se trefit. Většina střel končila nejprve v rukou brankářky a 
později na tyčích. Finišem ve druhém poločase se nám nakonec podařilo korigovat výsledek na prohru o 
jediný gól 14:15.  

Situace v tabulce se mezitím pěkně zamotala a bylo jasné, že medaile budou mít DHC Plzeň, Slavoj Žirovnice 
a Sokol Písek. Kdo si ale odveze jakou, to měly rozhodnout poslední zápasy. My jsme mohli na zlato 
dosáhnout s jistotou v případě výhry, případná remíza mohla tabulku ještě více zamotat.  

Na naše děvčata čekaly tradiční soupeřky - kamarádky z Kynžvartu. V průběhu sezóny jsme se s tímto 
soupeřem utkali několikrát a vždy šlo o velmi vyrovnaný souboj - a i když pokaždé zvítězily Plzeňačky, v 
některých zápasech měl Kynžvart převahu a více ze hry. I tentokrát šlo o vyrovnaný zápas a první branku 
vstřelily hráčky Kynžvartu. Naše děvčata se ale nezalekla a do souboje, ve kterém jim šlo o zlato, vstoupila 
také naplno a koncentrovaně. Obrana pracovala na plno, v útoku se dařilo a vynikala zejména Julča Dubská. 
Brzy jsme dokázali vyrovnat a vypracovat si tříbrankový náskok - 9:6. A pak bohužel opět zasáhlo počasí. 
Spustil se strašný liják, který všechny soupeře zahnal pod střechu, a hřiště se rázem proměnilo v ohromnou 
kaluž vody. Vzhledem k tomu, že turnaj v neděli vrcholil a bylo potřeba odehrát ještě další utkání, dohodli se 
oba soupeři na tom, že tento poločasový výsledek bude výsledkem konečným.  

Po stříbru na turnaji v Žirovnici, bronzu z Hájů a zlatu ze Žákovské ligy tak napsaly hráčky DHC Plzeň zlatou 
tečku za nezapomenutelnou sezónou.  

V Kynžvartském poháru za nimi na druhém místě skončily hráčky ze Sokola Písek a na třetím místě DHK 
Slavoj Žirovnice. Nejlepší střelkyní celého turnaje byla Helča Voráčková.  

Hrály:   

Benešová Lucie, Buřičová Barbora, Dubská Julie, Kepková Klára, Komárková Magdaléna, Krausová Kateřina, 
Malá Michaela, Nová Kristýna, Pitulová Adéla, Rittichová Natálie Šoralová Lucie, Tomanová Natálie, Toušová 
Valentýna, Voráčková Helena   

Děkujeme fanouškům za podporu!!!  

 

 

 



   

 



 

 



Míčkyáda je tu! - středa 20. června - 16:00 h. 

Ve středu 21. 6. od 16:30 h. proběhne na hřištích 31. ZŠ  Míčkyáda. Letos to bude již 14. ročník této oblíbené 
akce.   

Již tradičně zveme nejen všechna děvčata z Míčku a z Berušek, 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!  

Těšíme se na všechny malé sportovce!  

 

 

  



DHC Plzeň na Festivalu Sportu 

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 proběhne v areálu za Plazou další ročník Festivalu Sportu.  

Již tradičně bude mít zastoupení celá řada sportů a házená nebude chybět. V našem stánku budou připraveny 
překážkové dráhy, střelba na radar a k vyzkoušení budou i různé druhy míčů a balančních prvků. Setkat se 
budete moci s žákovskými mistryněmi republiky i se zástupkyněmi družstva žen.  

Festival bude probíhat od 8:45 do 18:00 h.   

Těšíme se na Vaši návštěvu.   

 

  



Sportovní den pro 78. MŠ, Šnek Cup a Míčkyáda 

Třemi akcemi uspořádanými během jediného týdne uzavřelo tuto sezónu RHC DHC Plzeň.  

Sportovní den pro 78. MŠ 

Ve středu 13. 6. 2018 se konalo poprvé v režii RHC DHC Plzeň sportovní dopoledne pro 78. MŠ. Bohužel 
počasí vystavilo stopku jakýmkoli venkovním aktivitám, a tak se celá akce konala ve sportovní hale 31. ZŠ. 
Možná o to větší kouzlo pro děti měla. Připraveno bylo celkem 7 stanovišť a na všech se dětem věnovali 
deváťáci z 31. ZŠ. Děti si zahrály na škatulata, vyzkoušely si různé balanční dráhy, nebo si vyzkoušely 
základní manipulaci s gumovými míči. Nejvíce nadšení sklidilo podbíhání lana a hra na veverky. Také 
stanoviště "škodíci", kde děti shazovaly kužely, patřilo k těm oblíbeným. Nejhlučnější hrou bylo "na bizona", 
při níž děti musely vybít běžícího bizona a v dalších kolech hry se samy proměnily v bizony.  

Nakonec si všichni soutěžící převzaly zlaté medaile v podobě smajlíků, které si za své sportovní výkony 
opravdu zasloužily!  

 

 

  



Šnek Cup 

Již třetí ročník největšího turnaje škol v miniházené v Plzeňském kraji proběhl v pondělí 18. 6., kde jinde než 
v areálu 31. ZŠ. Tentokrát se hrálo ve třech kategoriích - Přípravka (1. - 3. třída), Amatér (4. - 5. třída bez 
počítání výsledků) a Profi (4. - 5. třída s počítáním výsledků). Celkem se zúčastnilo 23 škol nejen z Plzně, ale 
třeba i z Radnic, Třemošné nebo dalekého Dobříva.  

K vidění byla řada pěkných akcí, ale co bylo nejdůležitější - všechny to moc a moc bavilo.   

Vítězem v kategorii Profi se zaslouženě stali Draci z Třemošné, před druhými Cowboys ze ZŠ Radnice a 
třetími Božkovskými jednorožci ze ZŠ Božkov.  

 

 



Míčkyáda 

Již 14. ročník Míčkyády se konal ve středu 20. 6. 2018. Tradičně bylo připraveno 12 stanovišť s převážně 
"míčovou" náplní. Každé stanoviště provázela jiná postava z animovaného seriálu. Také úkoly byly pestré: 
děti musely prokoulet míč mezi překážkami, házet do obručí, sestřelovat kužele, nebo zahrát si na zvířátka a 
různými způsoby překonávat trať. Na začátku si děti vyzvedly hrací kartu, a kdo postupně prošel všechna 
stanoviště, ten získal pěkné ceny - kromě sladkostí potěšil děti nejvíce bublifuk.  

  

 



 

 

 

  



Přípravka na prvním zahraničním turnaji v německém 
Waldkraiburgu (23. - 24. 6. 2018) 

Na závěr sezóny se vydaly hráčky tréninkové skupiny Věry Jordanovové na 19. Internationales Jugendturnier 
do německého Waldkraiburgu.   

Cíl před turnajem byl jasný: co nejlépe si předprázdninový a rozlučkový turnaj užít. A to vše s hrou (házenou) 
na fotbalovém hřišti, které bylo rozděleno na čtyři házenkářské.  

Za podpory velké účasti rodičů vyrazilo celkem 21 hráček již v pátek do německého Waldkraiburgu. Na tomto 
turnaj byla děvčata rozdělena na dvě stejně vyrovnaná družstva.  

DHC Plzeň 1  

Hráčky DHC Plzeň 1 porazily Tv Altöting E, Hit Innsbruk E2, TSV Trudring. Krásné utkání sehrály proti svým 
kolegyním DHC 2. Sice v utkání zvítězilo DHC 2 o jedinou branku, ale rozhodně to byla nejpohlednější házená 
od obou týmů. DHC 1 prohrálo ještě s týmem Hit Innsbruk E1. Ve skupině se tak umístilo na 3. místě. Systém 
turnaje nás tak posunul do utkání o konečné 5. - 6. místo s domácím týmem VFL Waldkraiburk E2. Tento 
zápas holky jednoznačně vyhrály a připsaly si 5. místo na tomto turnaji.  

Hrály:  

Kačka Budková, Štěpánka Jungová, Anežka Dostálová, Vali Doubková, Míša Sedláčková, Lucka Kaucká, 
Elen Nikodémová, Lůca Rittichová, Barča Kaucká, Rozárka Červená, Nikola Čákorová  

DHC Plzeň 2 

Hráčky DHC Plzeň 2 porazily Tv Altöting E, Hit Innsbruk E2, TSV Trudring. DHC 2 remízovalo s týmem Hit 
Innsbruk E1. Ve skupině se umístily na 2. místě a to na skoré s Insbrukem. To určilo, že se utkají o 3. -4. 
místo s týmem AHC Wels E. Toto utkání děvčata vyhrála 17:1. Bylo vidět, že druhá skupina byla slabší. DHC 
Plzeň 2 získalo na tomto turnaji 3. místo.  

Hrály:  

Barča Hanzlíková, Bety Budková, Aneta Špačková, Áďa Sedláčková, Verča Baštářová, Dáda Hanzlík, Denisa 
Hodlová, Bety Poskočilová, Sára Svatoňová, Nika Krbcová  

Musím říct, že si to děvčata maximálně užila. Počasí nám přálo a celý turnaj nezapršelo. Jen večer, ale to 
už jsme spali. V sobotu večer jsme vyrazili na velkou zmrzlinu do centra města.  

Ohromná pochvala a velké poděkování všem!   

A teď už nezbývá než popřát krásné prázdniny!  

Váš tým trenérů  

 


