
 

SEZÓNA 2018 / 2019 

  



Největší úspěchy 
 

Sezóna 2018/2019 

 

Reprezentantky: 

ženy: Zachová Dominika 

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

dorostenky: Drozdová Lucie, Kantnerová Sára, Lásková Pavlína, Malá Michaela, Voráčková Helena 

 

Kategorie Akce Umístění 

Ženy WHIL - MOL liga 8. místo 

Ženy Turnaj Jiskra Otrokovice 1. místo 

Starší dorostenky 1. liga dorostenek 7. místo 

Mladší dorostenky 1. liga dorostenek 6. místo 

Mladší dorostenky Žirovnický jednorožec 3. místo 

Starší žačky Mistrovství ČR (Žákovská liga) 9. místo 

Starší žačky Žirovnický turnaj 4. místo 

Starší žačky Velká cena Prahy (Háje) 3. místo 

Starší žačky Plzeňská liga 2. místo 

Starší žačky Jugendturnier Waldkraiburg 2. místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) 2. místo 

Mladší žačky Plzeňská liga 2. místo 

Mladší žačky Velká cena Prahy (Háje) 4. místo 

Mladší žačky Vangl Cup Ivančice 3. místo 

Mladší žačky Zimní turnaj DHC Plzeň 1. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce (6+1) 3. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce (4+1) 2. místo 

Minižačky Tachovský dortík (6+1) 2. místo 

Minižačky Turnaj v Písku 2. místo 

Minižačky Žirovnický turnaj 1. místo 

Minižačky Minicup Praha (Háje) 3. místo 

Minižačky Slávistický mináček (minižačky) 1. místo 

Minižačky Slávistický mináček (přípravka) 1. místo 

Minižačky Jugendturnier Waldkraiburg 1. místo 

  



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Výbor klubu 

Předseda klubu: Jan Šmrha 

Místopředsedkyně: Šmídová Jitka, Šmrhová Jarka 
Trenéři 

Stojící zleva: Šmrhová Jaroslava, Šmrha David, Přerost Karel, Mancellari 
Eva, Franz Dušan, Beránek Petr, Krejčík Roman, Řezáč Richard, Krejčík 
Roman, Toman Václav 

Prostřední z leva: Voláková Eva, Galušková Bureš Jana, Janků Milan 

Klečící zleva: Krbcová Petra, Stulíková Lenka, Voláková Eva, Jordanovová 
Věra, Roub Jaroslav, Ferencová Petra, Královec Lukáš 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Ženy (1999 a starší) 

Bufková Ladislava, Bullová Dominika, Bušauerová Tereza, Drozdová Petra, 

Ferencová Petra, Formanová Hana, Fousková Markéta, Franzová Denisa, 

Galušková Dominika, Galušková Linda, Holečková Tereza, Jiskrová Anna, 

Kepková Pavlína, Krausová Anežka, Líbalová Lucie, Mácalová Markéta,  

Mudrová Veronika, Nosková Barbora, Oravcová Věra, Pejšková Karolína, 

Poslední Tereza, Sedláková Michaela, Svobodová Eva, Šelaisová Vendula, 

Šibrová Eliška, Šlehoferová Michaela, Šmrhová Anna 

 

Trenéři:  

1. Pololetí - Galušková Jana, Jiskra Tomáš, Franz Dušan  

2. Pololetí - Franz Dušan, Řezáč Richard 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Starší dorostenky (2000 - 2001) 

Fousková Markéta, Holečková Tereza, Kovářová Lucie, Oravcová Věra, 

Poslední Tereza, Šlehoferová Michaela, Šmrhová Anna 

Bernhardová Adéla, Kepková Pavlína, Kliková Karolína, Netrvalová 

Veronika, Nosková Barbora, Šauerová Valerie, Vodáková Veronika, 

Walterová Natálie 

Trenéři:  

Jordanovová Věra 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Mladší dorostenky (2002 - 2003) 

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

Buřičová Barbora, Malá Michaela, Pitulová Adéla, Rittichová Natálie, 
Tomanová Natálie, Voráčková Helena 

 

Trenéři:  

Mancellari Eva, Jordanovová Věra, Toman Václav 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Starší žákyně (2004 a 2005) 

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, Šindelářová Adriana, Šoralová Lucie, Toušová 

Valentýna 

Aichingerová Veronika, Bourová Barbora, Čásová Karolína, Hofírková 

Natálie, Hýblová Ludmila, Hynková Kristina, Konderová Michaela, Pechová 

Veronika, Perglová Viktorie, Šerá Veronika, Wandlová Anna, Zaplatílková 

Natálie 

 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Voláková Eva ml. 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Mladší žákyně (2006 a 2007) 

Baumruková Eliška, Bažantová Eva, Bažantová Martina, Langerová Nela, 
Mancellari Sára, Pankratzová Martina, Podlenová Jana, Polanková Markéta, 
Radová Julie, Růžičková Adéla, Zídková Andrea 
 
Bezdičková Viktorie, Březinová Kateřina, Burjasová Tereza, Cvačková 
Natálie, Chvátalová Adéla, Kampfová Elen, Kaucká Barbora, Košková 
Tereza, Krejčíková Simona, Loskotová Barbora, Madleňáková Valerie, 
Nyklesová Natálie, Palečková Aneta, Růžková Adriana, Růžková Magdaléna, 
Smejkalová Lucie, Stulíková Barbora, Šantorová Marie, Šollarová Kateřina, 
Šuchmanová Tereza, Vaicová Tereza, Vopatová Laura  
 
 
Trenéři:  

Šmrha David, Janků Milan, Eva Voláková st., Krejčík Roman, Košek Martin, 

Stulíková Lenka, Růžičková Štěpánka 

 

 

 

 



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Minižačky (2008 a 2009) 

Baštářová Veronika, Beránková Marlene, Budková Alžběta, Budková 

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

Barbora, Jungová Štěpánka, Krbcová Nika, Nikodemová 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, Špaček Zdeněk 

  



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Přípravka (2010 - 2011) 

Čardová Eliška, Dlesková Natálie, Draxalová Laura, Egermajerová Nikol, 

Kuncová Nicol, Mildorfová Ema, Pašková Natálie, Pluhařová Michaela, 

Šnebergerová Karolína, Viazanko Sofie 

Balínová Anna, Drtinová Anežka, Kampfová Simone, Kurešová Markéta, 

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

Rybová Kateřina, Šedivcová Liliana, Škrdlíková Tereza 

 

Trenéři:  

Přerost Karel, Roub Jaroslav, Rybová Kristýna 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2018/2019 
Berušky (2012 – 2013 - 2014) 

Bergerová Dominika, Čolaková Aneta, Hodková Adéla, Mašková Viktorie, 

Vodičková Karolína, Vybíralová Alena, Zapletalová Barbora, Zelená Tereza 

Adamčíková Edita, Bártová Markéta, Churavá Monika, Jordánovová 

Veronika, Píclová Viktorie, Poková Viktorie, Říhánková Šárka, Šuhajdová 

Anna 

Aichingerová Nikola, Franzová Stela, Macháňová Natálka, Vodičková 

Anežka, Vodičková Eliška 

Trenéři:  

Johannová Petra, Mácalová Markéta, Bláhová Martina, Hoťková Tereza, 

Řehořová Anna 

 

 

 

 

  



DHC Plzeň zve na charitativní akce 

 
 

Dovolujeme si informovat o charitativním házenkářském turnaji mužů (plzeňských legend) dne 11. 8. 2018 a 
také o charitativním házenkářském utkání Talent M.A.T. Plzeň proti HC Dukla Praha.  

Obě akce budou pořádány s dobrovolným vstupným, které bude použito na financování léčby dlouholetého 
aktivního házenkářského brankáře Zdeňka Hejduka. Ten momentálně svádí jeden ze svých nejtěžších 
soubojů - bojuje proti zákeřné nemoci ALS.  

11. 8. 2018 od 9:00 h bude probíhat ve venkovním areálu TJ Slavia VŠ Plzeň charitativní turnaj za účasti 
týmů aktivních i bývalých plzeňských házenkářů. Představí se týmy Bolevec, Slavia, Eurotým (několika 
násobný vítěz Bohemia Cupu), Lokomotiva, Cham, Újezd, UZ, Legendy. Akce potrvá celý den.  

16. 8. 2018 od 18:00 h se můžete přijít podívat do Městské sportovní haly na Slovanech, zde se od 18:00 h 
utkají extraligové týmy Talent M.A.T. Robstav Plzeň proti HC Dukla Praha. 

Výtěžek z obou akcí bude použit ve prospěch léčby Zdeňka Hejduka. Přispět můžete také na charitativní účet 
284979918/0300.  

 

 

         

  

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-365-pozvanka-na-charitaivni-akci-002.jpg


Ohlédnutí za sezónou 2017/18 

Stará sezóna je za námi a nová už se blíží.  

Pojďme se ohlédnout a podívat, co jsme všechno společně prožili.  

Také už se můžete těšit na novou sezónu, ve které uvidíte všechna družstva znovu v akci.  

 

  



Ženy DHC Plzeň po dvou třetinách přípravy 

Nováček interligy se začal připravovat v domácím prostředí 1. srpna. Dvoufázové tréninky byly kombinací 
tréninků s fitness trenérkami v novém fitcentru na Doubravce, atletických tréninků s Lukášem, který si právem 
vysloužil přezdívku Satan, a tréninků s míčem v domácí hale.  

V průběhu první fáze byla sehrána dvě přátelská utkání s plzeňským prvoligový HC, vždy s výsledkově 
pozitivním koncem. Na počátku druhé fáze 24 hráček odjelo na soustředění do Nýrska, kde každý den 
odmakaly tři tréninkové jednotky. Součástí soustředění byl i teambuilding, ve kterém se hráčky z různých míst 
republiky vzájemně poznávaly.  

Po soustředění odehrálo DHC přátelské utkání na půdě ESV 1927 Regensburg. Toto utkání poznamenala 
zbytečná nervozita, možná ještě únava ze soustředění. V utkání si zahrály všechny zdravé hráčky a DHC 
podlehlo 33:21. Výsledek není příliš důležitý, bohužel trenéři nemohou být spokojeni s hrou a u některých 
hráček ani s nasazením. Byla příliš vidět nesehranost týmu a příliš individuálních řešení herních situací. Přesto 
utkání s velmi kvalitním zahraničním soupeřem snad otevřelo všem oči.  

Do posledního týdne přípravy vstoupí hráčky několika tréninky a jedním přátelským utkáním. Poslední herní 
test je čeká 31. 8. - 2. 9. na turnaji v Otrokovicích, kde se utkají se dvěma českými a třemi slovenskými týmy. 
Po turnaji si už trenéři udělají jasnější představu o sestavě na první utkání 5. 9. s pražskou Slavií v plzeňské 
hale.  

  



Premiérový start žen DHC Plzeň v nejbližší soutěži se blíží 

 
 

 

 

Téměř již jen hodiny dělí družstvo žen DHC Plzeň od premiérového startu v nejvyšší soutěži.  

Srdečně zveme všechny házenkářské příznivce na utkání žen DHC Plzeň. Ty si v loňské sezóně ve svém 
premiérovém startu v 1. lize vybojovaly postup do nejvyšší mezinárodní Česko-slovenské soutěže - MOL ligy. 
V nich se utkají dvoukolově systémem každý s každým doma a venku se sedmi českými a čtyřmi slovenskými 
týmy. Do Plzně postupně zavítají ti nejlepší z nejlepších a v jejich kádrech i řada reprezentantek.  

První domácí utkání odehrají ženy DHC Plzeň ve středu 5. 9. od 18:30 h proti DHC Slavia Praha.  

Druhé domácí utkání bude následovat hned v neděli 9. 9. od 16:00 h a soupeřkami budou hráčky ŠSK 
Prešov.   

Upozorňujeme všechny fanoušky, že z důvodu povinného zajištění bezpečnosti pro rozhodčí a soupeře bude 
vždy hodinu a půl před utkáním žen uzavřeno parkoviště u haly!  

Předprodej vstupenek je zahájen! Cena vstupenky na jednotlivé utkání je 50 Kč. Nabízíme také možnost 
zakoupení permanentky za 500 Kč (obsahuje všechna utkání základní části i nadstavbu, tj. 4 zápasy zdarma).   

Nově nabízíme také možnost zakoupit fanouškovská trička - v pánském i dámském provedení za 300 Kč/ 
tričko s možností nápisu dle vlastního výběru.  

Lístky, permanentky i trička objednávejte u Markéty Volkové - marketa.volkova@seznam.cz - tel.: 607 585 
396.  

Přijďte fandit a pomozte vytvořit tu nejlepší sportovní atmosféru!   
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Starší žačky v Jindřichově Hradci (1. 9. 2018) 

První zápasovou prověrku absolvovaly starší žačky (2004 a 2005) v sobotu 1. 9. 2018 v Jindřichově Hradci. 
Na turnaj byla přihlášena celá řada zajímavých soupeřek, ale postupně většina z nich odřekla, a tak se 
nakonec zúčastnila pouze družstva Třeboně, Jindřichova Hradce a DHC Plzeň. I přesto měl turnaj vysokou 
úroveň a bylo na co se dívat.  

Hráčky DHC Plzeň odehrály první utkání proti Třeboni. Začátek utkání se nám povedl, pak jsme ale dovolili 
soupeřkám otočit. V poslední pětiminutovce se nám opět povedlo se do zápasu vrátit a ze stavu minus tři 
branky jsme otočili až na jednogólové vítězství (25:24). Nejvíce se dařilo Julče Dubské (10 branek) a Vali 
Toušové (6 branek), která se musela srovnat s hrou na pro ni netradičním postu spojky.  

Druhé utkání proti Jindřichově Hradci vůbec nefungovala obrana a ani brankářkám se příliš nedařilo. Také v 
útoku to o moc lepší nebylo. Vynikala tentokrát Komárková (6 branek). Prohráli jsme 16:23.  

Třetí utkání proti Třeboni bylo z naší strany absolutním fiaskem. V prvním poločase jsme zkoušeli vysunutou 
obranu a tento úsek jsme prohráli o tři branky. Druhý poločas už se zasunutou obranou byl bohužel ještě horší 
- nulová bojovnost a chuť do hry se podepsaly na hrozivém výsledku 15:25 (Třeboň vyhrála zaslouženě).   

Poslední zápas jsme se ale dokázali zlepšit a s Jindřichovým Hradcem jsme odehráli vyrovnané utkání a 
prohráli těsným rozdílem 16:18. Pochvalu zápas zaslouží opět především Julča Dubská s Majdou 
Komárkovou.  

V turnaji jsme skončili na třetím místě (za prvním Jindřichovým Hradcem a druhou Třeboní). Nejlepší střelkyní 
turnaje byla naše Majda Komárková. Společně s Julčou Dubskou a Vali Toušovou to byli největší tahouni 
našeho družstva. Velkým příjemným překvapením byly výkony Páťi Dolanské a Kačky Vážky Krausové, 
doufejme, že to nebyly jen ojedinělé jevy a budou takhle pokračovat i v trénincích a dalších utkáních.  

Celkově turnaj jasně ukázal, že máme opravdu na čem pracovat. Individuální chyby v obraně a špatné 
rozhodování v útoku jsou jedněmi z hlavní bodů, ale je toho samozřejmě ještě více. Snad se dalšími tréninky 
podaří některé věci vylepšit. Příští zápasová zkouška nás čeká na turnaji v Žirovnici 14. - 16. 9. 2018.  

Hrály: Čásová 2, Dolanská 1, Dubská 23, Hýblová 2, Cheníčková, Chocová 1, Kepková 5, Komárková 23, 

Konderová 2, Krausová 7, Šerá, Toušová 10  

Chytaly Šindelářová (25 %) a Šoralová (16 %).   

  



Mladší dorostenky na turnaji v Jindřichově Hradci  
(2. 9. 2018) 

Na přípravný turnaj se mladší dorostenky vydaly do Jindřichova Hradce. Na tento turnaj jsme odjížděli jen 
s jedenácti hráčkami. 

Čekali nás tři soupeři Jindřichův Hradec, Slavoj Žirovnice, Sokol Kobylisy. Hrací doba byla 2x20 minut. 

Tímto turnajem jsme prošli bez ztráty kytičky. První zápas proti Jindřichovi Hradci jsme odehráli s naprostou 
lehkostí. Dařil se rychlý přechod, úspěšnost zakončení byla téměř stoprocentní. Na brankách se podílely skoro 
všechny hráčky. V brance holky opět podržela Kuči. Děvčata vyhrála 21:14. 

Druhý zápas nás čekal proti Žirovnici. Zde už to taková lehkost nebyla, celý první poločas jsme museli 
dotahovat. Koncovka již nebyla tak přesná jako v předchozím zápase. Do druhé poločasu nastoupily holky 
s větší chutí a odhodlaností se o výhru poprat. Již ve 23. minutě se jim podařilo srovnat. V bráně je opět 
podržela Kuči a vyburcovala holky k lepšímu výkonu. Za stavu 18:15 jakoby si holky myslely, že to mají již 
v kapse a polevily. Dovolily tak soupeři ve 37. minutě vyrovnat. O minutu později krásnou střelou dala vítězný 
gól Tomy (Natálie Tomanová) a mohli jsme se radovat z vítězství 21:20. 

Třetí zápas nás čekal soupeř z Kobylis. Tento zápas byl opět jen v naší režii. Holkám se opět dařilo vše, na 
co sáhly. V tomto zápase se nejvíce dařilo Helče, ta měla 83% úspěšnost a dala do soupeřovy branky 10 
gólů. 

Na tomto turnaji se nám velmi dařilo v rychlém přechodu. 

Hrály: 

Buřičová 6, Drozdová 13, Haluzincová 1, Kliková, Nosková 7, Tomanová 9, Vaňková 2, Voráčková 18, 
Šimáčková 8 

Chytala Kučerová. 

 

  



Poslední příprava žen na jedničku (Otrokovice 31. 8. -  
1. 9. 2018) 

Poslední příprava žen DHC před středeční interligovou premiérou se Slavií se jmenovala Jiskra Handball Cup 
v Otrokovicích. Na turnaji sice nestartovala družstva slavných jmen ani žádný mistr své země, ale turnaj beze 
zbytku splnil to, co jsme potřebovali.  

Páteční večerní zápas s domácími Otrokovicemi přinesl maximální nasazení všech 16-ti zúčastněných 
hráček. V zápase byly vidět chyby, ale takhle by to určitě šlo. Vítězství 28:14 ukazuje na značnou převahu 
DHC.  

Naopak ranní sobotní zápas s družstvem, které se pohybuje ve středu slovenské prvoligové tabulky -Nesvady-
Imel, se příliš nepovedl. Soupeř nepůsobil příliš nebezpečně, přesto hrál velmi nepříjemnou házenou, a tak 
se na vítězství 29:25 Plzeňanky pěkně nadřely.  

Druhý sobotní zápas byl mnohem pohodovější. Další slovenský soupeř Sporta Hlohovec - loni druhý celek 
slovenské první ligy - byl dobrým soupeřem. Přesto podlehl 16:25. DHC pravidelně navyšovalo náskok, 
vyzkoušelo si jinou obranu než v předchozím zápase a pravidelně střídalo všechny hráčky. Po hodinové 
přestávce na Západočešky čekal čerstvý účastník první české ligy - Bohunice. Zápas dvou různých poločasů 
začal tím lepším. Důrazná obrana 2-4 a rychlý přechod do útoku dostávaly Brňanky do velkých nesnází. Tomu 
odpovídal i poločasový výsledek 17:5. Ve druhém poločase DHC zkoušelo hru v sedmi hráčkách a další 
poměrně nové věci. Velmi neúspěšně. Navíc se projevila na hráčkách únava i uspokojení s vysokým vedením. 
To vše v součtu vytvořilo velmi málo pohledný a nebýt prvního poločasu i katastrofický poločas. Až v závěru 
se DHC trochu zvedlo a upravilo výsledek na 31:24.  

Na ranní nedělní zápas s Interem Bratislava se hráčky těšily. Tento zápas s loňským vítězem slovenské ligy 
mělo být přípravou na středeční Slavii. Oba týmy hrají podobným způsobem. Slavia samozřejmě o level až 
dva lépe a rychleji. Sebevědomé Slovenky začaly utkání velmi tvrdě, někdy až surově. Zbytečné fauly při 
střelbě do házené opravdu nepatří. Hráčky DHC ukázaly, že mají pro strach uděláno. Nenechaly si nic líbit a 
přitvrdily. V té chvíli se bohužel v utkání ztratili oba mladí rozhodčí a dělali chyby na obě strany. DHC zvítězilo 
právem 25:17 a stalo se vítězem turnaje.  

Turnaj pomohl odstranit spoustu chyb a nedostatků v souhře hráček, ale ještě jich hromada zůstala. Před 
premiérou si trenéři udělali jasný obrázek, kdo by první zápasy v interlize mohl zvládnout a kdo ne.  

Hrály: 

Franzová 21, Líbalová 18, Svobodová a L. Galušková po 16, Formanová 14, Oravcová 13, Drozdová a 
Kepková po 10, Krausová 6, Poslední 5, Pejšková 4, D. Galušková 3, Nováková 2, Šmrhová  

 

  



Nováček prohnal vicemistra (MOL liga - DHC Plzeň -  
DHC Slavia Praha 5. 9. 2018) 

První interligový zápas DHC Plzeň v historii klubu přilákal do haly extrémní množství diváků, kteří vytvořili v 
hale neuvěřitelnou atmosféru.  

Domácí v úvodních minutách nehráli špatně, přesto nervozita byla logicky jasně patrná a z té pramenily 
chybičky, které vedly k vedení Slavie v 15. minutě v poměru 5:10. Tohle bylo však nejvyšší vedení hostí v 
utkání. Domácí hráčky se trochu oklepaly a začaly vystrkovat růžky. Vytrvalým tlakem a dobrou obranou 
snížily do poločasu na rozdíl pouhých dvou branek 17:19. I po přestávce nováček pokračoval v soustředěném 
výkonu a podařilo se mu snížit na rozdíl jedné branky. O osudu utkání nakonec rozhodly tři slepené branky 
Slavie mezi 18. a 20. minutou. I na tohle dokázaly Plzeňanky ještě odpovědět a zdramatizovat utkání. Dvě 
minuty před koncem snížily na rozdíl dvou branek. Zkušenější hosté si ale závěr střetnutí pohlídali a zvítězili 
30:34.  

Všechny hráčky DHC zaslouží obrovskou pochvalu za bojovnost a chuť do hry. Vyzdvihovat kohokoliv nad 
ostatní by nebylo správné, protože hra byla založena především na kolektivním výkonu a až pak na těch 
individuálních. Po zápase si plně zasloužily potlesk nadšené stojící haly. Teď jen neusnout na vavřínech a jít 
se stejnou chutí, drzostí, ale i pokorou do dalšího utkání, které je na pořadu už v neděli 9. 9. v 16:00 h v hale 
na Lochotíně proti slovenskému soupeři ŠŠK Prešov.  

Hrály: 

Mudrová 6, Franzová 5, Oravcová 4, Svobodová a L. Galušková po 3, Kepková, Poslední a Líbalová po 2, 
Pejšková, Drozdová a D. Galušková po 1, Krausová, Formanová, Jiskrová, Šibrová, Mácalová 

 

  



První ligové body pro nováčka z Plzně (MOL liga -  
DHC Plzeň - Bemaco ŠŠK Prešov 9. 9. 2018) 

Pěkný výkon v zápase se Slavií opět přilákal do lochotínské haly obrovské množství fanoušků. Tentokrát to 
nebyla tak hezká a bezstarostná házená jako ve středu se Slavií, ale body zůstaly v Plzni. 

Prostě, jak říkala moje babička: „Oni sem jedou takovou dálku a vy je nenecháte ani vyhrát". 

DHC začalo mnohem lépe a soustředěnou hrou soupeře překvapilo. Za deset minut vedlo 4:1, ale šancí mělo 
na 8:1. Druhá desetiminutovka byla ze strany DHC bídou a utrpením. Hráčky kupily chybu za chybou, 
zkušenější Slovenky trestaly a otočily na 5:7. 

Naštěstí se domácí do závěrečné části první půle opět trochu probrali a do šaten šli s nadějným, i když 
hubeným vedením 10:9. 

V první desetiminutovce druhé půlky každý chvilku tahal pilku, ale na začátku druhé desetiminutovky se 
Prešovu podařilo po dlouhých minutách vyrovnat na 14:14. V této těžké chvilce vytáhli domácí trenéři žolíka 
v podobě Petry Drozdové, která dvěma střelami získala pro domácí vedení, a když domácí ještě proměnili 
další sedmičku, vedli už o tři branky. A když v 58. minutě zvýšili na 21:17, bylo jasné, že jim první interligové 
vítězství už nikdo nevezme. Hosté sice přidali ještě dva přesné zásahy a upravili na konečných 21:19, ale na 
víc už jim čas nezbyl. První historické vítězství DHC Plzeň v MOL lize bylo na světě. 

Utkání asi zklamalo ty, kdož se přišli podívat na hezkou házenou, ale určitě ne ty, kdo mají rádi trochu 
adrenalinu. Zápas přinesl spoustu ostrých střetů, ale nic záludného. Slovenky bránily na hranici únosnosti a 
předvedly mnohem lepší výkon než před týdnem v Mostě. 

Naopak Plzeň hrála o něco hůře než ve středu, ale na to se historie ptát nebude. Oporami obou týmů byly 
brankářky. 

Za týden čeká DHC další důležitý zápas, tentokrát na hřišti soupeře - ve Zlíně. Na další domácí zápas se 
mohou diváci těšit 22. 9. 2018 od 14:00 h, kdy přivítáme v domácí hale Sokol Písek. 

Hrály: 

Franzová 5, Mudrová, Svobodová a L. Galušková po 3, Oravcová a Drozdová po 2, Líbalová, Pejšková, 
Bušauerová po 1, Nováková, D. Galušková, Kepková, Poslední, Formanová 

Chytaly Šibrová a Mácalová - obě přes 50% úspěšnost!!! 

 

  



Přijďte si s námi zatrénovat! Dnes startuje kroužek Míček! 

 

Krásné a slunečné počasí přeje všem venkovním aktivitám a ty naše házenkářské už se naplno rozběhly. 

V pondělí se na hřišti sešla všechna naše drobotina. Všechna venkovní hřiště i atletická dráha se hemžily 
mladými házenkářskými talenty. Podívejte se, jak jsme v pondělí trénovali a přijďte si to s námi vyzkoušet. 

Dnes se poprvé sejdou ty úplně nejmladší. Holčičky ročníků 2015 a 2016 budou cvičit na Kroužku Míček. 

Děvčata ročník 2014 budou cvičit pod názvem Sluníčka. 

A moc se těšíme i na dívky ročníky 2012 a 2013 - některé už chodily loni, jiné se přidají letos poprvé a společně 
budou trénovat pod názvem Berušky :-) 

Stále ale přijímáme nové hráčky i do starších družstev - hlavně ročníky 2010 a 2011. 

Přijďte se k nám podívat a všechno si vyzkoušet! 

Těšíme se na Vás! 

 

 

  

 

 



Plzeňská liga mladších žaček (15. 9. 2018 Slavia VŠ Plzeň) 

Mladší žačky zahájily sezónu turnajem na Slavii, na kterém obě naše družstva sehrála tři utkání. 

Áčko 

Áčko vstoupilo do turnaje zápasem proti Tachovu průměrným výkonem v osobní obraně, ve které se štěstím 
se podařilo v závěru otočit výsledek (4:3). V následných trhácích se ale bohužel i přes kvalitní přihrávky 
nedařilo střelecky (8:9). Za povedenou pak určitě nelze označit hru, ve které nám úplně utekl začátek (6. min 
0:5). Poté se výkon sice o něco zlepšil, ale s nedůraznou obranou a nepřesnou střelbou jsme na body 
rozhodně myslet nemohli (4:9). Slova chvály proto po zápasu příliš nepadala. 

Facka z prvního zápasu zafungovala a výkon proti HC Plzeň byl již o poznání lepší, i když je třeba přiznat, že 
k tomu přispěla i síla soupeře. Při osobní obraně byl zápas ještě relativně vyrovnaný (8:4), ale při shot-outech 
(13:1) i hře (17:4) už byl průběh jednoznačný. V porovnání s prvním zápasem mnohem lépe fungovala 
vysunutá obrana a přes křídla se dařilo zakončovat rychlé útoky. 

Posledním zápasem bylo derby proti béčku, a jak to již v těchto zápasech bývá, obvykle se jedná o velké 
trápení. Výkon v osobce byl zcela bez pohybu a nasazení a nebýt Nelči v brance, mohlo být k vidění 
překvapení (7:6). Stejně tak při shot-outech by úspěšnost střelby měla být o něco vyšší (10:6). Při hře už se 
pak projevila větší herní zkušenost áčka a opět se dařilo zakončovat po zisku míče z rychlých útoků (16:3). 

Celkově lze výkony v turnaji především pod dojmem prvního zápasu hodnotit jako průměrné. V zápasu se 
slabšími soupeři se děvčata dokázala prosazovat, ale proti silnějšímu soupeři chyběla především střelba 
z dálky a určitě bude potřeba dále pracovat na obranném systému, s nímž se děvčata zatím pomalu sžívají. 
Nevyrovnané byly i individuální výkony, proto lze stěží někoho vyzvednout. Pozitivem je ale určitě to, že 
všechny hráčky se dokázaly víceméně rovnoměrně střelecky prosadit. Ale jasné je, že do dalšího turnaje nás 
čeká spousta práce. 

Hrály:  

Baumruková 3, Košková 6, Stulíková 6, Bezdičková 7, Krejčíková 3, Růžičková 6, Šollarová 1, Růžková M. 9, 
Palečková 4, Polanková 2, Vopatová 7, Březinová 3 

Chytala Langerová. 

Béčko 

Béčko odehrálo první zápas proti Rokycanům a určitě je za něj děvčata třeba pochválit. Ve všech třech 
částech zápasu dokázala zvítězit a výkony v osobce (4:1) i hře (7:3) lze hodnotit jako velmi dobré. Při shot-
outech bude potřeba zapracovat na přihrávce a zpracování míče (5:1). 

Velmi dobrý výkon byl k vidění i při osobce proti Slavii, kterou děvčata s přehledem ovládla (6:3). Trháky (3:6) 
a zejména hra (4:9) už ale tak povedené nebyly. Nedařilo se příliš střelecky a v obraně jsme si nedokázali 
poradit s nejlepší hráčkou soupeře, která nás prakticky sama dokázala porazit. 

V posledním zápasu proti áčku patří děvčatům velká pochvala za výkon a velké nasazení v osobce, v níž po 
většinu času vedla, a k překvapivým bodům bylo velmi blízko. Ve zbývajících částech hry už ale zkušenějšímu 
soupeři konkurovat nemohla. 

Celkově je dojem z výkonu děvčat na turnaji pozitivní. V týmu je několik začínajících hráček a na turnaji nás 
doplnily i minižačky, které ukázaly, že mohou být platnou součástí družstva. Tahouny byly ale logicky 
především zkušenější hráčky (Zuny, Marťa), i když střelecky prosadit se dokázaly všechny hráčky. 

 

 

 

 



Hrály:  

Hanzlíková 3, Loskotová 6, Zídková 3, Burjasová 1, Madleňáková 1, Růžková A., Vaicová 4, Mancellari 1, 
Nyklesová 1, Bažantová M. 5, Špačková 5 

Chytaly Kaucká a Nyklesová. 

 

 

 

 

 

  



Starší dorostenky 15. 9. 2018 v Jindřichově Hradci (1. liga) 

V sobotu zavítaly dorostenky na své první utkání do Jindřichova Hradce.  

Začátek zápasu jsme velmi podcenili a soupeřkám dovolili již v 10. minutě vedení  7:2. Pak jsme zpřesnili 
obranu, přidali střelbu z dálky a do konce prvního poločasu stáhli vedení Jindřichova Hradce o dvě branky na 
poločasový výsledek 12:10. Ještě úvodních 8 minut druhého poločasu jsme drželi krok, ale pak po 
neproměněných střelách a drobných zaváháních v obraně nechali zvítězit domácí 25:17.  

Je třeba říct, že družstvo je složeno ze dvou tréninkových skupin, a že na tomto zápase se některé hráčky 
vedle sebe na hřišti potkaly vůbec poprvé. I přes nepříznivý výsledek si holky zaslouží pochvalu za velmi 
dobrý výkon,  za bojovnost v obraně i za spolupráci v útoku, i když na sebe ještě nejsou zvyklé. Vyzdvihnout 
je třeba také obě brankářky, které chytily několik vyložených šancí. Velkým přínosem a příslibem do budoucna 
je výkon Terky Holečkové, která velmi rychle zapadla do hry družstva a byla jedním z tahounů. Výkony všech 
hráček i jejich spolupráce na hřišti se budou v dalších zápasech určitě zlepšovat.  

Za tým nastoupily hráčky: 

Ročník 2000 - Šmrhová 2, Fousková 2, Poslední 2, Holečková 3 

2001 – Kepková 2, Kliková  

2002 –  Drozdová 1, Lásková 1, Šimáčková, Haluzincová  

2003 -  Voráčková 4, Tomanová  

Brankářky Kučerová, Malá 

 

 

  



Minižačky - turnaj skupiny C (DHC Plzeň 16. 9. 2018) 

V neděli 16. 9. 2018 v domácím prostředí odstartovala sezona i pro minižačky DHC, a to skupinou C. Na DHC 
přijely týmy z VŠ Slavie Plzeň, pražských Hájů, chebské Hvězdy a jelikož nikdo jiný už nepřijel, byla možnost 
nasadit dva týmy za DHC  A a B. Jako vždy se hrála 7,5 minut osobní obrana, shot-outy a 15 minut šestková 
házená. 

Skupina C je určena především pro nováčky, kteří s házenou začínají, nebo pro hráčky s malými zkušenostmi, 
popřípadě pro zkušenější hráčky, které potřebují nabrat sebevědomí. A právě kvůli tomu byla naše družstva 
doplněna o dvě hráčky z přípravky od Karla a o tři nováčky od Milana. Jelikož pro některé hráčky to byl vůbec 
první kontakt s velkou házenou, tak se některé hráčky první minuty trochu rozkoukávaly a nasávaly první 
zkušenosti. 

Jelikož v těchto zápasech není důležitý výsledek, ale to aby si všechny hráčky zahrály, zastřílely,  uvolnily se 
jedna na jednu ale hlavně, aby si hru užily, tak z pohledu trenérů tento turnaj splnil to, co se od něj očekávalo. 
Hodnocení tedy bude víceméně pozitivní. Všechny hráčky si zahrály velkou porci minut a to víceméně na 
všech postech. Zkušenějším hráčkám jako je Nika, Lúca, Kutina pomohly tyto zápasy určitě z hlediska 
sebevědomí. Samozřejmě bylo na holkách vidět, že toho mají odehráno víc, než všichni ostatní. Ale jde o to, 
aby si toto vše přenesly do zápasů s kvalitnějšími soupeři. Velké překvapení určitě byly výkony Dany Svobodů, 
Julči Šeré a Bety Poskočilů, které všechny předvedly vyrovnané výkony, střelecky se výrazně prosadily a i ve 
hře působily velmi dobrým dojmem. Především u Julči je to velké překvapení, jak se s prvními zápasy ve své 
házenkářské kariéře poprala. 

U dalších děvčat jako jsou Viky, Čaky, Gábinka, Míša, Vanesa, Ellen, Lucka, Denisa, Kristýnka, Adriana, Vali 
je důležité, aby hrály, hrály a hrály. Tyto děvčata potřebují nabrat hlavně herní praxi. Top nováčkem byla Sára, 
která absolvovala pouze pár tréninků a hned nastoupila do ostrých zápasů. Rovněž mile překvapila. Neměla 
žádné problémy s nahrávkou, s chytáním míče. Samozřejmě chyběla jistota ve střelbě a v uvolnění, ale to 
bychom chtěli na první zápasy moc. První zkušenost to byla i pro děvčata od Karla pro Míšu a Elišku, která 
určitě rovněž mile překvapila, snažila se, bojovala a celkem bez problémů zapadla do týmu. Samozřejmě u 
všech děvčat v průběhu celého turnaje byla spousta chyb, ať už to byla střelba, nahrávky, chytání míče atd., 
ale jelikož všechna děvčata jsou na začátku, tak se s těmito chybami počítá. Na odstranění těchto chyb 
budeme intenzivně  pracovat na trénincích. Ale určitě to chce čas. 

Závěrem děkujeme rodičům za podporu a budeme se těšit na další zápasy. 

 

 

 

 



Zbytečně ztracené body (MOL liga – HC Zlín DHC Plzeň -  
16. 9. 2018) 

K prvnímu interligovému zápasu v cizím prostředí zavál los DHC na palubovku HC Zlín. 

Prvních 15 minut se oba soupeři oťukávali a stav byl víceméně vyrovnaný (5:4 pro Zlín). V této  čtvrthodince 
vítězily obě brankářky nad střelci. Pak přišla smrtelná část utkání pro DHC. Zlín pětibrankovou šňůrou získal 
výraznější vedení a vyhrál poločas o šest branek 14:8. V této fázi hry byly hostující hráčky často zbytečně a 
přísně vylučovány. Zbývající pětice si nedokázala poradit s důrazem a rychlostí domácích. Navíc hosté sami 
kupili začátečnické chyby. V druhém poločase se se DHC trochu zlepšilo hlavně díky střelecké produktivitě 
V. Oravcové. Zlíňanky však dokázaly vždy hbitě odpovědět brankou do plzeňské sítě, a tak i v závěru utkání 
byl brankový rozdíl stejný jako v poločase (27:21). 

Domácí si vítězství jednoznačně zasloužili. Byli rychlejší, důraznější a měli větší vůli po vítězství. Nezbývá 
než jim blahopřát k zisku dvou důležitých bodů. Hostující hráčky bohužel nedodržely taktiku stanovenou před 
utkáním a i nízké procento úspěšnosti u brankářek jde především na konto děravé obrany. Je na čase 
sestoupit z obláčků, na kterých jsme se příjemně houpali po domácím vítězství s Prešovem, na tvrdou zem a 
začít znovu s házenou, se kterou jsme se prezentovali v prvních dvou utkáních a především věci z tréninku 
lépe přenášet do samotného utkání. Pak můžeme být znovu úspěšní. 

K dalšímu utkání nastoupí hráčky DHC již v sobotu 22. 9. od 14 h na vlastní palubovce. Součástí utkání bude 
charitativní akce pro bývalého spoluhráče obou domácích trenérů Zdeňka Hejduka, který onemocněl 
zákeřnou nemocí ALS. 

Hrály:  

Oravcová a Mudrová po 7, L. Galušková 3, Franzová 2, Líbalová a Poslední po 1, Kepková, Bušauerová, 
Nováková, D. Galušková, Pejšková, Drozdová a Svobodová 

Chytaly Šibrová a Mácalová. 

  



Žirovnický pohár (starší žačky 14. - 16. 9. 2018) 

Dalším přípravným turnajem byl pro starší žačky Žirovnický pohár. Tradičně výborně zorganizovaný turnaj byl 
letos i s dvojitou mezinárodní účastí. Kromě loňského účastníka Tatranu Stupava se zúčastnil i polský tým 
Pogoň Zabrze. 

První zápas v páteční podvečer postavil do cesty Plzeňačkám slovenské soupeřky ze Stupavy. Ty začaly v 
ostrém tempu, první gól však vstřelily hráčky DHC Plzeň. Hráčky Stupavy ale brzy dokázaly srovnat a otočit 
vedení na svou stranu. Slovenky hrály aktivní vysunutou obranu, se kterou si naše hráčky zpočátku nevěděly 
rady, ale pak už se rozehrály. Slovenky byly ale lepší a rychlejší a vyhrály zaslouženě 14:8. Přesto naše 
děvčata zaslouží za tento zápas pochvalu. Dokázala zrychlit hru a velmi dobře bránila. Bohužel 9 technických 
chyb a několik nepřesných zakončení z jasných šancí nás stálo lepší výsledek. 

Sobotní první zápas proti Písku byl z kategorie těch velmi nevydařených. Prvních 15 minut jsme sice byli na 
hřišti tím lepším týmem, bohužel více branek dávaly soupeřky. Pak se úplně přestalo dařit našim brankářkám 
a v útoku jsme opět zahazovali i ty nejvyloženější šance. Navíc jsme opět vyrobili 8 technických chyb. Prohráli 
jsme 8:13. 

Po prvním sobotním zápase následovala procházka do lesa a naše dvě oblíbené hry. Při nich jsme se 
odreagovali a s chutí vlétli na soupeřky z Ivančic a doufali jsme, že už to tentokrát vyjde. A vyšlo. Začátek byl 
sice vyrovnaný, ale nám se brzy podařilo trochu gólově odskočit. V brance výborně chytala Ája, a tak se nám 
konečně v útoku hrálo lépe a dokázali jsme se prosazovat i z rychlých protiútoků. Pochvalu zaslouží Vali i 
Julča, které se sice zpočátku nedařilo, ale dokázala střeleckou smůlu protrhnout. Snažili se ale opravdu 
všichni. A konečně výborně fungovala obrana. Také lavička povzbuzovala, a tak to vyšlo i s trochou štěstí při 
některých akcích. Výhra 13:6 je tentokrát zcela zasloužená! 

Další zápas nás čekala domácí Žirovnice a my jsme potom, co jsme v předchozích zápasech předváděli, 
rozhodně nebyli favoritem. Do utkání jsme vstoupili dobře - hned zpočátku se trefila Majda Komárková. 
Žirovnice ale vzápětí srovnala. Pak se skóre přelévalo ze strany na stranu. My jsme byli trochu lepší v první 
čtvrtině zápasu. Žirovnice v té druhé. Do poločasu jsme si odnášeli mírný náskok 6:5. Třetí čtvrtina byla znovu 
vyrovnaná. Pak se ale dostala ke slovu Vážka - Kačka Krausová - která sérií tří branek strhla vedení na naši 
stranu 11:8. V brance se znovu dařilo Áje - kromě pěkných zákroků měla i štěstí - Žirovnice v rozhodující 
chvíli neproměnila dvě sedmy (jedna šla vedle a jedna do tyče). Utkání jsme dokázali dovést ke zdárnému 
konci - výhra 13:10. Tohle utkání jednoznačně rozhodly spojky - kromě Vážky přidala góly z dálky i Majda 
Komárková. Ale tím největším pracantem byla Hofi, která byla hlavním obranným pilířem. 

Třetí sobotní utkání slibovalo dalšího silného soupeře - Jiskru Třeboň. Oba týmy se střetly před dvěma týdny, 
jednou vyhrála o gól naše děvčata, podruhé výrazným rozdílem Třeboň. I tentokrát bylo utkání vyrovnané a 
rozhodovaly maličkosti. My jsme bohužel v rozhodujících chvílích udělali chyby v obraně, a to rozhodlo. 
Třeboň vyhrála 17:13. 

Poslední sobotní utkání nás čekaly České Budějovice. Po poločasové mírné herní i gólové převaze jsme ve 
druhém poločase výrazně zvýšili tempo a vyhráli zaslouženě 15:7. Výborně zachytila Lucka Šoralová a v 
útoku se dařilo Báře Bourové. Svoji premiérovou gólovou branku po návratu po dlouhé nemoci vstřelila Zuza 
Říhánková. 

V sobotu ráno jsme zvládli utkání proti polskému týmu Pogoň Zabrze. Utkání se povedlo hlavně Míše 
Konderové a Báře Bourové. Oporou byla i Vali Toušová a dobře hrála taky Klára Kepková. Vyhráli jsme 20:7. 

Druhý zápas přinesl pro diváky nervy drásající souboj s Pardubicemi. My jsme nezvládli začátek a vyrobili 
spoustu chyb v obraně. O poločase vedly Pardubice o dvě branky. Pak jsme ale zlepšili obranu a v útoku 
zavelela k obratu nejlepší hráčka zápasu Julča Dubská. Pěti góly v řadě otočila skóre na naši stranu. Jeden 
gól z pivota přidala Liduška Hýblová. Výborný výkon v brance předvedla Ája Šindelářová - spoustu toho 
pochytala a dokázala na góly přihrát Julče i Vali. Zápas byl plný vyloučených a sedmimetrových hodů (za 24 
minut hrací doby bylo pět vyloučených na naší straně a střílelo se proti nám 7 sedmimetrových hodů). Přesto 
jsme však zápas dokázali dovést do vítězného konce 13:12. 

 

 

 



Celkově na nás zbyla nepopulární bramborová medaile. Může nás to mrzet, protože zejména soupeřky z 
Písku (všechny ročník 2005) byli jistě v našich silách. A bronz nakonec brala domácí Žirovnice (kterou my 
jsme porazili). Turnaj přinesl řadu kvalitních zápasů a nám zcela jasně ukázal, že pokud chceme pomýšlet na 
lepší umístění, musíme jít naplno do každého zápasu. Velkou radost nám udělal allstar turnaje, ve kterém 
byla obě naše křídla Julča Dubská a Vali Toušová. 

Všechny hráčky ukázaly svoji kvalitu a velký potenciál. Největšími oporami byly Julča Dubská, Majda 
Komárková a Vali Toušová. Vážně Kačce Krausové se dařilo více v útoku, na obraně musí ještě zapracovat. 
Naopak perfektní výkony zejména v obraně podaly Naty Hofírková a Míša Konderová. Nadějné výkony 
předvedla i Klára Kepková - více se jí ale dařilo v obraně, v útoku zatím chybí přesnější střelba. Pivoti Liduška 
Hýblová a Páťa Dolanská udělaly velký kus práce v obraně, v útoku jim ale chybí lepší pohyb i více přihrávek 
od spoluhráček. Statečně se se starší kategorií praly Barča Bourová i Verunka Pechová. Povedený návrat po 
dlouhé nemoci předvedla Zuzka Říhánková. Brankářkám se v prvních dvou zápasech příliš nedařilo, ale pak 
už to bylo v pohodě a zejména Ája Šindelářová byla velkou oporou a dokázala přihrát na několik branek. 
Lucka Šoralová předvedla také několik hezkých zákroků, ale potřebuje ještě získat více zkušeností. 

Hrály: Konderová 3, Toušová 22, Říhánková 1, Dubská 30, Krausová 6, Komárková 21, Hofírková 2, 

Šindelářová, Dolanská 1, Hýblová 4, Kepková 4, Bourová 6, Pechová 1, Šoralová 1 

 

 

 

 

 

 

  



Pozvánka na utkání žen DHC Plzeň - Sokol Písek (22. 9. 2018 
od 14:00 h) 

 
 

Házenkářky DHC Plzeň ve třetím domácím zápase podpoří léčbu Zdeňka Hejduka, který onemocněl zákeřnou 
nemocí ALS. Utkání začne v sobotu 22. 9. 2018 od 14:00 h v hale 31. ZŠ Plzeň a ženy DHC Plzeň nastoupí 
proti Sokolu Písek. 

Házenkářky DHC Plzeň se aktivně zapojují do charitativní akce na podporu Zdeňkovy léčby. Všechny hráčky, 
které uvidíte v akci, si zakoupily trička na podporu léčby. Ta budou rovněž prodávána před utkáním v hale. 

Zdeněk Hejduk je odchovancem plzeňské házené a dlouholetým úspěšným brankářem. Působil nejen v 
plzeňských klubech, ale několik let i v německém Chamu. Teď svádí jednu z nejtěžších bitev, když bojuje se 
zákeřnou nemocí. 

Pojďme mu všichni pomoci! 
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Hájecká 6+1 - turnaj mini (22. 9. 2018) 

První nesoutěžní turnaj v nové sezoně se konal pro děvčata ročníku 2008/9 v sobotu v  pražských Hájích. 
Hrálo se systémem každý s každým 2x12min. Zúčastnilo se celkem šest družstev a to domácí Háje, pražská 
Slavie, Milevsko,  Ivančice, Písek a samozřejmě DHC Plzeň.  

V prvním zápase jsme se potkali s ambiciózním Pískem. Bohužel kvůli zpoždění v koloně na dálnici jsme 
přijeli do Hájů se zpožděním a podle toho vypadal i náš vstup do zápasu. První čtyři naše útoky skončily 
technickou chybou typu: nechytím míč, přerušovaný dribling nebo noha. Takže než jsme se rozkoukali, 
prohrávali jsme v páté minutě 0:4. Potom jsme se již vzpamatovali, ale špatný začátek nás stál celý zápas. 
Takže první zápas prohra 7:10. Je nutno říci, že v tomto zápase nám velmi špatně fungovala obrana a celkově 
nám dělal problém pohyb, a to jak v útoku, tak v obraně. Další faktor, který měl vliv na výsledek, bylo čtrnáct 
technických chyb, což na takto krátký časový úsek je děsivé. Takže hned první zápas nás posadil trošku na 
zadek, i když jsme na turnaj odjížděli s velkým očekáváním. Druhý zápas nás čekaly domácí Háje. Vstup do 
zápasu nám vyšel oproti tomu prvnímu excelentně. Zlepšili jsme pohyb a začali jsme se prosazovat v útoku. 
Takže jsme v průběhu prvního poločasu vedli bez problému o čtyři góly. Bohužel jsme se nechali unést lehkým 
průběhem a soupeř do poločasu výsledek snížil na poločasových 6:4. Druhý poločas byl už velmi vyrovnaný 
a my měli co dělat, abychom dovedli zápas do vítězného konce. Ale dokázali jsme to a zápas skončil 
dvougólovým rozdílem 11:9. V tomto zápase nám opět příliš nefungovala obrana a jenom Kutině v bráně 
můžeme vděčit za to, že zápas dopadl tak, jak dopadl. Třetí zápas jsme potkali moravské Ivančice. Tento 
zápas byl určitě jeden z těch lehčích. Celkem rychle jsme si vytvořili luxusní sedmibrankový náskok. Zápas 
jsme dovedli do vítězného konce 14:8. Další, a to čtvrtý zápas, jsme nastoupili proti pražské Slavii. Zde jsme 
od začátku zápasu dominovali a za první poločas jsme nasázeli 10 branek a pouze jednu dostali. Takže jsme 
opět protočili sestavu, aby si všichni zahráli. Konečný výsledek 17:1 mluví za vše. Poslední zápas proti 
Milevsku jsme potřebovali vyhrát nebo alespoň remizovat, abychom měli šanci na konečné druhé místo. 
Zápas byl od začátku velmi vypjatý a obrany na obou stranách fungovaly téměř bezchybně. Soupeř bránil na 
šestce a bylo velmi těžké se prosadit. Navíc k tomuto stylu hry měl soupeř typově vhodné hráčky. Vysoké a 
v obraně velmi nepříjemné. V prvním poločase se bojovalo o každý metr hřiště a jak my, tak soupeřky se 
těžko prosazovaly. Takže poločasových 2:2 spíše připomínalo fotbalový zápas. Druhý poločas jsme na 
začátku poločasu dostali lacinou branku z dálky a na tuto branku jsme již nedokázali ve druhém poločase 
odpovědět. I štěstí se k nám  otočilo zády, protože jsme trefili několik tyčí z dálky a nedali sedmičku. Takže 
konečný výsledek 2:4 byl pro nás zklamáním. Bohužel na dvě branky se v házené nevyhrává a naše 
produktivita ze 17 střel - dvě branky mluví za vše.  

Celkově jsme tedy na našem prvním nesoutěžním turnaji skončili na bronzovém stupínku a je pravdou, že 
jsme doufali v lepší umístění. 

Celkové hodnocení turnaje bude se smíšenými pocity. Pozitivum a velké překvapení bylo v brance. Kutina 
předvedla v zápasech perfektní výkony, a i když se nevyhlašoval nejlepší hráč turnaje za naše družstvo, tak 
z našeho pohledu to byla právě ona. Střelecky i herním projevem se dařilo již tradičně Kačce, Anetě, Báře a 
Bety, i když se také nevyvarovaly chyb.  Bohužel negativum je, že se nepřidávají ostatní, a to jak střelecky 
tak herním projevem.  Zase na druhou stranu nám turnaj ukázal, na čem pracovat, a to je střelba z dálky, 
střelba z křídel a musíme neustále pracovat na obraně. 

Jako vždy děkujeme za podporu rodičům, kteří s námi jeli na turnaj. 

 

 

  



Plzeňská liga starších žaček (22. 9. 2018 - HC Plzeň) 

 
 

První turnaj Plzeňské ligy starších žaček se hrál na Božkovském ostrově (pořádalo HC Plzeň). 

DHC Plzeň A 

Áčko hrálo první zápas proti Slavii Plzeň. Po výborném výkonu v první desetiminutovce jsme trošku usnuli na 
vavřínech, hůře bránili a v útoku neproměnili spoustu šancí. Vyhráli jsme 20:6. 

I druhý zápas rozhodlo Áčko už v prvních deseti minutách. Tentokrát dokázaly holky udržet tempo celý zápas 
a vyhrály zaslouženě 32:6. 

Třetí zápas proti HC Plzeň holky koncentrovaně bránily a dařilo se i oběma brankářkám. V prvním poločase 
jsme nedokázali příliš gólově odskočit, druhý ale už byl více v naší režii a vyhráli jsme 26:10. 

Čtvrtý zápas byl z naší strany ten nejméně povedený. Nedostatečné rozcvičení, nekoncentrovaná obrana a 
lajdácká zakončení znamenaly, že Tachov vedl 25 minut zápasu. Pak zavelela k obratu Vali Tošouvá. Nejprve 
vyrovnala a pak dalším gólem přelila vedení na naši stranu. Tachov ještě třikrát dotáhl, ale poslední 
desetiminutovku ovládly naše hráčky (vyhráli jsme ji 7:1). Celkové vítězství 24:18 neodpovídá průběhu 
zápasu, ve kterém byl Tachov větší část doby vyrovnaným soupeřem a zaslouženě vedl. 

Celkově: 

Velmi dobrý výkon podala v brance Ája Šindelářová. V poli se dařilo Majdě Komárkové, Kláře Kepkové i Julče 
Dubské. Vynikala také Vali Toušová. Ve výborném světle se opět představily všechny posily z mladších žaček 
- Laura Vopatová, Mája Polanková i Nelča Langerová. 

Hrály: 

Čásová 6, Dubská 15, Hýblová 5, Kepková 15, Komárková 15, Konderová 4, Krausová 7, Langerová, 
Polanková 4, Šindelářová 3, Toušová 9, Vopatová 18 

Chytaly Šindelářová (54 %) a Langerová (53 %). 

 

 

 

 

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-385-2018-podzim-starsi-zacky-2004-2005.jpg


DHC Plzeň B 

Béčko začalo proti domácímu HC Plzeň. V útoku se nám dařilo, ale obrana hořela. Ve druhém poločase jsme 
se zlepšili v obraně a mohutně ukrajovali z náskoku domácích. V závěru chyběl i kousek štěstí, když naše 
závěrečná střela skončila na tyči. Škoda, bod bychom si za druhý poločas zasloužili. Prohráli jsme 18:19. 

Druhý zápas sloužil především k procvičení vysunuté obrany v prvním poločase. Bohužel se úplně nedařilo 
ubránit zkušenější kamarádky z Áčka. V útoku scházelo více přesnosti v koncovce - šance jsme si vypracovali, 
ale spousta jich skončila na tyči nebo vedle branky (z 28 střel jsme proměnili jen 6). Áčko vyhrálo 32:6. 

Třetí zápas hrálo Béčko proti Tachovu. Od začátku se holkám dařilo v obraně a se soupeřkami jsme drželi 
krok i střelbou v útoku. V brance se představila v životní formě Naty Zaplatílková. V poli hrála výborně Barča 
Bourová a spoustu branek dala i Viky Perglová. Nádherný a dramatický zápas spěl k infarktovému závěru. V 
něm jsme nejprve neproměnili za remízového stavu šanci v útoku. Vzápětí jsme udělali chybu v obraně a byl 
proti nám nařízen sedmimetrový hod (již po skončení hrací doby). Hvězdou zápasu se stala Záplata, která 
chytla i tuto závěrečnou šanci soupeřek a rozhodla o tom, že si ze zápasu s favorizovaným Tachovem 
odnášíme bod (19:19). 

Čtvrtý zápas proti Slavii VŠ Plzeň byl bohužel vyrovnaný jen prvních deset minut. Pak nám bohužel úplně 
došly síly. Pro nevolnost nemohla nastoupit Bára Bourová, se zdravotními problémy se potýkala také Majda 
Růžková. Posily z mladších žaček Adélka Růžičková i Kačka Březinová se snažily, ale přece jen náročné 
předchozí zápasy si vybraly svoji daň. Slavie vyhrála 18:10. 

Celkově: 

Holky zaslouží velkou pochvalu. Odehrály velmi dobré utkání proti HC Plzeň (i když nám utekl začátek), 
výborné utkání proti Tachovu (remíza je určitě největším dnešním výsledkovým překvapením) a statečně se 
držely i proti Slavii. Velké zlepšení bylo vidět na Viky Perglové, dařilo se i Báře Bourové a Naty Hofírkové. To 
byli tři největší tahouni. Opět velký kus práce odvedly mladší žačky - velmi solidní výkon s minimem chyb od 
Ádi Růžičkové, velká snaha od Kačky Březinové nebo výborná obrana a důležité góly Majdy Růžkové byly 
přínosem. Hvězdou týmu byla Naty Zaplatílková, která zejména proti Tachovu předvedla neskutečný výkon, 
ale i v dalších zápasech byla oporou! 

Branky: 

Bourová 8, Březinová 1, Hofírková 14, Cheníčková 2, Chocová 5, Měchurová, Pechová 6, Perglová 15, 
Růžičková 3, Růžková 2, Zaplatílková 

Chytala Zaplatílková (36 %). 

 

  



1. liga mladších dorostenek Sokol Kobylisy - DHC Plzeň  
(22. 9. 2018) 

V sobotu zamířily mladší dorostenky na půdu Kobylis. 

Do Prahy jsme opět odjížděli bez několika opor, které stále trápí zranění. 

Před zápasem jsme si řekli, že nesmíme soupeřky podcenit a zejména si musíme ohlídat jejich nejlepší hráčku 
Petru Jančkovou. To se nám ale hned od úvodního hvizdu nedařilo. 

První branku jsme vstřelili až v páté minutě prvního poločasu, a to hráčka ročníku 2004 Valentýna Toušová. 
Přestože je ještě mladá a teprve sbírá zkušenosti, svoji první příležitost pevně uchopila a uvedla se první 
ligovou dorosteneckou brankou. Určitě to nebyl poslední zápas, který letos za dorostenky odehrála. 

Tento zápas určitě nepatřil mezi ty povedené. Když už jsme si vytvořili šanci, tak jsme ji nedokázali proměnit. 
Bohužel ne všechny hráčky mají tah a chuť dát branku. V tomto zápase se nám nepodařilo proměnit 20 
vyložených šancí - buď skončily na tyčích, nebo jsme vybíjeli brankářku soupeřek. Navíc jsme dostali spoustu 
laciných gólů z pozice křídla, a to si určitě nemůžeme dovolit, pokud chceme pomýšlet na bodový zisk v 
zápase. Prohráli jsme 26:23. 

Nejlepší střelkyní byla Helča Voráčková, která vstřelila devět branek. 

Nezbývá nic jiného, než zápas hodit za hlavu a začít znovu. Hrát s lehkostí a rychlostí, s jakou jsme hráli na 
přípravném turnaji. 

Hrály: 

Toušová 1, Voráčková 9, Drozdová 6, Pitulová 1, Tomanová 2, Lásková 1, Haluzincová 3, Buřičová, Kajerová, 
Řehořová 

Chytaly Malá a Kučerová. 

  



Osmnáctiletá Věra Oravcová hvězdou utkání MOL ligy  
(MOL liga – DHC Plzeň - Sokol Písek 22. 9. 2018) 

Utkání třetího kola předcházela charitativní akce pro Zdendu Hejduka, našeho kamaráda a výborného 
házenkářského brankáře, který onemocněl zákeřnou nemocí ASL. Hráčky obou týmů přispěly na léčbu této 
nemoci stejně jako mnoho diváků, za což jim děkujeme. Snad si přitom spousta z nás uvědomí, že život a 
zdraví je mnohem cennější než spoustu dalších věcí, včetně vítězství v utkání. Trenéři obou týmů si 
symbolicky oblékli bílá trika s logem“ Bojujeme za Zdendu“ a domácí hráčky se v nich rozcvičovaly. 

Zápas sice začal brankou hostí, ale pak se třikrát trefili domácí. V první desetiminutovce bylo DHC lepší a 
drželo si mírný náskok, pak ale několik nováčkovských chyb  znamenalo dvoubrankové vedení Písku. 
Západočešky do poločasu srovnaly na 13:13. První poločas byl přehlídkou zahozených šancí i nepřipravených 
střel. Do druhého poločasu nastoupili opět lépe domácí, kteří získali dvoubrankové vedení, aby ho po chvilce 
opět ztratili. DHC však tento zápas nemohlo prohrát. Mělo ve svých řadách Věru Oravcovou, která v druhé 
polovině zápasu řádila jako černá ruka a hned deset jejích střel ze čtrnácti vystřelených skončilo v síti Písku. 
Písek ztrácel s postupujícím časem trpělivost a příliš se tlačil do nepřipravených zakončení. Toho domácí 
využívali a v závěru vítězství potvrdily Mudrová s Franzovou. Ve druhém poločase se dařilo i Evě Svobodové 
na křídle. Posledních dvacet minut se hrálo už podle plzeňských not. Na místa několika zraněných hráček 
nastoupily mladé hráčky – T. Holečková, P. Ferencová a A. Šmrhová. Protože všechny k prvnímu ligovému 
zápasu přidaly i první ligovou branku, bude mít radost i týmová pokladnička. 

V hodnocení zápasu převládá určitě radost z dalších dvou bodů. Trochu rozpačití jsme samozřejmě 
z matného výkonu v některých fázích utkání. Na druhou stranu je na hráčkách vidět zlepšení a obrovská 
snaha. Pro mladé hráčky není vůbec lehké přijít do nového kolektivu a rovnou do MOL ligy. Máme teď díky 
reprezentační přestávce a díky předehrávce s Prešovem dva týdny bez zápasu, a tím pádem čas pracovat 
na některých věcech, které se nám příliš nedaří. 

Zveme všechny 13. 10. do naší haly na Lochotíně k utkání se slovenským vicemistrem Slovanem Duslo Šala. 

Hrály: Oravcová  10/2, Mudrová 5/2, Franzová 4/1, Svobodová 4, Formanová a Šmrhová po 2, Kepková, 
Holečková, L. Galušková a Ferencová po 1. Poslední, D. Galušková, Pejšková, Nováková 

Chytaly Šibrová a Mácalová. 

  



Turnaj mini 6+1 (Slavia VŠ Plzeň 23. 9. 2018) 

Po sobotní turnaji v Praze na Hájích se konal turnaj skupiny A 6+1 mini na plzeňské Slavii. Bohužel počasí 
vůbec nevyšlo a víceméně celé dopoledne propršelo, což nejsou zrovna ideální podmínky pro házenou, když 
se hraje venku. Celkem jsme odehráli tři zápasy, a to s VŠ Plzeň kluci, VŠ Plzeň holky a s Talentem. Hrálo 
se jako vždy v této kategorii 7,5 minuty osobní obrana, shot-outy a 15 minut házená. 

První zápas jsme odehráli s kluky VŠ. Utkání velmi ovlivnilo počasí a hlavně to, že se kluci vůbec nesešli a 
bylo jich sedm, takže hráli bez střídání. V osobní obraně, v shot-outech i ve hře jsme byli lepší a s chutí jsme 
si zastříleli. 

Druhý zápas s Talentem už byl o poznání horší. Kluci byli velmi hbití, rychlí a razance střelby byla samozřejmě 
větší než u děvčat. V osobní obraně jsme s kluky hráli vyrovnaně. Pro diváky určitě hezká pokoukaná z 
hlediska počtu branek ale pro trenéry peklo. Hrálo se prakticky bez obran a každý útok znamenal branku nebo 
nebezpečné zakončení. I tak patří pochvala děvčatům za bojovnost. V normální hře už měli kluci herně 
navrch. Hlavně silově, pohybem a razancí střelby. I když jsme se také prosadili, soupeř byl prostě lepší. 

Třetí zápas s děvčaty ze Slavie byl oproti předchozímu utkání v osobní obraně velmi chudý na branky a byl 
to spíše velký boj než pěkná házená. Nemilé překvapení bylo, že nám děvčata se Slavie moc nepůjčila míč, 
takže jsme se nemohli dostat téměř do žádné akce. V normální hře už se ukázala naše větší herní kvalita a 
větší zkušenosti. Na míči jsme vypadali jistěji než soupeřky, a to jsme potvrdili i vstřelenými brankami. 

Hodnocení bude víceméně pozitivní. Děvčata se v průběhu dopoledne dobře vyrovnala se špatným počasím, 
kdy neustále pršelo. Tyto tři zápasy naplnily určitě to, co se od nich očekávalo. A to je to, aby děvčata sbírala 
herní zkušenosti a aby hrála, hrála a hrála.  Samozřejmě na některé hráčky dopadla únava a drobná zranění 
z předcházejícího dne. Určitě je na místě pochválit všechny hráčky za bojovnost a nasazení. Zase jako vždy 
nás trápily naše obvyklé chyby při zpracování míče a velké množství technických chyb. I když dneska na 
kvalitu hry mělo velký vliv počasí, protože míč byl neustále mokrý a klouzal. Jako pozitivum bych dneska uvedl 
hru křídel, která hrála velmi dobře a střelecky se prosazovala. 

Opět díky za podporu rodičům. 

Dneškem byla ukončena venkovní sezóna a nyní se začne v hale.  

 

 

 

 

  



1. liga starších dorostenek (Ivančice – DHC Plzeň  
23. 9. 2018) 

V neděli zavítaly starší dorostenky na půdu Ivančic. 

Hodnotit průběh utkání moc nemá význam. Vzhledem ke složení, v jakém starší dorostenky na zápas 
odjížděly, můžeme jen říci, že snahu uhrát co nejlepší výsledek měly všechny.  Za zápas není skoro co 
vytknout, mladé střelkyně Voráčková, Drozdová a Haluzincová se střelecky snažily prosadit a k tomu jim velmi 
dobrým výkonem pomáhala i Pája Kepková. Jediné, na čem musíme ještě pracovat, je, že střílí příliš brzy a 
z nepřipravených pozic.  V utkání byl poměr střel soupeře 55 a nás 54, a to svědčí o tom, že držíme krok a 
že se střelby nebojíme. Zatím ale vázne proměňování - dali jsme jen 26 branek. Bohužel toto utkání nevyšlo 
brankařkám a soupeři se podařilo proměnit celkem 43 pokusů z 54 střel, které šly na branku. 

Je skvělé, že se holky nevzdávají a věří, že v dalším zápase už to konečně protrhneme. 

Hrály: 

Kepková 8, Drozdová 6, Voráčková  5, Lásková 2, Poslední 1, Šmrhová 1, Fousková 1, Holečková 1, Nosková 
1, Haluzincová, Tomanová 

Chytaly Malá a Kučerová. 

 

 

 

  



Minikemp mladších a starších žaček (23. 9. 2018) 

V neděli 23. 9. 2018 proběhl první letošní minikemp pro mladší a starší žákyně. DHC Plzeň pořádá již šestý 
ročník těchto kempů, které mají stále větší a větší oblibu. 

Mladší žačky 

Mladší žačky se tentokrát sešly v rekordním počtu 38 hráček. Zúčastnilo se celkem: HK Slavia VŠ Plzeň 5, 
Házená Rokycany 6, Slavoj Tachov 5, Sokol Lázně Kynžvart 10, DHC Plzeň 12. Po rozcvičení formou honičky 
a cvičení na manipulaci s míčem si hráčky zahrály turnaj v pokládané a pak už byla připravena tradiční 
stanoviště. S Romanem Krejčíkem a Evou Volákovou se hráčky věnovaly náběhům. S Davidem Šmrhou se 
věnovaly uvolnění. Natálie Rittichová měla připravené střelecké stanoviště. S Jarkou Šmrhovou se věnovaly 
obraně a spolupráci s pivotem. Brankářkám se věnovala Markéta Mácalová. Potom se hráčky rozdělily do 
dvou skupin. Jedna skupinka si napsala test z pravidel, druhá skupina zatím hrála v hale. Pak se obě skupiny 
prohodily. 

Na závěr byly tradičně vyhlášeny hvězdy minikempu. Staly se jimi: Sofie z VŠ Plzeň, Kristýna z Rokycan, 
Klára z Kynžvartu a Bára z DHC Plzeň. V pravidlech byly nejlepší Sára Mancellari, Eliška Baumruková, 
Viktorie Bezdičková a Mája Polanková. 

Příští minikemp bude v neděli 7. 10. 2018 do 9:00 do 12:00 h. 

Starší žačky 

Starších žaček dorazilo na minikemp 21. Po rozběhání formou hry se hráčky věnovaly na dvou stanovištích 
nejprve práci nohou a potom driblinku. Následovala tři stanoviště zaměřená na techniku uvolnění (L-únik, 
ruská klička apod.). Pak už byla připravena střelecká stanoviště specializovaná na jednotlivé posty. Brankářky 
měly téměř po celou hodinu intenzivní brankářský trénink s Markétou Mácalovou. Pak se hráčky rozlosovaly 
do dvojic a soutěžily ve střelbě na radar (nejprve ale musely zdolat překážkovou dráhu). Nejúspěšnější dvojící 
byly Liduška a Čása. 

Následovala závěrečná tréninková hra se zaměřením na obranu 1:2:3. 

Hvězdami minikempu byly Máca a Kamča z Tachova a Vážka z DHC Plzeň. 

Příští minikemp pro starší žačky bude 30. 9. 2018 od 9:00 do 12:00 h v hale 31. ZŠ Plzeň. 

 

  



Pohodový běh pro celou rodinu (sobota 29. 9. 2018, 
Kamenný rybník) 

 
 

Pojďte si zpříjemnit víkendové odpoledne 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: sobota 29. 9. 2018 

Kde: Kamenný rybník (sraz u ohniště) 

V kolik: od 14:00 h 

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 a pro všechny účastníky budou připraveny drobné ceny. 

Těší se na Vás trenéři z DHC Plzeň! 

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

 

 

 

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-386-pohodovy-podzimni-beh-2018.jpg


První turnaj přípravky v kategorii mini (28. 9. 2018 Talent) 

Ve sváteční den 28. září vstoupil tým hráček ročníků 2010 a 2011 do letošní sezóny. Už jako přípravka se 
zúčastnil turnaje na Talentu v kategorii MINI. Jak už bývá zvykem, klub DHC reprezentovaly v naší kategorii 
dva týmy. Jeden ve skupině C a druhý ve skupině D. 

Ve skupině C byl tým složen z hráček starších nebo herně vyspělejších. Tým tvořily Natálie Dlesková, Eliška 
Čardová, Markéta Kurešová, Laura Mancellari, Kateřina Rybová a Tereza Škrdlíková. Ve skupině D bojovaly 
nejmladší hráčky z ročníku 2011, a také hráčky nové, které se s házenou začínají teprve seznamovat. Tým 
tvořily Anna Balínová, Laura Draxalová, Anežka Drtinová, Ema Mildorfová, Nela Pivoňková, Amélie 
Přerostová a Eliška Roubová. 

V obou skupinách nám byli za soupeře hráči nebo hráčky ročníků 2008 a 2009. Tudíž věkový, výškový a herní 
rozdíl byl znát. Ale i přes tento handicap se naše hráčky soupeřů nezalekly a statečně s nimi bojovaly. Oba 
naše týmy zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a dobrou hru, kterou ve všech zápasech předvedly. 

Další turnaj čeká přípravku hned další neděli 7. října tentokrát v Rokycanech a v naší kategorii, tj. se stejně 
starými soupeři. Doufám, že si nasazení ze svého prvního letošního turnaje dokážou hráčky přenést i do 
turnajů dalších, které je teprve čekají. 

 

 

  



Mini 4+1 28. 9. 2018 na Talentu 

V pátek ve svátek si minižačky zpestřily dopoledním turnajem mini 4+1 v Bolevecké nafukovačce. 

Rozděleny byly na skupinu A: Samcová, Rittichová, Červená, Čákorová, Poskočilová, Šerá, Jungová. Tyto 
hráčky se utkaly s chlapci z Talentu, s Tachovem a s děvčaty z VŠ Plzeň. Všechna utkání byla pohledná a 
hráčky měly chuť dávat branky. S chlapci z Talentu byly ze začátku některé hráčky méně odvážné, ale 
postupem hry vše opadlo a branku si vstřelily všechny. Největším tahounem celého družstva byla Vendy 
Samcová. Zápas s Tachovem již byl v rukách všech našich hráček a velmi pěknou hru jsme předvedli také 
proti Slavii Plzeň. 

Ve skupině B si zahrály: Beránková E., Beránková M., Trejbalová, Cvačková, Hodlová, Kaucká a úplným 
nováčkem byla Hřebejková Alex. Tyto hráčky si zahrály proti družstvům Talentu, Slavie kluci, Slavie holky a 
Kynžvart. U těchto hráček byl herní projev horší. Nikdo nenabíhal pro míč, všechny hráčky chytaly míč do 
stoje a až pak chtěly něco dělat. V průběhu turnaje se některé hráčky již nechaly přemluvit a začaly se 
pohybovat a díky tomu se jim podařilo vstřelit branku. To se dařilo Trejbalové, Hodlové a Kaucké. Je  třeba, 
aby se nám podařilo přemluvit všechny hráčky, aby zlepšily pohyb, aby byly dravější a hlavně měly větší chuť 
dávat branky. 

 

 

  



Pohodový běh pro celou rodinu (sobota 29. 9. 2018, 
Kamenný rybník) 

V sobotu 29. 9. za krásného podzimního počasí proběhl již druhý ročník Pohodového běhu pro celou rodinu. 

Atmosféra byla více než pohodová. Soutěžící byli již tradičně rozděleni do štafetových týmů a předávali si 
originální dřevěné štafetové kolíky s nápisem DHC Plzeň. Trasa vedla kolem Kamenného rybníka.  

Ve starší kategorii zvítězil tým Liduška, Cvrček, Vali a Laura (ale byl to napínavý souboj až do konce a stříbrná 
štafeta jen vlivem fyzické indispozice jednoho z členů týmů neskončila na lepším místě :-)) 

V mladší kategorii se nejvíce dařilo čtyřlístku ve složení Marlene, Lúca, Julča a Vojta. 

Děkujeme všem za skvělé výkony a za příjemné odpoledne a těšíme se na shledanou na některé z dalších 
akcí. 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (30. 9. 2018 Rokycany) 

Plzeňská liga mladších žaček pokračovala v neděli druhým turnajem, který se uskutečnil v Rokycanech i za 
účasti obou našich družstev. 

Áčko 

Stejně jako na minulém turnaji čekal áčko nejsilnější soupeř hned v prvním zápasu – Hvězda Cheb A. Na 
rozdíl od minulého turnaje, kde jsme zápas s Tachovem nezvládli, tentokrát děvčata vstoupila do zápasu 
mnohem soustředěněji. V osobce se díky velmi dobrému pohybu bez míče podařilo rychle odskočit a i přes 
polevení ke konci z toho byla jasná výhra 8:5. Za to shot-outy se i přes přesné přihrávky vůbec nepovedly a 
s pouhými 5 body uspět nelze (5:6). Houpačka se pak na naši stranu opět převrátila ve hře, ve které děvčata 
předvedla jeden ze svých nejlepších výkonů vůbec. Konečně nechyběla odvaha zakončovat i z dálky, ale 
klíčem k vítězství byla jednoznačně agresivní vysunutá obrana, která téměř nepustila silného soupeře do 
zakončení a naopak se díky ní dařilo získávat míče a zakončovat z protiútoků. Výsledkem tak byla nejen jasná 
výhra 16:7, ale i vědomí děvčat, že při dodržení rolí tento obranný systém může skutečně fungovat. 

Další dva zápasy proti Rokycanům (9:0 osobka, 7:1 trháky a  12:1 hra) a Chebu B (6:1 osobka, 10:1 trháky a 
8:2 hra) byly bohužel podobné jako vejce vejci. Proti slabším soupeřům se děvčata nedokázala více 
namotivovat a soustředit se na úplně základní věci, jako je chytání míče a zakončení. Pozitivem určitě je to, 
že se dařilo rychle zakládat protiútok a přihrávky brankářek většinou byly přesné, ale za velké množství 
technických chyb a vybíjenou s brankářkami soupeře určitě slova chvály nepadala. Zcela výstižně to 
zhodnotila Bára po zápasu slovy: „To bylo hrozný“. Na druhou stranu se jednalo o individuální chyby 
pramenící ze snahy rychle zakončovat, kterých se do budoucna určitě zvládneme vyvarovat. 

Celkově děvčatům patří velká pochvala za vynikající výkon v prvním zápasu a podobnou hrou bychom se 
určitě rádi prezentovali i v budoucnu. V dalších zápase se však holky příliš přizpůsobily síle soupeřů a výkon 
měl k dokonalosti daleko. Jedinými, kdo udržel vysoký standard ve všech zápasech, byly obě brankářky. 
Střelecky výborný turnaj odehrála i Šolly, brankově se ale opět dokázaly prosadit úplně všechny hráčky. 

Hrály:  

Baumruková (5 střel/4, branky), Bezdičková 11/6, Březinová 2/1, Chvátalová 2/1, Krejčíková 5/2, Langerová 
2/2, Palečková 6/3, Polanková 7/5, Růžičková 6/3, Růžková M. 6/3, Stulíková 7/5, Šollarová 12/12, Vopatová 
12/11 

Chytaly Chvátalová (55 %) a Langerová (67 %). 

Béčko 

Béčko zahájilo turnaj rovněž proti Chebu, když se poměřilo s jeho béčkem, a tento zápas patřil rozhodně mezi 
povedené. V zápasu se dařilo oběma brankářkám a i obrana fungovala velmi dobře. Tomu odpovídají i jasné 
výhry v osobce (8:1) i hře, v které jsme se ale trochu trápili v zakončení (6:0). Spokojenost tak úplně panovat 
nemohla jen s hubenou výhrou v shot-outech (4:1). 

Podobně kvalitní výkon pak děvčata předvedla i proti Kynžvartu. Opět se více dařilo v osobce, která byla jasně 
v naší režii (11:3). Ve hře už to byl o poznání větší boj, ve kterém měl zpočátku navrch soupeř. Nám se však 
šňůrou 4 branek podařilo výsledek otočit a i přes několik zmatků a zbytečných ztrát v závěru jsme vítězství 
dokázali udržet (7:6). Střelecky se ani tentokrát nedařilo v shot-outech (2:4). 

Ještě větší drama pak bylo vidět v zápasu se Slavií, kterou jsme stejně jako na minulém turnaji dokázali 
porazit v osobce (5:3) a tentokrát i v trhácích (4:3). Ve hře si soupeř dokázal držet po většinu času těsné 
vedení, které se mu i přes velkou snahu děvčat podařilo udržet až do konce (10:11). I tak je ale třeba výkon 
v tomto zápasu hodnotit velmi vysoko a ocenit, že děvčata bojovala až do úplného závěru. 

 

 

 



Celkově je třeba děvčata za výborné výkony i poměrně nečekané výhry rozhodně pochválit. Z jednotlivkyň je 
třeba na prvním místě zmínit výkon minižačky Kačky Budkové, která odehrála vůbec první turnaj mladších 
žaček a do vyšší kategorie vlétla jako kometa. Dravost a tah na branku, díky kterým se dokonce s 11 brankami 
stala nejlepší střelkyní družstva, by jí řada starších děvčat mohla závidět. Vedle ní standardně velmi dobrý 
výkon v útoku i obraně předvedla Marťa, ale zdatně jim sekundovaly i všichni ostatní včetně obou brankářek. 
Všechny je proto potřeba pochválit. 

Hrály:  

Bažantová M. (10 střel/9 branek), Budková A. 5/1, Budková K. 13/11, Burjasová 8/5, Cvačková 5/2, Loskotová 
12/3, Madleňáková 0/0, Mancellari 9/5, Růžková A. 2/0, Vaicová 9/5, Zídková 5/4, Špačková 6/3 

Chytaly Kaucká (52 %) a Nyklesová (50 %). 

 

  



Minikemp starších žaček (30. 9. 2018) 

V neděli 30. 9. 2018 se sešly starší žačky v hale DHC Plzeň ke druhému tréninkovému minikempu. 

Tradiční rozběhání proběhlo formou netradiční hry - kombinace fotbalu a házené. Po rozcvičení ve dvojicích 
se hráčky pustily do práce na stanovištích. Jedno stanoviště mělo za cíl zlepšit obranné činnosti hráček, druhé 
stanoviště se naopak věnovalo činnostem útočným (zejména náběhům a uvolněním). Na své si opět přišly 
brankářky, kterým se věnovala tentokrát Naty Rittichová. 

Druhá série stanovišť byla střelecká - hráčky se podle svých postů rozdělily do skupinek. Spojky se věnovaly 
střelbě přes blok a v kontaktu. Křídla se také pokoušela zakončit v kontaktu a o úpolové souboje nebyla nouze 
ani na stanovišti pivotů. 

Po "sázkařské" soutěži ve střelbě sedmimetrových hodů se hráčky rozdělily do týmů a utkaly se nejprve v 
osobní obraně (driblink byl tentokrát zcela zakázán), a potom v klasické hře. Tentokrát se hráčky musely 
popasovat s obranou 2:4. 

Všechny hráčky zaslouží pochvalu - minikemp proběhl ve velkém tempu a přitom v pohodové atmosféře. 
Hvězdami minikempu byly Anička ze Slavie a Ája a Záplata z DHC Plzeň. 

Zúčastnilo se celkem 24 hráček, 2 z HK Slavia VŠ Plzeň, 4 z Tachova a 18 z DHC Plzeň. 

 

 

 

 



Minižačky na turnaji skupiny C (6. 10. 2018 HC Plzeň) 

V sobotu 6. 10. 2018 se jedenáct vybraných minižaček (posílených o Lálu z přípravky :-) zúčastnilo turnaje 
Mini 6+1 sk. C, pořádaným oddílem HC Plzeň na Božkovském ostrově. 

Účastnilo se celkem 6 družstev, hrálo se systémem každý z každým, hrací doba 15 minut a shot-outy. Při 
tomto počtu si dostatečně zahrála všechna děvčata. Nejaktivnější byly Danča Svobodová a Vendy Samcová.  

Krůček po krůčku se odhodlávaly i Bety Poskočilová, Julča Šerá, Vali Doubková a Marlene Beránková. Pro 
některé hráčky (Gábi Růžičková, Kristýnka Cvačková, Vanesa Trejbalová, Ellen Beránková, Alex 
Hřebejková) to byl teprve první nebo druhý turnaj ve velké házené, a tak je ještě stále vidět, že jim chybí 
odvaha a odhodlání to vzít samy na sebe.  

Stále máme největší rezervy v chytání míče a proměňování šancí. To se ale bude s dalšími turnaji určitě 
zlepšovat. 

Celkově se tenhle turnaj povedl a holky nasbíraly další cenné zkušenosti. 
  
Opět děkujeme za podporu rodičům. 

 

 

 

  



Minižačky v Tachově (skupina B - 6. 10. 2018) 

V sobotu se konal v Tachově turnaj skupiny B a vše samozřejmě za účasti děvčat z DHC.  Celkem na nás 
čekaly tři zápasy a to s pražskými Hájemi, Lázněmi Kynžvart a domácím Tachovem. Jako vždy se hrálo 
systémem 5 min osobní obrana, shot-outy a hra. Do Tachova jsme odjeli pouze s deseti hráčkami a to ať už 
to bylo vinou zranění, nemocí nebo jiných důvodů. 

Jako první soupeř na nás čekaly pražské Háje, s kterými jsme se potkali před dvěma týdny na turnaji v Praze. 
Tam jsme s obtížemi vyhráli, tak jsme očekávali vyrovnaný zápas. Překvapivě v osobní obraně jsme měli 
navrch a soupeře jsme herně přehráli. Shot-outy nebyly z naší strany nic výjimečného a hra už byla velmi 
vyrovnaná. Zde jsme předvedli jednoduché pohledné akce na jednu dvě nahrávky, dařila se střelba z dálky i 
průniky do šestky. Co nás trápilo, byla obrana, ve které máme pořád okénka. Zejména ve spolupráci a 
součinnosti více hráček. Jednoduše řečeno všechny hráčky si musí pomáhat při bránění. Celkově jsme ale 
toto utkání zvládli a soupeře přestříleli. 

V druhé zápase jsme se utkali s houževnatým Kynžvartem. V osobní obraně jsme se herně trápili a ani střelba 
nám příliš nešla. V shot-outech jsme si s chutí zastříleli a ve hře už děvčata předvedla standardní výkon. Opět 
se nám dařily rychlé přechody a v některých případech i střelba z dálky. Celkově jsme soupeře přestříleli a i 
herně to nevypadalo špatně. Bohužel opět nám to skřípalo v obraně, takže jsme dostali spousty zbytečných 
branek.  Na této herní činnosti musíme v trénincích hodně zapracovat. 

V posledním zápase s domácím Tachovem jsme si s chutí zastříleli a soupeře jsme jednoznačně přehráli. 

Celkové hodnocení celého hracího dne bude víceméně pozitivní. Všechny hráčky si dostatečně zahrály, skoro 
všechny si daly branku a v jednotlivých částech hry byly k vidění akce, které bychom od děvčat chtěly vídat 
častěji. 

Nejvíce nás dnes a nejenom dnes trápí obrana. Na tu se musíme v trénincích nejvíc zaměřit. Druhý největší 
nešvar jsou technické chyby. Kroky, přerušovaný dribling a asi nejvíc chytání míče a v některých případech 
přesné přihrávky. 

Střelecky se dnes dařilo Kačce a Anetě.  

Již tradičně děkujeme za podporu všem rodičům, kteří jeli do Tachova fandit a pomohli nám s dopravou. 

 

  



Plzeňská liga starších žaček (6. 10. 2018 - HC Plzeň) 

Druhý turnaj Plzeňské ligy starších žaček pořádala VŠ Plzeň v nafukovací hale na “Poštovce”. 

DHC Plzeň A 

Áčko proti Slavii začalo trochu pomaleji, ale postupně se holky dostaly do tempa. Výborně hrály hlavně Vali 
Toušová a Majda Komárková. Vyhráli jsme zaslouženě 27:14. 

Druhý zápas proti Béčku se rozjely holky už od začátku. Sice obrana příliš důrazná nebyla, ale výsledek byl 
od začátku jasný. Nejvíce vidět byly opět Vali Toušová a Julča Dubská. Ve druhém poločase se všechny 
hráčky objevily na postech, na kterých většinou nehrají, a tlak v útoku polevil. Přesto Áčko vyhrálo 32:12. 

Třetí zápas sliboval podívanou dvou týmů, které dnes ještě neprohrály. Utkání bylo vyrovnané prvních deset 
minut. Pak DHC zrychlilo hru a ve druhé desetiminutovce odskočilo na poločasových 21:9. I druhý poločas 
jsme pokračovali v koncentrovaném výkonu - dařilo se zejména Kláře Kepkové a Míše Konderové. Vyhráli 
jsme 33:14. 

Čtvrtý zápas proti tradičním rivalkám z Tachova sliboval reprízu vyrovnaného utkání z předchozího turnaje. 
Tentokrát ale naše děvčata hrála koncentrovaně od první minuty a šňůrou čtyř branek od 13. do 18. minuty si 
vypracovala náskok. Výborně jsme vstoupili i do druhého poločasu - v prvních čtyřech minutách jsme skórovali 
s železnou pravidelností a Tachov odpověděl první brankou až v 5. minutě (to už byl stav 15:8 pro DHC 
Plzeň). Opět výborně hrály Vali, Kepi a Majda. Vyhráli jsme 24:15. 

Celkově je třeba kladně ohodnotit poměrně koncentrovaný výkon v průběhu celého turnaje. Oko diváka jistě 
potěšily pěkné akce, ať už nacvičené nebo improvizované. Všechny hráčky (včetně osvědčených posil z 
mladších žaček) střílely góly. Svůj premiérový start v soutěži starších žaček dnes měla Adélka Chvátalová a 
je třeba ji pochválit za snaživý výkon a pěkné zákroky. 

Holky si zaslouženě vybojovaly přímý postup do Žákovské ligy, kde je ale čekají určitě mnohem náročnější 
soupeři. 

Hrály: 

Konderová 7, Toušová 26, Říhánková 1, Dubská 20, Komárková 18, Šindelářová 1, Polanková 2, Hýblová 
10, Kepková 15, Čásová 6, Vopatová 11, Chvátalová 

Chytaly Šindelářová (38 %) a Chvátalová (42 %). 

 DHC Plzeň B 

Béčko zahájilo opět proti HC Plzeň. Bohužel držet krok jsme vydrželi jen prvních pár minut. Pak naše naivita 
v obraně a nepřesná střelba v útoku způsobily, že si HC Plzeň brzy vytvořilo pětigólový náskok. My jsme sice 
měli několik pěkných okamžiků (dařilo se zejména Viky Perglové), ale obrana nefungovala, jak měla. Ve 
druhém poločase jsme přidali a zejména v poslední šestiminutovce jsme mohutně dotahovali, ale HC si 
náskok zkušeně pohlídalo. 

Druhé utkání proti DHC A byla opět jasně patrná větší zkušenost hráček z Áčka. Zejména prvních 14 minut 
utkání bylo téměř strašidelných a nedokázali jsme dát gól!. Ve druhém poločase Áčko trochu polevilo v 
obraně, a tak nám to tam začalo více padat. I tak Áčko vyhrálo zaslouženě. 

Třetí zápas proti Tachovu jsme opět zpočátku drželi krok. V obraně výborně hrály Hofi i Verunka, v útoku se 
dařilo Viky. Pak se tachovské hráčky rozehrály a my jsme postupně začali ztrácet. Prohráli jsme 26:17. 

Poslední utkání proti VŠ Plzeň předvedly holky patrně nejlepší výkon z celého dne. Poměrně dobře jsme 
bránili a střelecky se dařilo Naty Hofírkové (7 branek). Bohužel v závěru nám opět došly síly a projevila se 
únava z celého turnajového dne. Příště se snad podaří dobrý výkon na hřišti přetavit i v bodový zisk. 

 



Celkově všechny hráčky střídaly světlé chvilky s těmi tmavšími. V útoku se dařilo nejvíce Viky a Hofi. Do šancí 
se ale postupně dostaly úplně všechny hráčky, ovšem se střídavými úspěchy je proměňovaly. To nás leckdy 
stálo lepší výsledek. Velká gratulace k prvnímu gólu patří Julče Měchurové. Několik pěkných akcí předvedly 
i Choci a Helča. Cvrček hrála s chytrostí a i ona dala branku. Rozhodně se opět nejen neztratily, ale i oporami 
byly "mladé pušky" Voda a Majda. Pochvalu zaslouží také Záplata, která opět odchytala celý turnaj. 

Hrály: 

Měchurová 1, Stulíková 6, Růžková 3, Zaplatílková, Hofírková 17, Chcová 6, Cheníčková 2, Wandlová 1, Šerá 
1, Perglová 16, Bourová 5, Pechová 1 

Chytala Zaplatílková (38 %). 

 

  



Přípravka na turnaji v Rokycanech (7. 10. 2018) 

V neděli 7. 10. 2018 zamířil tým přípravky na turnaj do Rokycan, kde se nám v loňské sezóně příliš nedařilo. 
A ani tentokrát tomu  bohužel nebylo jinak. Hráčky si nedokázaly přinést dobrý herní projev z minulého turnaje. 

Ve hře bylo málo pohybu, hráčky byly statické, málo si nabíhaly do volného prostoru, kam by mohla přijít 
přihrávka. A když už nějaká přihrávka přišla, tak  byla hodně nepřesná. Téměř vůbec nefungovala obrana, 
která souvisí s pohybem, a ten byl od hráček minimální. Když už si hráčky dokázaly přihrát, stály a koukaly, 
jak soupeř útočí na naši branku a nikdo se nevracel. Od některých hráček tam byly i pozitivní věci, za které si 
zaslouží pochvalu, ale zatím to jsou jen chvilkové záblesky. Je třeba více soustředěnosti na hru, snažit se 
plnit jak útočné, tak hlavně obranné věci ve hře, a hlavně zlepšit pohyb a zpřesnit přihrávky. 

Polehčující okolností může pro hráčky být, že všechny zápasy odehrály proti klukům z týmu Talent Plzeň a 
Slavia Plzeň, kteří jsou zatím o trochu dravější a živější. Dále také naše dva týmy reprezentovalo  pouze  10, 
respektive 11 hráček, takže si většina zahrála v obou týmech. Teď mají hráčky před sebou dva týdny 
tréninků,  kde se budeme snažit co nejvíce odstranit nedostatky v naší hře, a v neděli 21. 10. 2018 nás čeká 
další turnaj přípravek, tentokrát v Plzni na Talentu. 

 

 

  



1. liga mladších dorostenek DHC Plzeň - Jiskra Otrokovice 
(7. 10. 2018) 

První domácí zápas přinesl mladším dorostenkám dva body.  

Třetí zápas v řadě, ale první domácí, odehrály v neděli mladší dorostenky proti TJ Jiskra Otrokovice a připsaly 
si dva body za výhru 26:15. 

Do zápasu jsme nenastoupili moc dobře, nevedla se nám jak obrana, tak i útočná hra. Ještě v desáté minutě 
svítilo na časomíře 1:4 pro hostující hráčky. Opět se nám nedařila střelba a ani v obraně jsme si nebyli tolik 
jistí, jako jindy. Zlom nastal v 15. minutě prvního poločasu, kdy šňůrou osmi gólů jsme strhli vedení na svou 
stranu a v 25. minutě jsme vedli 9:5. Do konce prvního poločasu jsme si udrželi náskok a do šaten se 
odcházelo za stavu 12:7 pro domácí hráčky.  

Do druhého poločasu jsme nastoupili s větší chutí a udržovali si vedení. Zlepšila se střelba a v obraně se nám 
již dařilo. Výborné zákroky opět předvedla Malina, která má velkou zásluhu na zisku dvou bodů. Střelecky se 
nejvíce dařilo Páje, která  do soupeřovy branky umístila 6 branek. Velký přínosem byl i návrat Sáry Kantnerové 
a Natálie Rittichové , které se pomalu zapojují po zranění. 

Sice jsme získali dva body, ale se hrou nejsem tolik spokojena. Stále mi chybí týmová hra, chuť od všech 
hráček. Tento zápas nepatřil zrovna mezi pohledné. 

Hrály: 

Kantnerová 1, Voráčková 3, Drozdová 4, Šimáčková 1, Tomanová 3, Lásková 6, Rittichová 4, Haluzincová 3  

Chytaly Malá 1 a Šindelářová. 

 

 

  

  



1. liga starších dorostenek DHC Plzeň - Otrokovice  
(7. 10. 2018) 

V neděli zavítaly na domácí půdu DHC Plzeň Otrokovice. 

Vstup do zápasu se  nám vydařil na  výbornou.  Již první desetiminutovku zápasu jsme vedli 10:1. Soupeř 
neměl možnost dostat se do jakékoliv akce přes naší dobře fungující obranu, kterou dirigovaly Bára Nosková, 
Pavlína Lásková a Terka Holečková. Až ve 14. minutě prvního poločasu snížily soupeřky na 10:2. Velmi dobře 
se nám po celou dobu utkání dařilo číst vše, co se snažily soupeřky vymyslet.  

V útoku jsme díky Věrce Oravcové byli klidnější a jistější ve všech herních činnostech, bylo vidět, že si holky 
věří, že to dneska zvládnou. Fungovalo uvolnění 1:1,  střelba z dálky i spolupráce s pivoty, kteří za zápas 
vstřelili 8 branek (Nosková 5, Lásková 3). O poločase tak na tabuli svítilo pro nás přijatelné  skóre 18:10. 

Ve druhé půli si stoupla do branky Verča Netrvalová a to byl konec pro Otrokovice.  Verča branku zavřela a 
díky dobrým zákrokům se dařil i rychlý přechod a trháky. Dokázali jsme i dobře zareagovat na osobku na dvě 
hráčky, kterou na nás Otrokovice zkusily. Zde se nejvíce dařilo Páje Kepkové (4 branky) a přidala se k ní i 
Kačka Šimáčková (3 branky).  V zápase se rozhodně nenechala zahanbit ani křídla a přidala se jak aktivitou, 
tak i brankami (Terka Poslední 3, Maky Fousková 3, Naty Tomanová 1 a Kája Kliková 1). Střelecky 
nejproduktivnější byla Helča Voráčková 8, Věrka Oravcová 3, Terka Holečková 4, Lucka Drozdová 1.  

To vše přineslo pěkný  výsledek 39:21 pro DHC Plzeň a první 2 prvoligové body. 

Příští víkend zavítáme do Veselí nad Moravou. 

Chytaly Míša Malá (38 %) a Verča Netrvalová  (41 %). 

 

  



Minikemp mladších žaček (7. 10. 2018) 

Rekordní počet hráček dorazil na druhý minikemp mladších žaček do haly DHC Plzeň. 

Celkem 56 házenkářek (23 z DHC Plzeň, 8 z Kynžvartu, 6 z HK Slavia VŠ Plzeň, 15 z HK Rokycany, 4 ze 
Slavoje Tachov). 

Po seznamovacím rozběhání a rozcvičce se hrály čtyři průpravné hry a brankářky měly svůj trénink s 
Markétou Mácalovou. Pak se hráčky rozdělily do skupin a trénovaly na stanovištích. V hale se věnovaly 
uvolnění a obraně s Davidem Šmrhou a Romanem Krejčíkem. Stanoviště střelby měli na starosti Naty 
Rittichová a Milan Janků. V malé tělocvičně s judistickým tatami hráčky zkoušely pádovou techniku s Jarkou 
Šmrhovou. Ve velké tělocvičně je čekala atletická průprava s Lukášem Královcem. 

Pak už hráčky ve velké hale hrály házenou a v tělocvičně je čekaly průpravné hry (vylučovaná dotykem míče 
a vybíjená). 

Všechny hráčky zaslouží pochvalu za dobrý přístup a nasazení v průběhu celého kempu. 

Hvězdami byly vyhlášeny Viky z Tachova, Claudie z Kynžvartu, Gábina z Rokycany a Nela z DHC Plzeň. Na 
překážkovém dráze byla nejrychlejší Laura z DHC Plzeň. 

 

 

 

 

  

  



Pozvánka na MOL Ligu (DHC Plzeň - Duslo Šala 13. 10. 2018 
od 16:00 h) 

Po čtyřech odehraných kolech jsou ženy DHC se čtyřmi získanými body ve středu tabulku spolu se Slavií 
Praha, Mostem a právě svým dalším soupeřem v pátém kole, slovenským vicemistrem, Slovanem Duslo Šala. 

Soupeř měl na začátek soutěže určitě těžší los než Plzeňačky. Šala hrála v Michalovcích a Veselí bez zisku 
bodu, ale v domácím prostředí porazila Most i poslední Bánovce. Na druhou stranu  DHC hraje do karet 
domácí prostředí, kde se mu tradičně daří a má obrovskou podporu fanoušků. Dá se tedy očekávat pěkný 
souboj, v němž jsou určitě favoritem hostující Slovenky. Přijďte podpořit holky v sobotu 13. 10. od 16:00 h 
tradičně do haly 31. ZŠ na Lochotíně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (13. 10. 2018 DHC Plzeň) 

Třetí turnaj Plzeňské ligy mladších žaček se odehrál v naší domácí hale 31. ZŠ. 

Áčko 

Děvčata vstoupila do turnaje velmi dobrým výkonem proti Slavii. I když výsledek nelze úplně přeceňovat, tak 
po jasných výhrách v osobce (8:1), shot-outech (14:5) i hře (13:6) určitě bylo možno děvčata pochválit, a to 
jak za útočnou, tak i obrannou fázi hry, ve které nechyběla dostatečná agresivita. 

O to hůře se pak hodnotí výkony, které předvedla v dalších dvou zápasech. Proti Tachovu byl vidět zbytečný 
respekt a překvapivě se nedařilo ani při osobce, se kterou jinak problémy nemáme. Tentokrát jsme však zcela 
vyhořeli v obraně, kde jsme špatně obsazovali hráčky soupeře a zaslouženě prohráli (5:9). Vyhrát se 
nepodařilo ani v trhácích (9:12) a zcela nepovedená byla hra, především co se týká útoku. Stejně jako na 
prvním turnaji nám úplně utekl začátek a když v 9. minutě bylo skóre 0:6, bylo fakticky po zápasu. Druhá 
desetiminutovka již byla vyrovnaná, obrana se zlepšila, ale celkový dojem ze zápasu určitě dobrý nebyl. 
Zásadní problém byl především v útoku, kde děvčata hrála jen individuálně a snaha vytvořit si nějakou 
kombinací lepší střeleckou pozici byla nulová. S pouhými čtyřmi vstřelenými brankami lze proto uspět stěží 
(4:9). 

A chtělo by se říci, že to ještě nebylo to nejhorší, co nás na turnaji potkalo. V posledním zápasu proti béčku 
se sice podle očekávání podařilo zvítězit v osobce (12:4), ale už trháky s velkým množstvím nepřesných 
zakončení jasně naznačily, že koncentrace není na úplně nejvyšší úrovni (10:5). To se pak naplno projevilo 
ve hře, kde bylo jednoznačně patrné, že děvčata soupeře podcenila a předpokládala, že zvítězí, aniž by se 
musela více snažit. Když se k velmi malému nasazení přidala nepřesná střelba z vyložených pozic a 
nedůsledná obrana, bylo ze zápasu drama až do konce. Za těsnou, a nutno podotknout, že rozhodně 
nezaslouženou výhru 7:6, tak mohla děvčata děkovat Nelče, jelikož nebýt jejího výborného výkonu v brance, 
výsledek by byl opačný. 

Celkově je dojem z turnaje hodně rozpačitý. Chyby ke sportu patří, ale tentokrát je potřeba kritizovat 
především přístup děvčat k turnaji, nesoustředění se na základní věci a vyjma prvního zápasu i absenci 
kolektivní hry, bez které už v této kategorii uspět nelze. Před silně obsazeným turnajem v Žirovnici, který nás 
čeká za dva týdny, je tak rozhodně co zlepšovat. 

Hrály:  

Baumruková 2 branky, Bezdičková 8, Březinová, Chvátalová, Košková 3, Langerová 2, Palečková 2, 
Polanková 1, Růžičková 4, Růžková M. 7, Stulíková 2, Šollarová 4, Vopatová 13 

Chytaly Chvátalová (38 %) a Langerová (45 %). 

Béčko 

Béčko vstoupilo do turnaje zápasem proti Tachovu a od prvních minut bylo patrné, že se jedná o soupeře, 
který je i přes snahu děvčat zatím nad jejich síly. V osobce se navíc vůbec nedařilo proměňovat šance (0:10) 
a podobně tomu bylo i v trhácích (2:10). Ve hře už šel výkon o něco nahoru, ale i tak byla kvalita soupeře 
příliš vysoká (3:12). 

To druhý zápas proti HC Plzeň už byl o něčem jiném. Dobrý pohyb při osobce (6:1) i důrazné obrana ve hře 
(8:5) vedly ke zcela zaslouženým výhrám. Vyzdvihnout je tentokrát i mnohem lepší produktivitu v shot-outech 
(10:0). Tradičně velmi dobrý výkon pak děvčata předvedla i proti Slavii, se kterou jsme se letos utkali již potřetí 
a i potřetí ji dokázali porazit v osobce (7:5). V trhácích skončil zápas nerozhodně (5:5) a ve hře na rozdíl od 
osobky znovu těsně zvítězil soupeř (4:6). Děvčata se ale prala o výsledek až do konce a těžko jim něco 
vyčítat. Až se nám lépe podaří ubránit Maku, která nás prakticky sama poráží, tak i výsledek bude lepší. 

V posledním zápasu proti béčku se děvčatům podařilo mnohem více nahecovat, než jejich zkušenějším 
kolegyním, a především nadšený výkon ve hře (jaký to kontrast oproti bezkrevnému výkonu áčka) lze hodnotit 
velmi vysoko. Ze smolné prohry proto nemusela být vůbec zklamaná, ač k bodům chybělo skutečně jen málo. 

 



Celkově je potřeba děvčata obrovsky pochválit. I když je družstvo z velké části tvořeno hráčkami, které zatím 
nemají tolik herních zkušenosti (i tentokrát jsme zapojili i dvě úplně nové hráčky), tak družstvo zdobí obrovská 
chuť ke hře a velké nasazení. Že se to proti vyspělejším soupeřům zatím tolik neprojevuje výsledkově, proto 
vůbec nevadí, a výkony děvčat jsou určitě příslibem do budoucna. Po zásluze proto některé z nich dostanou 
příležitost předvést se i na turnaji v Žirovnici a další pak o další týden později na Tachovském dortíku. 

Hrály:  

Bažantová M. 2 branky, Budková A. 3, Burjasová 5, Cvačková 4, Eismanová, Loskotová 4, Madleňáková, 
Mancellari 1, Nyklesová 5, Podlenová, Vaicová 9, Zídková 3, Špačková 2 

Chytaly Kaucká (32 %) a Nyklesová (41 %). 

 

  



Příliš krutá porážka (MOL liga – DHC Plzeň - Slovan Duslo 
Šala 13. 10. 2018) 

V krásném podzimním odpoledni, které lákalo spíše na procházku přírodou, se sešla v lochotínské hale opět 
velmi slušná návštěva. Důvodem byl zápas MOL ligy mezi nováčkem DHC Plzeň a slovenským vicemistrem 
Slovanem Duslo Šala. Šala byla jasným favoritem. Vždyť v sázkových kancelářích byl kurs na Slovenky 
1,05:1. 

Tuto skutečnost však DHC nehodlalo akceptovat a s chutí se pustilo do soupeře. 

V první pětiminutovce získalo minimální vedení 2:0, aby pak dalo vlastními nedůslednostmi soupeři možnost 
vzít si vedení na svou stranu 3:5. 

Mezi 13. a 18. minutou přišel skvělý úsek domácích, kdy i přes vyloučení ve vlastních řadách získali čtyřmi 
brankami v řadě nazpět ztracené vedení 7:5, které udrželi až do poločasových 12:11. 

Po přestávce nastoupily domácí hráčky, jako kdyby neposlouchaly dobré přestávkové rady trenérů. To je stálo 
vedení (12:15). Zvýšená aktivita znamenala ve 45. minutě vyrovnání stavu na 16:16. Poté přišla série 
obrovských chyb, zbytečných vyloučení a neproměněných šancí. V 52. minutě byl stav 18:23. Oddechový čas 
a pokus o hru 7:6 měl za výsledek pouze jeden okamžitý gól Terky Holečkové, ale pak už dávali branky jen 
hosté, kteří právem zvítězili 19:28. Nejspravedlivější by asi bylo vítězství Šaly například o tři branky, ale 
domácí riskovali a závěr naprosto nezvládli ani herně a především psychicky. 

Jsme samozřejmě vzhledem k vývoji dvou třetin zápasu zklamáni, ale nedělal bych z prohry žádnou tragédii. 
Je to pro mladý tým opět další důležitá zkušenost, ale zároveň i poznání, že hrát se dá s každým, pokud 
dodrží hráčky týmovou strategii. Pro trenéry určitě znamení, že jdeme dobrou cestou, na jejímž konci by mohla 
být zasloužená odměna. 

Příští týden jede DHC na horkou půdu do Olomouce, aby o dalším víkendu (27. 10. od 16:00 h) přivítalo 
dalšího slovenského soupeře, tentokrát slovenského mistra Iuventu Michalovce.  

Hrály: Mudrová 7/3, Franzová 3/3, Oravcová 2/1, Svobodová, Holečková, Drozdová, L. Galušková, Líbalová, 
Bušauerová a Šelaisová po 1, Ferencová, Kepková, Krausová, Formanová 

Chytaly Šibrová a Mácalová. 

 

 

 



1. liga mladších dorostenek Sokol Vršovice - DHC Plzeň  
(14. 10. 2018) 

V neděli zamířily mladší dorostenky k dalšímu venkovnímu utkání na půdu TJ Sokol Vršovice. Na zápas jsme 
odjížděli bez několika posil (Kopr, Pája, Tomy), které  se vydaly se staršími dorostenkami. Nahradily je mladé 
hráčky Valentýna Toušová, Kateřina Krausová, Magdaléna Komárková a Adriana Šindelářová. Vali s Ájou 
s námi již zápas odehrály, ale pro Kačku a Majdu to byl první start v dorostenecké lize. 

Do zápasu jsme nastoupili s tím, že musíme vycházet z velmi dobré obrany. Což se nám prvních pět minut 
moc nedařilo. Pak se děvčata probrala a začala fungovat. Obrana nebyla sice stoprocentní, ale výrazný posun 
tam byl. V útoku se nám konečně dařilo lepší zakončení než v předchozích zápasech. Do šaten jsme 
odcházeli s lehkým vedením 10:12. 

Druhý poločas byl jen v naší režii, a tak jsme v deváté minutě navýšili skóre o čtyři branky (12:16), pak už si 
děvčata zápas ohlídala. Vyhráli jsme 25:18. Velký prostor dostali mladé hráčky, které se nezalekly a podaly 
velmi dobrý výkon. Opět pozitivní pro náš tým bylo to, že se již plně zapojily Sára Kantnerová a Natálie 
Rittichová, obě odehrály přes 50 minut a není jim co vytknout. Sára vstřelila 5 branek a Ritti 2 branky. 

Tentokrát budu chválit více, než jsem zvyklá. Snad svůj nejlepší zápas předvedla Veronika Haluzincová, která 
konečně dokázala přenést do zápasu to, co předvádí na tréninku. Ač vstřelila jen 3 branky do soupeřovy sítě, 
tak její obrana byla naprosto perfektní. Velkou zásluhu na zisku bodů má Kateřina Šimáčková, která se 
konečně probudila a začala hrát to, na co jsem u ní zvyklá. V tomto zápase vstřelila soupeři 7 gólů. Výborný 
výkon předvedly také Vali, Majda a Vážka (Kateřina Krasová). Vali si připsala na své konto další 3 góly, 
odvedla perfektní práci v obraně. Majda si dala svůj první ligový gól a Vážka si na něj musí ještě počkat. 
Všechny tyto mladé hráčky mě přesvědčily, že můj výběr byl správný a svého prvního ligového zápasu se 
nezalekly. Stejně jako Ája (Adriana Šindelářová), která zavřela bránu na posledních pět minut a z pěti střel, 
které na ni šly, dokázala čtyři chytit. Jako další je samozřejmě Malina. Ta, ač se potýkala celý týden s virózou, 
tak na jejím výkonu to nebylo vůbec znát. Opět předvedla fantastické zákroky.  

Hrály: Toušová 3, Krausová, Kantnerová 5, Voráčková 3, Komárková 1, Šimáčková 7, Pitulová, Buřičová 1, 
Řehořová, Rittichová 2, Haluzincová 3 

Chytaly Malá (58 %) a Šindelářová (80 %). 

 

  



Starší dorostenky přivezly body z Veselí nad Moravou  
(14. 10. 2018) 

V neděli ráno vyrazily starší dorostenky k dalšímu zápasu 1. ligy do Veselí nad Moravou. 

Na zápas jsme vyráželi bez nemocných opor (Aničky Šmrhové, Terky Poslední, Maky Fouskové a Míši 
Šlehoferové). Samozřejmě nás nemohly ani doplnit hráčky z mladších dorostenek, neboť ve stejný den 
bojovaly o body ve Vršovicích. 

Úvod zápasu vyzněl lépe pro nás, opět zafungovala dobrá obrana a již v 6. minutě jsme vedly 4:1 a v 11. 
minutě 6:2. V průběhu další desetiminutovky se skóre přelévalo z jedné strany na druhou a na soupeři bylo 
vidět, že se mu vlastně ani moc nechce. Díky nedůrazné a pomalé hře soupeře jsme se tak trochu nechali 
uspat a zvolnili důraz v obraně. Soupeřky toho využily a podařilo se jim od 19. do 21. minuty vstřelit hned 4 
branky a vzít si vedení na svoji stranu 11:10 (to bylo jediné vedení soupeřek během utkání). Po oddechovém 
čase, kdy jsme si řekli, co je špatně a v čem jsme polevili, jsme si zas během 3 minut vedení vzali zpátky do 
svých rukou a zakončili poločas výhrou 12:15. 

Ve druhém poločase jsme nepolevili a přidali hned na začátku pár rychlých branek a v 10. minutě druhého 
poločasu vedli 21:14. Do konce zápasu jsme si skóre již ohlídali, a tak nás mohla těšit konečná výhra 29:22 
a hlavně dva body, které přivezeme domů. 

Po dlouhé pětihodinové cestě a s několika drobnými zraněními, které si některé hráčky již přivezly a se kterými 
přesto do utkání nastoupily, to pro nás nebyl vůbec lehký zápas. Verča Netrvalová, která odchytala celé utkání 
s podvrknutým kotníkem, podala svůj maximální výkon. K tomu jí pomáhala dobrá obrana našich bojovníků 
Báry Noskové, Páji Láskové a Terky Holečkové. Vše podtrhli střelci v útoku Věrka Oravcová, Lucka Drozdová, 
Naty Tomanová a nastydlá Pája Kepková. Svoji roli zvládly na netradičních postech (křídlo) i Verča Vodáková 
a Kája Kliková. A v neposlední řadě pomohla i Áďa Bernhardová, která si doléčuje zraněné koleno. 

Jako trenérovi se mi hodnotí zápas dobře, neboť odkaučovat družstvo, které hraje s takovou chutí, je opravdu 
radost. Přestože to holky nemají jednoduché a vidí se jen při zápasech, nikomu se nedá nic vyčíst. Holky se 
s tím opravdu perou na výbornou,  snaží se dodržet pokyny a fungují jako tým. 

Hrály: Oravcová 10, Drozdová 7, Tomanová 3, Kepková 2, Nosková 2, Lásková 2, Kliková 2, Holečková1, 
Vodáková, Bernhardová 

Chytala Netrvalová (32 %). 

 

 

 



Z Hané bez bodu (MOL liga – DHK Zora Olomouc -  
DHC Plzeň 20. 10.) 

Nováček se vydal na Hanou s velmi těžkým úkolem – pokusit se obrat domácí Olomouc o nějaký ten bod. 
Olomouc je doma velmi silná, vždyť zatím jako jediná zde obrala o bod zatím vedoucí Michalovce a celkem 
hladce porazila i do té doby vedoucí Veselí. Jedná se tedy o jeden z nejkvalitnějších týmů interligy s vynikající 
lavičkou plnou hráček, které by někde jinde byly v základní sestavě. 

DHC nezačalo nijak oslnivě. Hned v počátečních minutách zahodilo několik velmi slušných šancí ke skórování 
a pustilo domácí do mírného vedení. Ve 25. minutě prohrávalo DHC jen 8:7. Závěrečnou pětiminutovku  první 
půle však Západočešky prohrály 4:1 a do kabin šly se čtyřbrankovou ztrátou 12:8. Další slabá pětiminutovka 
následovala bohužel hned o přestávce. Opět 4:1. Přestože Olomouc získala slušný náskok, hráčky DHC se 
nevzdávaly a bojovaly do poslední minuty. Poslední čtvrthodinka byla ve znamení velmi svižné házené 
s chybami z obou stran. Domácí zaslouženě vyhráli 27:21. Od vyšší prohry hosty zachránila v druhém 
poločase chytající Eliška Šibrová, která chytila 14 střel soupeře včetně čtyř sedmimetrových hodů. 

I přes prohru lze na zápase najít pozitiva. Zahrály si všechny hráčky, které na zápas cestovaly. Dokážeme i 
s velmi kvalitním soupeřem udržet poměrně vysoké tempo hry. Pokud snížíme procento chyb, které ve vysoké 
rychlosti děláme, máme šanci porvat se v nějakém z dalších zápasů o body. Negativem je rozhodně malá 
(v tomto zápase žádná) produktivita křídel a velké množství ztrát míčů, aniž bychom ohrozili branku soupeře. 
Bojujeme dál a i nadále se budeme pokoušet okrást o body nějaká z týmů v tabulce před námi, i když příští 
týden to bude extra těžké, protože přivítáme lídra tabulky z Michalovců (27. 10. od 16:00 h). 

Hrály: Oravcová a L. Galušková po 5, Mudrová a Franzová po 3, Drozdová, Líbalová, Ferencová, Pejšková 
a  Krausová po 1, Formanová, Svobodová,  Bušauerová, Kepková a Holečková 

Chytaly Šibrová a Mácalová. 

 

 

 

 

  



Minikemp mladších a starších žaček (20. 10. 2018) 

Poslední podzimní minikempy se opravdu vydařily. 

Minikempu mladších žaček se zúčastnilo 27 hráček z HK Slavia VŠ Plzeň, DHC Plzeň a HK Rokycany. 
Děvčata si nejprve zahrála "na zloděje", a pak si vyzkoušela koordinačně náročná cvičení ve dvojicích s 
míčem. Na stanovištích je opět čekala zajímavá práce. V tělocvičně se s Naty Rittichovou a Aničkou 
Šmrhovou věnovaly přihrávkám a práci s reakčními míčky. Na stanovišti uvolnění je čekala průprava na 
osobní obranu s Davidem Šmrhou a Evou Volákovou. Na stanovišti náběhů se Roman Krejčík i Milan Janků 
pokoušeli dostat děvčata více do pohybu. Zpestřením byla opět soutěž v překážkové dráze - tentokrát ji 
děvčata musela proběhnout hned čtyřikrát a vždy přesně zakončit na branku s děravou plachtou. Závěrečná 
hodinka byla věnována ve velké tělocvičně vytloukané a vybíjené, v hale se hrál "minizápas" v osobní obraně, 
shot-outech a klasické hře. Všechna děvčata se snažila, co to jen šlo, a proto je i tentokrát čekala sladká 
odměna. Hvězdami minikempu byly Ilona ze Slavie, Bury, Naty C. a Bára K. z  DHC Plzeň. Na překážkové 
dráze byly nejlepší Laura a Aneta. 

Minikemp starších žaček se také velmi vydařil. Zúčastnilo se celkem 22 hráček (dvě z Tachova a ostatní z 
DHC Plzeň). Po zábavném rozcvičení formou štafetových soutěží i je čekala práce na stanovištích. Ve velké 
tělocvičně to byly přihrávky s medicinbaly s Naty Rittichovou. Na uvolnění pracovaly společně s Aničkou 
Šmrhovou a Evou Volákovou. Na získávání míče a obraně pracovaly s Jarkou Šmrhovou. Pak následovala 
herní stanoviště, ve kterých děvčata musela řešit situace v početní nerovnováze. I v poslední hodince kempu 
jsme toho hodně stihli - kromě střelecké soutěže a úpolové hry, došlo i na tradiční hru - tentokrát s obranou 
1:2:3. 

Hvězdami byly tentokrát Vali, Hofi a Barča z DHC Plzeň. 

 

  



Přípravce se na Talentu dařilo (21. 10. 2018) 

Další turnaj, kterého ho se  hráčky přípravky zúčastnily, se odehrál v neděli 21. 10. 2018 v Plzni na Talentu. 

DHC Plzeň A 

Opět jsme měli přihlášené dva týmy. Avšak tentokrát jsme si chtěli zahrát i s jinými soupeři, hlavně těmi 
dívčími, a tak jsme se přihlásili do jiných skupin, než tomu bývá obvykle. 

Tým DHC Plzeň A se v sestavě Natálka Dlesková, Eliška Čardová, Míša Pluhařová, Lála Mancellari, Terezka 
Škrdlíková a Markétka Kurešová utkal postupně s týmy Talentu C, Chebu A,  Šťáhlav A, Rokycan B a 
Kynžvartu A. 

Ve všech zápasech jsme soupeře herně převyšovali, a tak si všechny hráčky v každém zápase mohly s chutí 
zastřílet a nabrat tak sebevědomí do příštích turnajů. Tyto zápasy nás herně moc neprověřily, proto se mi 
hodnotí hůře. Hráčky mohou být hlavně spokojené s počtem branek, kterých každá během turnaje dala 
dostatek. S ohledem na soupeře bych si ještě představoval větší individuální prosazování hráček 1 na 1. 
Kličky se učíme, hráčkám na tréninku jdou velmi slušně, ale bohužel při zápase si je samy moc nezkouší, a 
k tomu tady měly vhodnou příležitost. S čím dále  nemůžu být spokojen je opět obranná činnost. Chybí 
rychlejší a lepší obsazování hráček a hlavně důraznější obrana. V útoku však hráčky předvedly několik velmi 
pěkných kombinací a za to zaslouží pochvalu. Celkově si turnaj určitě užily, což je to nejdůležitější. 

DHC Plzeň B 

Tým DHC Plzeň B se v sestavě Eliška Roubová, Kačka Rybová, Nela Pivoňková, Amálka Přerostová, Anička 
Balínová a Anežka Drtinová utkal s týmy  Talentu D, Chebu B, Šťáhlav B, Slavie VŠ dívkami, Rokycan C a 
Kynžvartu B. 

I tento tým měl lehčí soupeře než má obvykle a i zde se všechny hráčky dokázaly několikrát střelecky prosadit 
a porazit tak své soupeře.  Za zmínku stojí první branky Elišky Roubové, z nichž kromě hráčky samotné má 
velkou radost celý trenérský tým i ostatní rodiče. Další pozitivní věcí na výkonu tohoto týmu v turnaji byla velká 
bojovnost a také, že si všechny hráčky mezi sebou přihrávaly, velké i těm menším. Povedlo se i několik 
hezkých akcí  zakončených  vstřelenou brankou. Tento tým má stále rezervy ve zpracování míče a také 
v návratu do obrany, kde nechávají volné hráče nebo hráčky soupeře, na tom  musíme  zapracovat. Stejně 
jako tým A si tyto hráčky turnaj užily, s chutí zastřílely a odcházely z turnaje s dobrým pocitem.  

 

 

 

  



Další body pro mladší dorostenky (21. 10. 2018 DHC Plzeň – 
TJ Sokol Poruba 33:25) 

V neděli se mladší dorostenky utkaly proti TJ Sokol Poruba a body zůstaly na domácí půdě. Družstvu stále 
chybí několik hráček, které trápí zranění nebo nemoci. A tak opět musely nastoupit hráčky ze starších žaček. 

Do zápasu jsme nastupovali s tím, že si musíme ohlídat dvě nejlepší hráčky soupeře, a to Anetu Kavalovou 
a Anežku Farářovou. Ani jednu tuto hráčku se nám nepodařilo ubránit tak, jak bychom si představoval i 
(Farářová nám dala 10 gólů a Kavalová 5). Co se týče obrany, je vidět, že úmorné (někdy i pro hráčky nudné) 
trénování na obranu začíná přinášet své ovoce.  Za první poločas jsme dostali jen 9 branek. Samozřejmě na 
tom má i velkou zásluhu výborně chytající Malina. 

Dařily se nám rychlé útoky. Ale na postavenou obranu jsme se již tolik prosadit nedokázali. Stále nám chybí 
větší pohyb bez míče, lepší schopnost navázat na sebe více hráček a dát balón rychle z ruky. Mít větší klid a 
rozhled v rozehrání, někdy jsme moc uspěchané a z toho pak vyplývá 16 technických chyb za zápas. 

Pozitivní věcí je, že se konečně střelecky zapojují i ostatní hráčky. Pochvalu zaslouží všechny hráčky. Nejvíce 
se střelecky dařilo Helče, která už si je zase víc jistá a nebojí se v důležitých momentech to vzít na sebe. 

Ke konci zápasu dostaly větší příležitost mladší hráčky (některé mladší dorostenky čekal totiž ještě zápas za 
starší) a opět mi potvrdily, že si své místo v dorostenkách zaslouží. 

Troufnu si říci, že Vali Toušová se svou pracovitostí, chutí a možná i herní drzostí, dostala na lepší úroveň 
než některé její starší spoluhráčky. Stejně na tom je i Magdaléna Komárková a Kateřina Krausová. Výborně 
se v brance uvedla i Ája Šindelářová (předvedla pěkné zákroky a také ona přihrála do trháku na gól). 

Velký dík patří i Sáře Kantnerové, které se vrátila po zranění a je s Malinou největší tahoun družstva. 

Hrály: Toušová 4, Krausová, Kantnerová 5, Voráčková 9, Komárková 1, Drozdová 4, Šimáčková 1, Pitulová 
1, Buřičová 2, Tomanová 4, Rittichová 2, Haluzincová  

Chytaly Malá (45%) a Šindelářová (50 %). 

 

 

 

  



Starší dorostenky vybojovaly doma dva body (21. 10. 2018 
DHC Plzeň - Sokol Poruba) 

V neděli nastoupily starší dorostenky ve velmi oslabené sestavě proti Sokolu Poruba. K tomuto zápasu vinou 
zranění a nemocí bohužel nemohla nastoupit ani jedna hráčka ročníku 2000. 

Vše bylo tedy v rukou zbývajících šesti hráček ročníku 2001. Ty se samozřejmě neobešly bez pomoci hráček 
2002 a 2003, které již měly v nohách předcházející zápas za mladší dorostenky. 

Do zápasu jsme nastupovali s obavami, jak to holky zvládnou a zda dokážou vydržet další těžký zápas. Úvod 
zápas vzala do svých rukou Helča Voráčková, k ní se přidaly rychlými útoky Tomy, Kája a Šíma a rázem jsme 
vedli v 6. minutě 4:1. V dalších minutách jsme se snažili držet krok se soupeřem, který sice ve 14. minutě 
dotáhl na skóre 7:6, ale to byl do konce utkání jediný těsný výsledek. Helča a Kepi byly v následujících 
minutách k nezastavení. Sázely jednu branku za druhou a soupeřky si v daný okamžik nevěděly vůbec rady. 
Díky tomu svítil na časomíře poločasový výsledek 16:13 pro nás. 

Začátek druhého poločasu jsme si velmi dobře ohlídali, dobrou obranou soupeřkám nedávali šanci a rychlými 
brankami v úvodu zvýšili vedení a ve 38. minutě vedli 24:16. Pak pro nás nastalo 9ti minutové hluché místo, 
kdy se nám střelecky vůbec nedařilo. Zaplať pánbůh, nebo vlastně spíš díky Malino! V tento okamžik i naše 
Míša Malina zavřela branku a soupeři se podařilo za 9 minut vstřelit pouze 3 branky, a tak jsme v 55. minutě 
stále držely nadějné vedení 24:21.  V tento okamžik protrhla šňůru neproměněných střel Kepi, vzápětí se 
přidaly Haluz, Kája, Helča, Tomy a na konci zápasu byl stav utkání 31:25 pro DHC Plzeň. 

Opět je třeba poděkovat všem za předvedený výkon.  Pro někoho na hranici jeho fyzických sil (a někdy i s 
drobnými zraněními), neboť opravdu odehrát dva těžké zápasy za sebou není vůbec jednoduché. Za tento 
zápas bych chtěla jmenovitě pochválit Kepi, která den před tím odehrála zápas za A-tým žen, pak celou noc 
cestovala a v zápase ze sebe vydala maximum a byla jedním z lídrů. Dále Helču – která za dva zápasy 
vstřelila celkem 19 branek - díky ní oba celky získaly cenné 2 body a samozřejmě Malinu za neskutečné 
zákroky, kterými dávala naději a sílu všem. Určitě nesmím zapomenout na Tomy a Šímu, které vydržely běhat 
v útoku a rvát se v obraně. K tomu všemu jim velmi dobře pomáhaly v obraně Šody, v útoku Aďa, Vody, Kája 
a Haluz. Všechny povzbuzovala a několika zákroky v úvodu přispěla Verča. Škoda jen zranění, které utrpěla 
hned v úvodu zápasu Kopr. 

Hrály:  

Voráčková 10, Kepková 6, Tomanová 5, Kliková 3, Šimáčková 3, Bernhardová 2, Haluzincová1, Nosková 1, 
Drozdová 

Chytaly Malá (52 %) a Netrvalová (28 %). 

 

 

 

 



Na Tachovském dortíku 6+1 to pro mini cinklo  
(20. - 21. 10. 2018) 

Minižačky i letos vyrazily na tradiční Tachovský dortík. 

Tým DHC modrý 

Družstvo složené ze zkušenějších hráček s ambicemi udělat na turnaji dobrý výsledek. Vstup do turnaje jsme 
zvládli, přestože jsme hráli proti našemu velmi neoblíbenému a houževnatému soupeři z Milevska. Od začátku 
utkání jsme měli lepší pohyb než soupeř, obrana fungovala na jedničku, chytli jsme se i střelecky a i když se 
soupeř snažil a byl hodně nepříjemný, tentokrát  neměl žádnou šanci nám cestu za vítězství zkomplikovat. 
Takže výsledek 8:1 byl z naší strany jednoznačný a naprosto zasloužený. 

Do druhého utkání proti Kynžvartu už jsme vstupovali klidnější a uvolněnější. I když průběh utkání byl 
vyrovnaný a družstvo Kynžvartu hrálo velmi kompaktně a s velkým pohybem po celém hřišti, my  jsme byli ti, 
co od začátku diktovali tempo hry. Opět jsme hráli dobře v obraně, dařily se nám rychlé přechody a i protiútoky 
na dvě na tři nahrávky. I když střelecky to mohlo být lepší, tak jsme opět zaslouženě dovedli utkání do 
vítězného konce. Takže konečný stav 5:3  nevypadá jednoznačně, ale výhra je naprosto zasloužená. 

Poté následovala jedno zápasová pauza a hned nás čekala nevyzpytatelná plzeňská Slavie A. S tímto 
soupeřem se potkáváme velmi často a už se velmi dobře známe, takže se nemáme moc čím překvapit. Slavie 
má postavenou hru víceméně pouze na dvou hračkách. Před utkáním jsme si řekli, co a jak budeme hrát a 
tyto taktické pokyny jsme splnili na jedničku. Utkání bylo o začátku velmi bojovné z obou dvou stran. I když 
výsledek 5:3 nevypadá jednoznačně, tak jsme si vítězství pohlídali. 

Další dvě odpolední utkání se Sokolem Písek B a Hájemi B jsme byli lepším týmem a ani jeden ze dvou 
soupeřů nedosahoval našich kvalit. V obou utkáních jsme si s chutí zastříleli a bez jakýchkoliv problémů jsme 
vyhráli. Skoro všechny hráčky vstřelily branku a obě utkání jsme hráli naprosto uvolněně, s chutí a ušetřili 
jsme i nějaké síly na poslední sobotní večerní utkání. Těmito výhrami jsme si zajistili první místo ve skupině. 

Do nadstavbové části turnaje, do které postupovaly první tři týmy z každé skupiny, jsme si přenesli dvě 
vítězství. Od teď bylo tedy jasné, že všechny zbývající zápasy budou mít vliv na konečný výsledek a že budou 
velmi náročné a vyrovnané. Jelikož jsme skupinu vyhráli, večer na nás čekal třetí nejlepší celek z druhé 
skupiny, a tím byl Písek A, s kterým jsme na předchozím turnaji v pražských Hájích prohráli, a tudíž jsme mu 
měli co vracet. Zápas se hrál už hodně večer, takže po celodenním maratonu jsme věděli, že to nebude lehké 
a trošku jsme se obávali, aby svou roli nesehrála únava. Naštěstí se tomu tak nestalo. Děvčata se na utkání 
perfektně připravila a zkoncentrovala. Přestože Písek celý hrací den hrál nádhernou týmovou házenou, s 
perfektním pohybem a kvalitní střelbou, tak my jsme na soupeřky od začátku vlítli, že nevěděly, kde jim hlava 
stojí. Než se soupeř rozkoukal, vedli jsme o čtyři branky a tento stav a rozdíl v brankách jsme v průběhu utkání 
navyšovali až na konečných 11:4 v náš prospěch. V tomto utkání je nutné vyzdvihnout naší obranu, která 
fungovala naprosto bez chybičky, a za celý zápas jsme soupeři vůbec nic nedovolili. Druhý rozhodující faktor 
byly rychlé přechody na dva pivoty, které nám vycházely, a konečně jsme zúročili hodiny dřiny na tréninku. 
Tím skončil první hrací den a my jsme mohli spokojeně ulehnout s vědomím, že v neděli to bude ještě 
náročnější. 

První nedělní zápas na nás čekala pražská Astra, což je soupeř, na kterého se nám dlouhodobě nedaří a 
tento tým pro nás znamená i takový psychický komplex. Proto se děvčata musela i trošku srovnat v hlavách. 
Toto utkání bylo jedno z nejhezčích v celém turnaji, a to jak kvalitou, tak napínavým průběhem. Celé utkání 
nebyl vyšší rozdíl ve skóre než o jednu branku. V první půlce utkání jsme víceméně jenom dotahovali náskok 
soupeře. Až před koncem utkání jsme po krásných kombinacích zápas otočili v náš prospěch a vyhráli jsme 
7:6 a tím jsme konečně zlomily náš komplex. 

Opět výborná obrana po celý průběh utkání a perfektní týmový výkon. I když závěr utkání byl hodně nervózní 
z obou stran a my jsme se nevyvarovali zbytečných ztrát a technických chyb, tak jsme to zvládli. 

 

 

 



Do posledního zápasu turnaje, který znamenal i souboj o první místo, jsme nastoupili proti Hájům A.  Hned 
od začátku utkání si byla obě družstva vědoma, o co se hraje. Na obou stranách fungovaly perfektně obrany 
a střelci to měli velmi těžké. Bylo tedy jasné, že utkání bude opět velmi vyrovnané. Skóre se přelévalo z jedné 
strany na druhou. Opět krásný zápas, ve kterém se bohužel štěstí v závěru otočilo zády k nám. Bohužel jsme 
v závěru byli my ti, co byli nervóznější, a dělali jsme zbytečné technické chyby.  Přímý souboj o první místo 
jsme prohráli nešťastně o jednu branku 3:4.  Děvčatům nelze nic vytknout, protože nechala na hřišti maximum 
a bojovala až do konce. 

Škoda, škoda, že to opět nevyšlo a my nezískali celkové prvenství na turnaji. I když v tomto turnaji jsme si to 
výkony zasloužili. Druhé místo po průběhu turnaje nás určitě všechny mrzí. Ale i přesto druhé místo je úspěch, 
který oceníme až s odstupem času. 

Shrnutí celého turnaje pro tým DHC modří: Oproti předchozím turnajům a zápasům je vidět, že se na 
trénincích věnujeme obraně. Obrana v průběhu celého turnaje byla excelentní a děvčata zaslouží 
absolutorium. Nutno ocenit i to, že děvčata zvládla utkání, která se od začátku nevyvíjela v náš prospěch a 
dokázala tato utkání otočit. Dařily se nám rychlé brejky celý turnaj. Jediné, co nás trošku trápilo, byla střelba 
z dálky, ale ne každý turnaj vychází vše dokonale. Velká pochvala patří všem hráčkách za týmovost a za to, 
jak tým po celý turnaj fungoval. Opravdu klobouk dolů. Nejlepší hráčkou turnaje za náš tým byla zvolena 
zaslouženě Kačka, i když za tento turnaj bych radši než jednotlivce ocenil výkon celého družstva. Doufám 
jenom, že v  příštích utkáních navážeme na výkony, které jsme v Tachově předvedli. 

Hrály:  

Baštářová, Budková Bety, Budková Kačka, Dostálová, Doubková, Jungová, Rittichová, Sedláčková, 
Svatoňová, Špačková, Krbcová, Nikodémová 

Tým DHC červený 

Družstvo naopak oproti modrému týmu složeno většinou z hráček, které s šestkovou házenou začaly teprve 
od září a poprvé vyrazily na větší turnaj sbírat cenné zkušenosti. Tento tým bych rozdělila na dvě skupinky. 

Jednu tvořily hráčky, které již mají zkušenost s šestkovou házenou, ale nedostávají tolika prostoru - Bety 
Poskočilová, Vendy Samcová, Rozárka Červená, Dany Svobodová a Nikol Čákorová. Cílem, proč byly 
nominovány do červeného týmu, bylo nabrat sebevědomí, věřit si, co se týká střelby a uvolňování. Myslím, 
že to se podařilo.  Bylo znát, že na roli hlavních hráček nejsou zvyklé, a každá se s tím musela poprat. Nejlépe 
to zvládly Vendy a Rozárka, těm se dařila střelba i uvolnění.  Na poslední tři zápasy se k nim přidala i Danča. 
Bety, Čaky, a Dany - ty se nechávaly stále přemlouvat, i když vím, že na to mají, neboť na trénincích se jim 
herní činnosti daří. U těchto hráček je třeba stále pracovat na razantnější střelbě a její umístění. 

Druhou skupinu tvořily Gábi Růžičková, Kristýnka Cvačková, Viky Vávrová, Vanesa Trejbalová, Julča Šerá, 
Lucka Kaucká, Denisa Hodlová a Míša Sedláčková. Hráčky, které začínají s šestkovou házenou od září. Pro 
tyto hráčky byl turnaj velkou zkušeností a pro některé i velkým procitnutím, že může být házená rychlá a i 
trochu bolavá. 

Určitě je třeba říct, že se ale celý tým červených zápas od zápasu zlepšoval a že zápasy se soupeřkami, na 
které měly, tak vyhrály. I když bohužel pod vyhrůžkou trestu :-) 

Hrály:  

Kaucká, Poskočilová, Samcová, Sedláčková, Svobodová, Červená, Čákorová, Šerá, Cvačková, Vávrová, 
Hodlová, Růžičková, Trejbalová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plzeňská liga starších žaček (Tachov 27. 10. 2018) 

V sobotu 27. 10. 2018 byla v Tachově zahájena dlouhodobá část Plzeňské ligy - společné soutěže Plzeňského 
a Karlovarského kraje. V průběhu devíti turnajů se družstva utkají postupně třikrát systémem každý s každým. 
Za Plzeňský kraj v soutěži startují HC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň, Slavoj Tachov a dvě družstva DHC Plzeň. 
Za Karlovarský kraj se představí dvě družstva z Chebu a jedno z Kynžvartu. 

DHC Plzeň A 

Áčko mělo na úvod velmi těžkého soupeře - Hvězdu Cheb A. Přestože se holky snažily, tak soupeřky hrály s 
vyšším nasazením a úspěšněji proměňovaly. Nás zklamala střelba zejména z prostoru spojek (12 střel a jen 
dvě branky) a ani Vali Toušové se příliš nedařilo proměňovat. Cheb vyhrál zaslouženě 17:13. 

Proti Kynžvartu Áčko vedlo téměř celý zápas, a přestože se Kynžvart několikrát dostal nejen na dostřel, ale i 
do vyrovnaného stavu, závěr holky zvládly a vyhrály 24:21. Škoda nižšího nasazení v průběhu utkání, mohli 
jsme rozhodnout dříve. V útoku družstvo táhly Julča (7 branek) a Vali (5 branek). Dařilo se i Vážce (3 góly). 

Krásný, dramatický a vyrovnaný zápas sehrály naše hráčky proti Tachovu. Ten do zápasu vlétl jako uragán a 
naše děvčata se nestačila divit. Ve 14. minutě už domácí hráčky vedly 11:4. Naše hráčky ale trpělivou hrou 
dotáhly na poločasové dvougólové manko. Ve druhém poločase přetahovaná pokračovala. Naše hráčky 
bojovaly - tentokrát se k Julče (8 branek) přidala Majda Komárková (6 branek) a také Kepi (3 branky). Parádní 
výkon předvedla v brance Ája. My jsme sice většinu zápasu prohrávali, ale dvě minuty před koncem jsme 
dotáhli na remízu. V poslední minutě dala ze sedmičky gól Julča. Vzápětí z útoku jsme dostali gól také ze 
sedmičky a zápas skončil remízou 24:24. 

Snahu nelze upřít všem hráčkám. Tahounem družstva byly jednoznačně Julča a Vali. Velkou snahu z tréninků 
dokázala v dobré výkony v zápasech zúročit Vážka. Majda tentokrát střílela méně a s menší úspěšností. V 
brance výborně zachytala Ája. 

Hrály: 

Dubská 19, Hýblová 3, Komárková 11, Konderová 2, Krausová 5, Šerá, Toušová 11, Kepková 7, Hofírková 
2, Měchurová, Benešová 1, Nová 

DHC Plzeň B 

První zápas odehrálo Béčko proti Tachovu. Tachov na hřišti jasně dominoval. Nás trápily technické chyby, 
mizerná obrana a hlavně neproměněné šance (daly jsme jen 4 branky za 40 minut!!!!) - prohrály jsme 4:32. 

Ve druhém zápase Béčko konečně našlo soupeře - Cheb B. Podařil se nám vstup do utkání a celkově jsme 
dobře bránili. V útoku vynikaly hlavně Viky, Čása a Choci. Skvělý zápas odehrála také Simča - podařilo se jí 
několik pěkných uvolnění a také vstřelila svoji první branku za starší žačky. Béčko vyhrálo 21:15. 

Ve třetím zápase Béčko narazilo na Cheb A, tedy soupeře naprosto jiné výkonnostní úrovně. Cheb hrál rychle 
a účelně, nás opět trápila především koncovka - v prvním poločase jsme dali jen dvě branky a ve druhé tři. 
Prohráli jsme 5:35. 

Ve čtvrtém a posledním zápase se Béčko utkalo s Kynžvartem. Naše hráčky bohužel opět nestíhaly a 
soupeřky vedly v 5. minutě již 7:2. U nás to byla opět nedůsledná obrana a nedůraz v útoku. Tentokrát se 
podařilo vstřelit nejvíce branek za celý den - 17. Přesto jsme prohráli 17:33. 

Největší pochvalu zaslouží v brance Záplata. Družstvo několikrát opakovaně podržela a předvedla řadu 
krásných zákroků, a to i přes to, že obrana jí příliš nepomáhala. V poli zaslouží největší pochvalu Čása, která 
hrála s velkým nasazením v obraně i v útoku. 

 

 



Hrály: 

Aichingerová, Bourová 8, Burjasová, Čásová 11, Dolanská 1, Chocová 11, Cheníčková 2, Krejčíková 1, 
Mancellari, Pechová 5, Perglová 8, Wandlová, Zaplatílková 

 

 

  



Další vítězství pro mladší dorostenky (27. 10. 2018 - HC Háje 
– DHC Plzeň 20:31) 

V sobotu se mladší dorostenky vydaly na další prvoligový zápas. Na zápas jsme odjížděli jen s deseti 
hráčkami. Stále nás trápí zranění a nemoci. Tentokrát za nás nemohly doplnit ani starší žačky, které měly 
svůj žákovský turnaj. 

Ač Háje jsou zatím bez bodu, věděli jsme, že nás nečeká žádný lehký zápas. Soupeřky se nevzdávají, i když 
prohrávají, neztrácí naději a snaží se zápas otočit do poslední minuty (tak by měla hrát všechny družstva 
včetně nás). 

Do zápasu jsme nastoupili vlažně, sice jsme hned od první minuty vedli, ale výkon nebyl stoprocentní. Holkám 
stále chybí větší pohyb bez míče, zkoušet více na sebe navázat hráčky a dát balón rychle z ruky. 

Co se týče obrany, tak ta se nám také moc nevydařila. Holky sice trpělivě čekaly na šesti metrech, co soupeřky 
udělají, ale nejlepší hráčku Julii Slavíčkovou se nám ubránit nepodařilo. Do naší branky nám nasázela 8 gólů. 

V druhém poločase se holky trošku probudily a už to bylo jen v naší režii. Protihráčky daly druhý gól až ve 14. 

minutě druhého poločasu.  Pravděpodobně proto, že jsme vedli a s ohledem na skóre, které svítilo na 

časomíře, holky hodně povolily. Přestaly se vracet a nechávaly většinou vše na Malině. Ta opět holky podržela 

a parádně zachytala. V druhém poločase jsme udělali i hodně technických chyb. Což se musí změnit, měli 

bychom sice hrát ve větší pohodě, ale ne laxně.  

Teoreticky nemohu holkám nic vyčíst. V sestavě, v které jsme odjížděli, se snažily urvat dva body, a to se jim 

povedlo (vyhráli jsme 31:20). 

Velké poděkování patří fanouškům, kteří s námi odcestovali. A fandili holkám po celou dobu. Další domácí 

zápas nás čeká na domácí půdě proti hráčkám z Olomouce. 

Hrály:  

Malá 1, Kantnerová 6, Voráčková 9, Šimáčková 2, Pitulová 2, Buřičová 4, Tomanová 3, Kajerová, Rittichová 

3, Haluzincová 1 

 

  



Lídr MOL ligy vyučoval v Plzni (MOL liga - DHC Plzeň – 
Iuventa Michalovce 27. 10.) 

Už při pohledu na postavy hráček během rozcvičování bylo jasné, kdo je favoritem. Přesto domácí nezačali 
úplně špatně, i když z nich byl cítit příliš velký respekt ke slovenskému favoritovi.  

V deváté minutě snižovalo DHC na 4:6 a vše se zdálo v normě. Pak bohužel přišla už snad tradiční 
„desetiminutovka zoufalství“, kdy hráčky DHC naprosto nevěděly co hrát a na jejich branku se valil jeden 
rychlý útok za druhým. Ve dvacáté minutě vedly Michalovce 5:16. V poslední desetiminutovce už opět bylo 
DHC soupeři víceméně vyrovnaným soupeřem a podařilo se mu kosmeticky upravit stav na poločasových 
14:22. 

Přes velkou ztrátu se domácí hráčky nevzdaly a bojovaly celý druhý poločas, který vypadal opticky mnohem 
lépe než první a i na straně DHC bylo k vidění několik velmi pěkných házenkářských akcí. Hvězdou utkání na 
domácí straně byla rozhodně teprve sedmnáctiletá Pája Kepková, pěkný výkon podali i všichni tři pivoti 
Líbalová, Ferencová a Holečková, která dokázala rozhýbat hostující obranu i na pozici střední spojky. V tomto 
utkání vůbec na straně DHC mladé hráčky předčily své starší a zkušenější kolegyně, které se příliš utápěly 
ve stereotypech. I přes slušný výkon DHC ve druhém poločase velezkušený soupeř navýšil ještě skóre na 
konečných 25:37. K výsledku si pomohl i patnácti trháky, které domácí nedokázali zachytit. 

Vítězství hostů se očekávalo, takže rozhodně žádná tragédie. Zápas znovu ukázal, kde se musíme zlepšit, a 
na čem je třeba pracovat. Ukázalo se, které hráčky dokáží bojovat i proti takovému týmu, jakým bezesporu 
Michalovce jsou. Příští týden nečeká na DHC o nic lehčí úkol. V sobotu hraje od 18 hodin v neoblíbené 
mostecké hale s posledním českým mistrem DHK Baník Most. 

Hrály:  

Kepková 7, Oravcová 5, Mudrová a Ferencová po 3, Holečková a L. Galušková po 2, Franzová, Bušauerová 
a Líbalová po 1, Krausová, Formanová, Svobodová,  Bušauerová, D. Galušková 

Chytaly Šibrová a Mácalová. 

 

 

 

 



Starší dorostenky přivezly body i z Písku (28. 10. 2018) 

V neděli odpoledne odjely starší dorostenky do Písku, aby získaly další body. Opět vyrazily v mladším kádru, 
neboť stále nás trápí marodka. 

K nedělnímu zápasu mám jen jedno, smekám před výkonem všech a děkuji.  

 

Opět to byl poctivý výkon ode všech - družstvo táhly Helča a Kepi, výborně je doplňovaly Šíma, Tomy a také 
ostatní. Obrana fungovala, jak měla a skvěle se dařilo oběma brankářkám. Dobře zapadla i naše tachovská 
posila Lucka Kovářová. 

Vyhráli jsme zaslouženě 32:28.  

Hrály: 

Voráčková 12, Kepková 7, Šimáčková 4, Tomanová 4, Kovářová 2, Nosková 2, Bernhardová 1, Kliková, 
Vodáková, Haluzincová 

Chytaly Netrvalová (38 %) a Malá (31 %). 

 

  



Mladší žačky v Žirovnici (26. – 28. 10. 2018) 

Od pátku do neděle se mladší žačky zúčastnily tradičně skvěle obsazeného turnaje. Nejinak tomu bylo i letos 
a ve většině zápasů byla k vidění velmi pěkná házená. Turnaj byl navíc nesmírně vyrovnaný, o čemž svědčí 
i to, že všechny týmy ztratily v průběhu turnaje minimálně 3 body. Až do posledních zápasů tak bylo o co hrát 
a většina družstev mohla živit medailové ambice. Cílem našeho mladého družstva (pouze 4 hráčky ročníku 
2006 a 10 hráček 2007) bylo více než konečné umístění dát všem hráčkám rovnoměrnou porci minut na hřišti 
(bez ohledu na výsledek jsme pravidelně střídali 2 kompletní šestice i obě brankářky). 

Turnaj jsme zahájili pátečním zápasem proti Tachovu, proti kterému se nám letos ve hře vůbec nedaří. Ani 
tento zápas bohužel nebyl výjimkou a s naprosto bezzubým útokem (ani jedna branka ze hry!) jsme na body 
myslet nemohly (2:9). 

Do soboty jsme proto vstupovali s tím, že hůř už snad být nemůže. A naštěstí nebylo. Určitě pomohla snadná 
výhra s Kynžvartem (11:3), po kterém nás čekal pozdější vítěz turnaje z Milevska, který nás zejména po 
fyzické stránce výrazně převyšoval. Ač konečný výsledek vypadá jednoznačně, tak herně nebyl mezi družstvy 
zas tak velký rozdíl a určitě nelze zápas hodnotit jako úplně nepovedený (13:6). Další zlepšení bylo vidět proti 
domácímu družstvu. Vysunutá obrana konečně byla dostatečně agresivní a o body v zápasu nás bohužel 
připravila zejména nepřesná střelba, často navíc z nepřipravených pozic. I přes velmi dobrý výkon jsme proto 
těsně prohráli (7:8). 

Jednoznačně nejlepší výkon si děvčata schovala do posledního zápasu s Jindřichovým Hradcem. Na velmi 
silného soupeře doslova vlétla a konečně se začalo dařit i střelecky. Když se k tomu přidala výborná obrana 
(soupeři jsme za první poločas umožnili pouze 5x vystřelit na branku, z toho 2x z dálky při pasivitě) nebylo 
divu, že v poločasu svítil na ukazateli výsledek 8:1. Ve druhém poločasu už se trochu projevila únava z celého 
dne i náročného obranného systému a kvůli několika zbytečným technickým chybám jsme inkasovali 
z rychlých útoků. I přesto se ale podařilo zápas dovést k výhře (9:6). 

Před nedělními zápasy bylo jasné, že na medaile mohou vyjma Kynžvartu pomýšlet úplně všechny týmy. Nás 
čekali tři sice velmi silní, avšak při stoprocentním výkonu nikoliv úplně nepřekonatelní protivníci. Pokud 
bychom všechny tři zápasy zvládli, měli jsme jistý minimálně bronz. Do prvního zápasu proti Havlíčkovu Brodu 
jsme vstoupili dobře a holky navázali na výkony ze soboty. Po prostřídání šestek však soupeř dokázal 
výsledek otočit (poločas 3:6). Druhý poločas se pak vyvíjel úplně stejně a skvělým výkonem v první 
pětiminutovce se nám podařilo skóre vyrovnat. Pak se však opět převrátil výsledek na stranu soupeře a i přes 
celkově velmi dobrý výkon jsme prohráli 8:10. 

Další zápas však mezi naše ostatní výkony na turnaji vůbec nezapadl a přinesl mírně řečeno velké 
rozčarování. Strakonické hráčky sice na turnaji nebyly v úplně kompletním složení (citelně jim chyběla 
především brankářka), avšak vzhledem k tomu, že v porovnání ročníků 2006 a 2007 jsme s nimi v minulosti 
uspěli jen sporadicky, je přístup děvčat k zápasu a podcenění takového soupeře naprosto nepochopitelné. 
Jak jsme po celý turnaj mohli být spokojeni s výkonem obrany, tak tentokrát byla děvčata všude o krok pozdě 
a střední spojka soupeře si na hřišti téměř bez kontaktu dělala, co chtěla. Z její hry pak těžila nejlepší střelkyně 
turnaje Nela Šulcová, která do naší sítě z proskoků sázela jednu branku za druhou. Po katastrofálním výkonu 
obrany a neschopnosti častěji trefit branku v útoku jsme zaslouženě prohráli 9:13. 

Po velmi důrazné promluvě naštěstí přišel opět herní obrat a s obrovským nasazením odehraný zápas proti 
Ivančicím. Ač jsme v zápasu byli lepším týmem, tak smůla v zakončení, kdy jsme z dobrých pozic trefovali 
tyčky a soupeři naopak několik šťastných střel mezi tyče spadlo, bohužel znamenala těsnou prohru 6:7. Ač to 
děvčata obrečela, tak za výkon v zápasu se rozhodně stydět nemusela. 

Celkově jsme skončili ve vyrovnané tabulce sice až na osmém místě, ale pomineme-li nepovedené zápasy 
s Tachovem a Strakonicemi a zápas s Milevskem, které nás převálcovalo silou, tak ve všech ostatních jsme 
byli silným soupeřům minimálně vyrovnaným protivníkem. A nutno podotknout, že při maximálním výkonu a 
troše štěstí jsme je i mohli vyhrát a pak by konečné umístění bylo úplně jiné. Není proto třeba smutnit, jelikož 
především co se týká obrany, se již děvčata mnohem lépe sžila s pro ně novým obranným systém a ač vše 
není bez chyb, tak rozhodně udělala velký pokrok. Paradoxně větší problémy jsme tak na turnaji měli 
s útokem, kde je jasně vidět, že jak v zápasech, tak především v trénincích bude potřeba výrazně přidat. 

 

 



Z výkonů jednotlivců určitě potěší individuální ocenění Laury, která byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje, 
byť jsme přesvědčeni, že je schopna hrát ještě lépe a zapracovat na střelbě z dálky. Z hlediska přínosu pro 
tým je třeba vyzdvihnout výkon Vody na hrotu obrany, která svým nasazením a agresivitou může být 
příkladem pro ostatní. Zdatně jí na zadáku sekundovala Bříza, která velmi dobře zdvojovala prostory na 
brankovišti. Co se týče nasazení ve většině zápasů, tak je ale možno pochválit všechny, byť kvalita by mohla 
být někdy o trochu vyšší. Celkový dojem z turnaje tak nakonec vůbec není tak špatný, jak by se podle 
konečného umístění mohlo zdát. 

Hrály: Baumruková 4 branky, Bezdičková 1, Březinová 6, Košková 1, Loskotová, Palečková 5, Polanková 3, 
Růžičková 3, Stulíková 8, Šollarová 3, Vaicová 3, Vopatová 21 

Chytaly Chvátalová (32 %) a Langerová (44 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minižačky o víkendu 3. 11. 2018 na mini poháru skupiny A 
6+1 

V sobotu se mini žačky sešly na domácí půdě k turnaji mini 6+1. Soupeři byly dívky z VŠ Plzeň, hoši z VŠ 
Plzeň, hoši z Talentu a hoši z Chamu. Hrací systém 7,5 minuty osobní obrana, shot-outy a 20 minut hra. 

V osobní obraně jsme podávali vyrovnané výkony, jen proti chlapcům z Chamu, kde se nám nedařilo 
proměňování a zároveň nás nebavilo se vracet do obrany, byl rozdíl výraznější. Jinak se holky velmi snažily 
a osobní obrana měla pohyb a byla i snaha o rychlé přihrávky kupředu. 

U shot-outů bych vytkla umísťování. Skoro všechny hráčky měly střelbu na přetah. I tak se dařilo 
proměňování. 

Co se týká hry, určitě si všechny hráčky dostatečně zahrály. V obraně, pokud hráčky byly soustředěné, 
fungovala spolupráce a nechyběla bojovnost všech. Co se týká útočné činnosti, měla bych představu, že se 
zapojí více hráček do uvolnění. Určitě je třeba se začít soustředit i na střelbu z dálky, zde jsme byly málo 
odvážné, i když prostor k tomu byl. 

Celkově se dá říct, že jsme odehráli velmi kvalitní klání se všemi zúčastněnými družstvy. 

Hrály:  

Budková B., Budková K., Baštářová, Jungová, Hanzlíková, Krbcová, Nikodémová, Svatoňová, Rittichová, 
Sedláčková A., Červená, Dostálová 

 

 

 

  



DHC trápilo mistra jen do poločasu (MOL liga DHK Baník 
Most - DHC Plzeň 3. 11. 2018) 

V dalším kole MOL ligy hrál nováček z Plzně na půdě mistra v Mostě a začal jako opravdový nováček 
zbytečně zakřiknutě. Za sedm minut prohrával 4:0 a nevypadalo to s ním dobře. Nikdo by si v té chvíli 
nevsadil, že DHC povede za dalších třináct minut 9:10. Ale stalo se. Úspěch slavil zvýšený důraz a pohyb 
v obraně i útoku. Do poločasu sice domácí otočili na 16:13, ale tým DHC se za svůj výkon v této půlhodince 
rozhodně stydět nemusel. Částečnou pochvalou mu byl i poločasový křik v domácí kabině. 

Po poločase však Most ještě zrychlil a ukazoval svoji kvalitu v plné síle. Hráčky DHC naopak s postupem 
času a přibývající únavou dělaly stále více chyb. Především v obraně se nedokázaly vyrovnat s rychlostí 
domácích. 

Když ještě Most přišel s avizovaným překvapením, které jsme předem odhadovali, hrou 7:6, bylo opravdu zle. 
Docházelo k častým přečíslením a Most po právu výsledek navyšoval až na konečných 37:25. 

Stejný výsledek jako výsledek z minulého víkendu s Michalovcemi však skrývá naprosto jiný výkon DHC. 
Tentokrát hráčky bojovaly, co jim síly, schopnosti a zkušenosti stačily. Snažily se ze všech sil dodržet pokyny 
trenérů i stanovenou taktiku. Za to jim všem patří pochvala a uznání. Donutily domácí hrát naplno celý zápas. 

Na straně Mostu nastoupily tři plzeňské odchovankyně, z nichž však jen reprezentantka D. Zachová zatížila 
konto DHC čtyřmi přesnými zásahy. T. Eksteinová netrefila míč do prostoru branky a B. Buchnerová se na 
palubovku vůbec nedostala. 

Víc než prohra, nás mrzí zranění dvou hráček. L. Galuškové po faulu po odpískání a T. Holečkové po úderu 
do obličeje minutu před koncem rozhodnutého zápasu. Oba zbytečné fauly zůstaly bez potrestání. 

V příštím kole zveme diváky na dalšího kvalitního soupeře z popředí ligové tabulky. V neděli 11. 11. hostí 
DHC ve své hale od 16:00 h družstvo Veselí. 

Přijďte fandit a podpořit nás v honbě za dalšími důležitými body. 

Hrály:  

Kepková a Mudrová po 4, L. Galušková a Líbalová po 3, Ferencová a Svobodová po 2, Holečková, Franzová, 
Bušauerová, Formanová, Drozdová, Oravcová, Šmrhová po 1, Pejšková 

Chytaly Šibrová a Jiskrová. 

  



Minižačky o víkendu 4. 11. 2018 na mini poháru skupiny B 
6+1 v Kynžvartu 

V neděli odjely minižačky do Kynžvartu na mini pohár skupiny B 6+1, který se odehrál ve Františkových 
Lázních. Čekaly je soupeřky z Kynžvartu A, B, Tachova a hoši z Talentu. 

Na tomto turnaji se hrála osobní obrana 5 minut, shot-outy a hra 17 minut. 

I na tomto turnaji si hráčky zahrály dostatečně. Nejaktivnější hráčkou byla Svatoňová Sára. 

Hrály:  

Doubková, Beránková M., Rittichová, Nikodémová, Krbcová, Jungová, Čákorová, Poskočilová, 
Samcová,  Červená, Šerá, Svatoňová 

 

  



Mladší dorostenky nezvládly získat dva body na domácí 
půdě (DHC Plzeň - Zora Olomouc 4. 11. 2018) 

K dalšímu ligovému zápasu nastoupily mladší dorostenky na domácí půdě proti DHK ZORA Olomouc. Tento 
zápas nepatřil mezi ty vydařené. Snad přehnaný respekt k soupeři, anebo euforie z posledních vyhraných 
zápasů v nás vyvolaly pocit, že nám vše půjde samo. Skutečnost byla taková, že se nám nedařilo téměř nic. 

Z celých 60 minut jsme vedli jen v páté minutě prvního poločasu a to 3:1. Pak přišla řada technických chyb, 
neproměněných šancí (některé střely ani do brány nedoletěly), nedůslednost v obraně a do šaten jsme 
odcházeli za stavu 9:15. 

Ač jsme čekali, že druhý poločas bude jiný, tak se bohužel nestalo. Jak obrana, tak i útočná hra byly bez 
pohybu. Jen jsme čekali, co bude. Je pro nás zklamání, že některé hráčky si zřejmě myslí, že tzv. "mají své 
místo jisté" a stačí jen se zbavit balónu. Chyběl pohyb pro přihrávku, některé hráčky to opravdu „odchodily“, 
do obrany se nevracely a nechávalo se vše na Malině, která se snažila až do posledních minut se zápasem 
něco udělat, ale to bylo málo. Děvčata by si měla uvědomit, že házená je kolektivní sport. A dokud nebudeme 
hrát jako tým, tak nemůžeme očekávat výsledky. Nechat vše na jedné nebo dvou hráčkách je slabost. 

Konečný výsledek: DHC Plzeň – DHK ZORA Olomouc 22:30. 

Velkou pochvalu zaslouží Sára Kantnerová (7 branek) , která i přes své zranění dala do zápasu maximum. 
Stejně jako Malina se snažila zápas otočit, když to ostatní jíž vzdali. Stejně tak zaslouží pochvalu i Julie 
Dubská, pro kterou to byl druhý start v dorostenecké lize (3 branky). 

K dalšímu zápasu nastoupíme na půdě Zlína. 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

Hrály: 

Dubská 3, Krausová, Kantnerová 7, Voráčková 6, Komárková, Šimáčková, Pitulová 2, Tomanová 1, Lásková 

2, Haluzincová 1 

  



Starší dorostenky na domácí půdě stále bez porážky  
(4. 11. 2018) 

V neděli se utkaly starší dorostenky s Olomoucí. 

První poločas utkání se hra přelévala z jedné strany na druhou. Chvíli vedl soupeř, chvíli vedly domácí hráčky. 
Soupeř měl na nás zasunutou obranu a nám se těžko prosazovalo z dálky i po uvolnění. Obě dvě družstva 
měla velmi dobrou a neprostupnou obranu. Poločasový výsledek byl příznivější pro našeho soupeře, který 
vedl 13:11. 

Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním otočit výsledek na naši stranu. Ve 40. minutě jsme srovnali 
na 16:16 a krůček po krůčku navyšovali skóre. V 53. minutě jsme vedli o čtyři branky (24:20) a soupeřkám 
jsme vůbec nedávali šanci proniknout naší velmi dobře fungující obranou. V 55. minutě se soupeřkám ještě 
podařilo dotáhnout na dvě branky, ale závěr utkání jsme si již ohlídali a utkání dotáhli do vítězného konce 
26:23. 

Jako již tradičně musím všechny pochválit za předvedené výkony a poděkovat za bojovnost a nasazení 
v zápase. Báře Noskové, Pavlíně Láskové a Kačce Šimáčkové za perfektní obranu. Věrce Oravcové, Páje 
Kepkové, Markétě Fouskové a Helče Voráčkové za střelecké hody. Brankařkám Verče Netrvalové a Míše 
Malé za předvedené zákroky a za to, jak se výborně doplňovaly.  Naty Tomanové za výdrž ve dvou zápasech 
za sebou a samozřejmě nelze zapomenout na Káju Klikovou, Áďu Bernhardovou, Aničku Šmrhovou a Verču 
Vodákovou. 

Hrály: 

Fousková 3, Kepková 6, Oravcová 7, Voráčková 7, Šimáčková 1, Lásková 1, Tomanová 1, Šmrhová, 
Nosková, Bernhardová, Vodáková, Kliková 

Chytaly Netrvalová (53 %) a Malá (26 %). 

  



Tachovský dortík 2.11. - 4. 11. 2018 – mladší žákyně 

Opět po roce jsme se zúčastnili Tachovského dortíku, tentokrát v kategorii mladších žákyň. Cílem našeho 
mladého družstva (pouze 4 hráčky ročníku 2006 a 10 hráček 2007) bylo více než konečné umístění dát všem 
hráčkám rovnoměrnou porci minut na hřišti a na různých herních postech (bez ohledu na výsledek). 

Celkově jsme skončili sice až na desátém místě, ale pomineme-li herně nepovedený zápas s Tachovem B, i 
když jsme ho vyhráli, tak ve všech ostatních zápasech jsme byli silným a výškově vyspělým soupeřům 
minimálně vyrovnaným protivníkem. Je potřeba říci, že při větším soustředění, pomoci si navzájem a štěstí 
jsme mohli některého soupeře porazit a pak by konečné umístění mohlo být úplně jiné. 

Aby herní projev družstva byl lepší, musí se hráčky na trénincích soustředit na danou útočnou nebo obrannou 
činnost, která se procvičuje, dále se musíme zaměřit na nový obranný systém 1:2:3, v útoku na rychlý přechod 
a střelbu z 9- ti metrové čáry volného hodu, jak ze země, tak i z výskoku. 

Po sobotních zápasech turnaje bylo uspořádáno utkání hráček výběrů Západních Čech proti zbytku republiky, 
hrálo se na 2x15 minut. Z našeho družstva byly vybrány dvě hráčky, a to Adéla Chvátalová a Magdaléna 
Růžková. V utkání se obě naše hráčky neztratily, Áďa předvedla několik senzačních zákroků a ani Magda 
nezůstala pozadu. 

Z každého družstva na turnaji byla vybraná jedna hráčka dle hlasování trenérů po každém utkání, z našeho 
družstva byla vybraná jako nejlepší hráčka Magdaléna Růžková. Za nasazení v turnaji ve většině utkání lze 
pochválit všechny hráčky, i když kvalita by mohla být o něco vyšší. 

Na závěr bych chtěl především poděkovat rodičům, kteří nás povzbuzovali, i když se nám výsledkově a někdy 
herně nedařilo, měli radost z každé vstřelené branky našeho družstva, ubráněného útoku soupeře anebo 
výborného zákroku brankářky. 

Výsledky turnaje – skupina B: 

• DHC – Strakonice  9:16  
Košková 1 branka, Bezdičková 1, Šollarová 3, Růžková 2, Cvačková 1, Bažantová 1 

• DHC – Háje Praha 6:12 
Baumruková 1, Krejčíková 1, Šollarová 1, Růžková 3 

• DHC – Písek 8:13 
Baumruková 1, Bezdičková 1, Krejčíková 2, Šollarová 1, Růžková 3 

• DHC – HK Slavia VŠ Plzeň  15:6 
Baumruková 1, Košková 1, Bezdičková 3, Zídková 1, Burjasová 2,    Šollarová 2, Růžková 2, 
Palečková 1, Cvačková 1, Bažantová 1 

• DHC – Tachov B  6:5 
Krejčíková 1, Zídková 1, Palečková 1, Cvačková 3 

Ve skupině B: 4.  místo, 4 body 

Skupina o 7 až 12 místo: 

• DHC – Kobylisy  8:13 
Bezdičková 3, Zídková 1, Burjasová 1, Růžková 1,  Bažantová 2 

• DHC – Lázně Kynžvart  7:10 
Košková 1, Zídková 1, Šollarová 2, Růžková 3 

• DHC – Cheb  6:9 
Baumruková 1, Košková 1, Bezdičková 1, Burjasová 1, Růžková 1, Bažantová 1 

Skupina o 7 až 12 místo: celkové - 10 místo, 4 body 

 

 

 



Soupiska družstva: 

Viktorie Bezdičková, Andrea Zítková, Tereza Burjasová, Magdaléna Růžková, Martina Bažantová, Tereza 
Košková, Eliška Baumruková, Kateřina Šollarová, Simona Krejčíková, Mancellari Sára, Palečková Aneta, 
Cvačková Natálie 

Brankářky:  

Natálie Nyklesová a Adéla Chvátalová 

 

 

 

 



Starší žačky na Hájích bronzové (2. 11. - 4. 11. 2018) 

První listopadový víkend se starší žačky vypravily na tradiční turnaj na Háje. 

Turnaj začal pro naše hráčky pěkně zostra - proti Třeboni. Obě družstva hrála rychle a s chutí. V postupném 
útoku se dařilo Majdě a Julče. V obraně jsme se snažili, ale udělali jsme spoustu chyb. O poločase vedla 
Třeboň 10:5. My jsme ale ve druhem poločase začali dotahovat. V brance excelovala Ája a v útoku z toho 
těžila hlavně Vali. Během šesti minut jsme otočili a vedli 11:10. Pak jsme ale měly trochu krizi v útoku - šance 
jsme si vypracovali, ale končily buď na tyčích, nebo vedle branky. K tomu se přidalo par drobných chybiček v 
obraně a nakonec se z vítězství radovala Třeboň (15:13). 

Druhy zápas sliboval plzeňské derby. Přesto se nesl v přátelském duchu a naše děvčata měla jednoznačně 
navrch a vyhrála nad plzeňskou Slavií 26:10. 

První sobotní zápas sliboval opět dramatickou podívanou. Nastoupili jsme proti Žirovnici. Tenhle zápas byl z 
naši strany velmi vydařený. V brance čarovala Ája, z toho těžila nejvíc skvěle hrající Vali. Ale dařilo se i 
ostatním. Brzy jsme si vypracovali značný náskok a ten se nám dařilo udržet až do konce. Vyhráli jsme 21:13. 

A jak už to tak po vydařeném zápase bývá, přišel další, mnohem méně povedený. V brance si teď všechnu 
smůlu vybrala Ája. V útoku už to také nešlo s takovou lehkostí jako předtím. Naštěstí se opět dařilo Vali. Áju 
vystřídala Záplata a na chvíli zamkla bránu. V útoku se začala dařit spolupráce Majdy a Julči. Zápas jsme 
během chvilky otočili. Do brány se vrátila zase Ája a dokázala být znovu oporou. Konec zápasu jsme si 
pohlídali a zvítězili 16:14. 

Třetí zápas proti Písku pro nás představoval možnost napravit si dojem z posledního zápasu se stejným 
soupeřem v Žirovnici. Tentokrát to ale holky pojaly zodpovědně a i přes nepovedený začátek zápas otočily a 
dovedly do vítězného konce 17:10. 

Čtvrté utkání bylo opět velmi náročné. Čekaly nás rozjeté a zatím neporažené Vršovice. Věděli jsme, že utkání 
bude velmi tvrdé a rozhodne to, jestli dokážeme ubránit dvě téměř nezastavitelné spojky soupeřek. Naštěstí 
se to podařilo. Fantastické výkony v obraně předváděly Vážka, Liduška i Hofi. V útoku výborně zahrály Julča 
(9 gólů) a Majda (7 gólů). S jejich kombinacemi si soupeřky nevěděly rady. Vyhráli jsme 22:17. 

V pátém utkání nás čekaly Kobylisy. Ty vstoupily do zápasu lépe a vedly cely první poločas. Tento zápas se 
zpočátku příliš nedařilo Áje. A i hráčky se v útoku na gól dost nadřely. Nakonec jsme trpělivou hrou dokázali 
zápas otočit a vyhrát 16:14. 

V neděli nás čekal jen jeden soupeř - Jindřichův Hradec. Turnaj se mezitím pěkné zamotal a my jsme věděli, 
že pokud vyhrajeme, bereme zlato. V případě prohry nebo remízy se to celé ještě více zamotá. Utkání bylo 
vyrovnané. Nám se dařilo v obraně, bohužel už méně v útoku. Ve druhem poločase jsme za vyrovnaného 
stavu nevyužili tři jasné šance, a to rozhodlo. Prohráli jsme 11:14. To nás nakonec po dohrání všech utkání 
zařadilo až na třetí místo, ale i tak jsme za ně rády! 

Celkově jsme odehráli velmi dobrý turnaj a řadu těžkých utkání jsme zvládli. Ve dvou prohraných zápasech 
jsme v důležitých chvílích neproměnili. Oporami byly již tradičně Vali, Julča, Majda a Ája (ta byla i vyhlášena 
nejužitečnější hráčkou našeho družstva). Výborně bránily Kepi, Vážka, Hofi, Liduška a Míša - v útoku to ale 
může být ještě lepší. V dobrém světle se ukázaly i další hráčky. Důležité zákroky v některých zápasech přidala 
Záplata. 

Velkou pochvalu zaslouží tentokrát i lavička - ať už na ní byl kdokoli, vždycky povzbuzoval kamarádky na 
hřišti! 

Cenu pro nejlepší střelkyni turnaje získala Julča Dubská! 

  



Hrály: 

Bourová, 4 Čásová 3, Dubská 41, Hofírková 4, Hýblová 1, Kepková 9, Komárková 24, Konderová 5, Krausová 
6, Nová 7, Perglová 4, Šindelářová, Toušová 29, Zaplatílková 

 

 

 

 

 



Minižačky si v sobotu 10. 11. 2018 zahrály pohár 6+1 sk. C 

V sobotu 10. 11. si vybrané hráčky zahrály na turnaji 6+1 skupina C, pořádaným Slavií VŠ Plzeň v nafukovací 
hale v Poštovní ulici. Odehrály celkem pět zápasů, systémem 7,5 min osobka, shot-outy a 15 min hra. 

V prvním zápase přehrály družstvo HC Plzeň, děvčatům se dařilo vypichování balonů v obraně a rychlé 
protiútoky. Tato činnost platila i na ostatní soupeře, takže jsme postupně porazili Slavii VŠ kluky i holky, Háje 
Praha a Cheb. 

Hrály:  
 
Beránková M., Cvačková, Kaucká, Čákorová, Poskočilová, Růžičková, Samcová, Sedláčková M., Svobodová, 
Trejbalová, Vávrová, Hodlová, Šerá, Hřebejková 
 
Všechna děvčata musím pochválit za snahu a bojovnost. Na turnaji si dostatečně zahráli i naši nováčci - 
nejvíc byla vidět Denisa Hodlová. 
  
Vyzdvihnout bych chtěl také výkon Čaky v bráně a aktivní obranu Vendy, Danči a Cvrčka, ze které vznikaly 
rychlé protiútoky, které srážely naše soupeře na kolena. 
 

 

  



1. liga mladších dorostenek (10. 11. 2018 DHC Plzeň -  
HC Zlín 19:33) 

K dalšímu zápasu vyjely mladší dorostenky do Zlína. 

Jak ráda bych napsala, že po posledním domácím zápase jsme si již veškerou hrůzu a neúspěch vybral i. 
Bohužel jsem neočekávala, že může přijít ještě něco horšího. To, co se odehrálo ve Zlíně, necháme tam. 
Není třeba více kritizovat, snad každá z hráček ví, co do zápasu dala a co předvedla. Průběh prvního poločasu 
byl ……….. ani nelze najít ty správná slova. Když v osmnácté minutě na ukazateli svítí skóre 12:2 pro domácí 
tým, máte chuť hodit ručník do ringu a raději odejít. 

Ač jsme do druhého poločasu nastupovali za stavu 20:6, některé hračky se snažily s tím něco udělat. 

Svoji bojovnost opět ukázala Sára (5 branek). Zřejmě jako jediná ví, co je pro ni důležité a co od sebe očekává. 
Výkon některých dalších hráček byl pro mě velké zklamání. 

Střelecky se dařilo i Šímě (4 branky). Svůj první ligový start zažila i Natálie Hofírková, která se rozhodně 
neztratila. 

Velké díky patří i rodičům, kteří se s námi vydali na dalekou cestu a i za velmi nepříznivého stavu holky 
podporovali. 

Další zápas nás čeká 24. 11. 18 od 18:30 h, kdy na domácí půdě přivítáme Kunovice. 

Hrály: 

Malá - Toušová 2, Buřičová 1, Haluzincova 3, Hofírková, Kantnerová 5, Krausová, Rittichová 1, Pitulová, 
Tomanová 2, Voráčková 2, Šimáčková 4 

 

 

 

  



Starší dorostenky bojovaly ve Zlíně (10. 11. 2018) 

Starší dorostenky se druhý listopadový víkend vydaly do Zlína a za předvedený výkon se rozhodně nemusí 
stydět. 

Bojovnost a odhodlání odvést si body domů vydržely až do konce zápasu. V poslední pětiminutovce nám 
však došly síly a soupeři se podařilo odskočit na vítězných 29:26. Opět s předvedeným výkonem můžeme 
být jen spokojeni a není co vytknout. Celé družstvo tradičně táhla Pája Kepková a  po celou dobu zápasu se 
střelecky snažila držet krok Helča Voráčková (15 branek). 

Kromě trošky štěstí nám i tentokrát chyběla celá řada hráček - oproti minulému utkání i obě pivotky Bára a 
Pája, jejichž nepřítomnost v obraně byla znát. 

Hrály: 

Kepková 7, Voráčková 15, Tomanová 2, Šimáčková 1, Fousková 1, Šmrhová, Vodáková, Kliková, 
Bernhardová, Pitulová, Haluzincová, Rittichová 

Chytaly Netrvalová (8 %) a Malá (25 %). 

  



Házenkářský turnaj výběrů starších žaček (10. 11. 2018) 

Již čtvrtý ročník turnaje výběrů proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň v sobotu 10. listopadu. Tentokrát bohužel s nižší 
účastí družstev. Proto byly do turnaje kromě klasických utkání zařazeny i další disciplíny - střelba 
sedmimetrových hodů a střelba na rychlost (měřeno radarem). 

Plzeňský kraj reprezentovala tradičně dvě družstva a je skvělé, že v obou se představily hráčky všech klubů 
Plzeňského kraje. Děkujeme všem klubům, že děvčatům umožnily účast, a všem hráčkám za dobrou 
reprezentaci! 

Plzeňský kraj 2004 

Družstvo nevstoupilo do turnaje vůbec dobře a patrně předpokládalo, že se zápas proti jejich mladším 
spoluhráčkám "odehraje sám". Až po vystřídání celé sestavy zavelela k obratu Aneta Stehlíková a třemi 
brankami v řadě přesvědčila spoluhráčky, že "se to dá". Pak už se chytly i ostatní, a tak na konci utkání svítilo 
na ukazateli 28:19 pro ty "starší". 

Druhé utkání s Vysočinou bylo jako na houpačce a obě družstva se střídala ve vedení. Nás držela v brance 
Ája a v poli družstvo táhly tentokrát Julča Dubská, Majda Komárková a Kamila Skácelová. Konec utkání jsme 
zvládli lépe my a vyhráli. 

Ve třetí utkání proti Jihočeskému kraji jsme odehráli skvělý první poločas, ve kterém jsme měli mírně navrch. 
V tom druhém zase tahaly za delší konec Jihočešky - my jsme si vybrali opět smolnou pětiminutovku, kdy 
jsme neproměnili a příliš často dohrávali do pivota a Jihočešky si vypracovaly mírný náskok, který jsme už 
nedokázali dotáhnout. Prohráli jsme 25:27. 

Hrály: 

Slavoj Tachov: Bílá Eliška, Skácelová Marcela, Skácelová Kamila 

HC Plzeň: Panošková Tereza 

HK Slavia VŠ Plzeň: Bílá Barbora, Stehlíková Aneta, Stehlíková Michaela, Čejková Lucie 

DHC Plzeň:  Benešová Lucie, Dubská Julie, Kepková Klára, Komárková Magdaléna, Krausová Kateřina, 
Nová Kristýna, Šindelářová Adriana, Toušová Valentýna 

Plzeňský kraj 2005 

Pro toto družstvo byl turnaj křest ohněm a zároveň možností získat cenné zkušenosti, které jistě zúročí nejen 
v dalších utkáních, ale i příští rok v dalším ročníku turnaje. 

V prvním utkání hráčky zpočátku trápily starší kolegyně. Pak ale jako by se zalekly příznivého výsledku, začaly 
hrát bojácně a kupit chyby. Byla z toho prohra 19:28. 

Téměř bez pohybu bylo druhé utkání proti Jihočeskému kraji. Opět spousta ztracených míčů, nedůraz v 
obraně a malá aktivita v útoku. Tentokrát výrazná prohra 10:38. 

Třetí utkání proti Vysočině bylo trochu lepší a dařilo se i častěji skórovat. Dařilo se Báře Bourové i Evě 
Chovancové. Přesto to na výhru nestačilo - prohráli jsme 15:28. 

V průběhu celého turnaje byla hlavním tahounem družstva Kačka Vysloužilová. Aktivně hrály i Verča Kotrbatá 
a Bára Bourová. Dobré výkony podávaly i obě brankářky Naty Zaplatílková i Nela Langerová. Jedničku s 
hvězdičkou za obranu zaslouží Liduška Hýblová, která po pěkných přihrávkách od Kačky dala i několik 
branek. 

 

 



Hrály: 

Slavoj Tachov: Vysloužilová Kateřina 

HC Plzeň: Chovancová Eva 

HK Slavia VŠ Plzeň: Kotrbatá Veronika, Sulková Štěpánka 

DHC Plzeň: Bourová Barbora, Čásová Karolína, Hýblová Ludmila, Konderová Michaela, Langerová Nela, 
Měchurová Julie, Pechová Veronika, Perglová Viktorie, Šerá Veronika, Zaplatílková Natálie 

Výsledky turnaje: 

Konečné pořadí utkání: 

1. Jihočeský kraj 
2. Plzeňský kraj 2004 
3. Vysočina 
4. Plzeňský kraj 2005 

Nejlepší jednotlivkyně: 

- hráčka: Julie Dubská (Plzeňský kraj 2004) 

- střelkyně: Simona Schreibmeierová (Jihočeský kraj) 

- brankářka: Klára Moravcová (Jihočeský kraj) 

Konečné pořadí sedmimetrové hody: 

1. Vysočina 
2. Jihočeský kraj 
3. Plzeňský kraj 2004 
4. Plzeňský kraj 2005 

Konečné pořadí střelba na rychlost (radar): 

1. Jihočeský kraj 
2. Vysočina 
3. Plzeňský kraj 2005 
4. Plzeňský kraj 2004 

 

  



 

 

 

 

  



Přípravka na turnaji mini 4+1 v Rokycanech (11. 11. 2018) 

V sobotu 11. 11. 2018 se část týmu hráček přípravky zúčastnila turnaje kategorie Mini 4+1 v Rokycanech. 

Tým DHC Plzeň reprezentovaly hráčky Eliška Čardová, Nátalka Dlesková, Laura Mancellari, Laura Draxalová, 
Ema Mildorfová a Terezka Škrdlíková. Všichni naši soupeři byli o rok nebo dva starší. 

V prvním  zápase se  hráčky utkaly s týmem děvčat VŠ Slavia Plzeň. Kromě herně vyspělejšího soupeře se 
hráčky musely v první řadě vyrovnat také s větší velikostí balonu, na který zatím nejsou zvyklé. Jak se však 
ukázalo, tak to našim hráčkám nedělalo tak velký problém. Naše děvčata se ničeho nezalekla a vlétla do 
prvního zápasu s chutí. Statečně vzdorovala lepšímu soupeři a herně příliš nezaostávala. 

Do druhého utkání hráčky nastoupily proti dívkám z Rokycan. V tomto utkání se nám podařilo soupeře přehrát 
a připsat si tak první vítězství. Samozřejmě ani v této kategorii se výsledky nepočítají. 

Poslední dva zápasy hráčky sehrály s týmy kluků z Talentu Plzeň. První tým kluků byl nad naše síly, za to 
druhý tým Talentu jsme pěkně potrápili. 

V tomto turnaji naše hráčky ukázaly, že se z házené leccos naučily a tady to všem předvedly. Povedlo se jim 
několik velmi pěkných rychlých útočných akcí, kdy šel balon od brankařky přes další dvě až tři  naše hráčky, 
to vše zakončené střelou na branku nebo dokonce gólem. Zlepšil se pohyb s balonem, i bez něj. Ani v obraně 
hráčky nehrály špatně, i když nám stále chybí větší důraz, ale je vidět zlepšení. 

Za celý turnaj si všechny hráčky zaslouží pochvalu. Z dnešního výkonu hráček mám velikou radost, obzvlášť 
když znovu připomenu, že jsme všechny zápasy hráli s větším balonem a se starším soupeřem. 

Doufám, že v těchto výkonech budou hráčky dále pokračovat, a také že se k nim přidají i ostatní spoluhráčky 
našeho týmu, které na tomto turnaji nebyly. O tom se budeme moci přesvědčit hned následující sobotu 17. 
11. 2018, kdy na domácím hřišti sehrajeme turnaj s týmy Ústeckého kraje. Srdečně zveme nejen rodiče, ale 
i další fanoušky, aby se na tento turnaj přišli podívat! 

 

 

 

 

  



Minižačky na turnaji 4+1 v Rokycanech (11. 11. 2018) 

Nedělní odpoledne si minižačky užily v Rokycanech. 

Celkem jsme měli v turnaji tři týmy (DHC A, B, C). Všechna tři družstva hrála rychlou a bojovnou házenou s 
vysokým nasazením, dobrým pohybem po hřišti i střeleckou úspěšností. 

Celý turnaj si všechny hráčky užily, hodně si zastřílely. Nejlepší utkání byla sehraná proti klukům z Talentu, 
klukům z VŠ Plzeň. Moc pěkný byl i vzájemný zápas mezi A a B. Pěkné výkony jsme předvedli také proti 
Tachovu, Rokycanům a Šťáhlavům. 

Hrály a pochvalu zaslouží: 

DHC Plzeň A - Budková K., Budková B., Doubková, Jungová, Krbcová, Sedláčková A., Svatoňová 

DHC Plzeň B - Baštářová, Čákorová, Hanzlíková, Špačková, Červená, Rittichová, Šerá 

DHC Plzeň C - Hodlová, Kaucká, Samcová, Sedláčková M., Vávrová, Trejbalová, Hřebejková 

 

 

 

  



Tak to konečně klaplo (DHC Plzeň - Veselí nad Moravou  
11. 11. 2018) 

V posledním interligovém zápase roku 2018 před reprezentační přestávkou přijel do Plzně loňský medailista 
- celek Veselí nad Moravou.  

Tým, který se opírá o dvě excelentní střelkyně Olšovskou a Hubáčkovou, začal sebevědomě, i když trochu 
vlažně. Nadšeně hrající domácí tak vedli v 10. minutě 6:3 a ve 20. minutě největším rozdílem 13:7. V závěru 
poločasu hosté snížili díky lehkým taktickým chybám DHC na 17:13. 

Do druhého poločasu šlo DHC s odhodláním udržet vítězství a připsat si dva body. Kritický okamžik nastal 
okolo desáté minuty druhého poločasu. Dvě zbytečná vyloučení na domácí straně znamenala snížení na 
20:19. Naštěstí i hosté hráli často za hranicí pravidel a pykali za to dvěma vyloučeními Kubáčkové. Toho 
dokázaly hráčky DHC využít a misky vah opět převážit více na svoji stranu. Osm minut před koncem vedlo 
DHC o čtyři branky. Veselí ještě snížilo na 27:26, ale závěr patřil týmu, který více toužil po vítězství. Nic na 
tom nezměnila ani několikaminutová osobní obrana po celém hřišti. DHC zvítězilo 31:27 a zaslouženě si 
připsalo dva body. 

Po několika zápasech, kdy DHC nehrálo úplně špatně, ale na body z různých důvodů nedosáhlo, konečně 
zapadla všechna kolečka do sebe. Po kolektivním výkonu mohou hráčky jít do několikatýdenní pauzy 
s klidnou hlavou. 

Všechny hráčky, které do zápasu nastoupily, odevzdaly vše, co v nich je. Asi by se v takovém zápase neměla 
vyzdvihovat žádná hráčka, ale přesto mi to nedá. Je třeba vyzdvihnou tři jména. V. Oravcovou za její 
střeleckou aktivitu; v obraně D. Franzovou, která rozbíjela ve středu obrany útočné pokusy Moravanek, a 
brankářskou exhibici E. Šibrové. Jedničku s hvězdičkou zaslouží všichni, včetně fandících diváků. 

Hráčky ještě do konce roku čeká Český pohár. Už v úterý nastoupí v osmifinále na půdě prvoligových Vršovic. 

Hrály:  

Oravcová 8, Líbalová 5, Kepková a Mudrová po 4, Franzová a Svobodová po 3, L. Galušková a Bušauerová 
po 2, Ferencová, D. Galušková, Krausová, Fousková, Šmrhová, Pejšková 

Chytaly Šibrová a Mácalová. 

 



DHC postupuje do čtvrtfinále poháru (Český pohár - Sokol 
Vršovice - DHC Plzeň 13. 11.) 

Ženy DHC postupují mezi osm nejlepších družstev v rámci Českého poháru. Rozhodl o tom osmifinálový 
zápas s prvoligovými Vršovicemi, který skončil vysokým vítězstvím DHC 15:35. 

DHC mělo impozantní vstup do zápasu, kdy hráčky pokračovaly v dobrém výkonu z nedělní interligy a za 15 
minut si získaly vedení 2:9. Pak samozřejmě jejich výkon šel pod dojmem skóre trochu dolů, ale přesto bylo 
vidět množství pěkných rychlých akcí, takže v poločase byl výsledek 8:19. 

I ve druhém poločase DHC navyšovalo skóre až na konečný výsledek. Domácí podali velmi sympatický výkon 
a snažili se až do posledních minut. Zápas byl velkou střelnicí. Pokud by oba týmy proměnily jen všechny 
šance ze šestky, byl by výsledek 30:55. 

Čtvrtfinále poháru se hraje o víkendu 15. - 16. 12. pravděpodobně na domácí palubovce. 

Hrály:  

Krausová, Líbalová  a Kepková po 5, D. Galušková, Oravcová a Svobodová po 3, Mudrová, Pejšková, 
Ferencová a  Bušauerová po 2, L. Galušková, Fousková, Šmrhová po 1 

Chytaly Šibrová a Jiskrová. 

 

 

 

 

  



O pohár hejtmana Plzeňského kraje (předpřípravka  
17. 11. 2018) 

V sobotu 17. 11. 2018 se hráčky přípravky zúčastnily turnaje "O pohár hejtmana Plzeňského kraje". Jednalo 
se o první ročník tohoto turnaje, který se uskutečnil pod záštitou Plzeňského kraje a firmy Net4gas. 

V kategorii přípravka se turnaje zúčastnily týmy TJ Tatran Třemošná, DHK Baník Most, TJ Strupčice, SK 
Bílina a samozřejmě domácí DHC Plzeň, který nasadil hned dva týmy - DHC Plzeň bílá a DHC Plzeň fialová. 
Hrálo se systémem každý s každým, 2x10 min a tradičně bez počítání výsledků. 

Protože byl domácí tým oslaben hned o několik nemocných hráček, hrály nakonec téměř všechny hráčky za 
oba domácí týmy. DHC Plzeň bílá a fialová tak turnaj odehrál ve složení Natálka Dlesková, Eliška Čardová, 
Míša Pluhařová, Natálka Pažková, Amálka Přerostová, Anežka Drtinová, Eliška Roubová, Nela Pivoňková, 
Kačka Rybová, Ema Mildorfová a Anička Balínová. 

Hráčky si na turnaji zahrály proti soupeřům, na které běžně nejsou zvyklé a nehrají proti nim.  Hráčky za celý 
turnaj zaslouží pochvalu. Celý turnaj se nesl v pohodové atmosféře a hráčky si ho užily.  Tečkou za úspěšným 
dnem byly pro všechny hráčky při závěrečném ceremoniálu zlaté medaile za předvedené výkony a dárek v 
podobě nového míče. 

 

  



O pohár hejtmana Plzeňského kraje (minižačky 17. 11. 2018) 

Další turnaj pro minižačky 4+1 se konal na domácí půdě na DHC. Jednalo se o první ročník turnaje s názvem 
"O pohár hejtmana Plzeňského kraje". Jak již název napovídá, celý turnaj byl zaštiťován a sponzorován 
Plzeňským krajem a firmou Net4gas. 

Hrálo se za účasti týmů z Mostu, Třemošné, Bíliny, Meziboří a samozřejmě domácího DHC, které v této 
kategorii postavilo dva týmy. A to týmy černých a růžových. Hrálo se bez výsledků, takže děvčata mohla hrát 
uvolněně a celý turnaj si mohla užít a já doufám, že si ho užily. Celý den provázela klidná pohodová atmosféra 
a i organizačně bylo vše bezvadně zajištěno. 

Co se týká výkonů našich děvčat z obou týmů, tak u všech je vidět značný herní posun a zlepšení v 
jednotlivých herních činnostech. A to zejména v chytání míče, razanci a umisťování střelby, pohybu a bránění. 
Samozřejmě je pořád na všech těchto činnostech co zlepšovat a jsou v tomto ještě velké rezervy, ale pozitivní 
je, že oproti loňské sezóně tam je vidět velké zlepšení. Oba dva týmy hrály jednoduchou čtyřkovou házenou 
plnou pohybu, nasazení,  nahrávek a střelby a celý den si všichni  na hřišti užili. Takže ze strany trenérů 
panovala s předvedenými výkony a snahou všech hráček maximální spokojenost a všechny hráčky zaslouží 
pochvalu. 

Za odměnu čekal na děvčata při vyhlašovacím ceremoniálu krásný dárek v podobě nového míče a zlaté 
medaile za předvedené výkony. Jako vždy patří poděkování za podporu rodičům. 

Hrály a maximální pochvalu zaslouží: 

DHC Plzeň černá: Julča Šerá, Nikol Čákorová, Vanesa Trejbalová, Míša Sedláčková, Roza Červená, Dany 
Svobodová, Denisa Hodlová 

DHC Plzeň růžová: Vendy Samcová, Nika Krbcová, Bety Poskočilová, Kristýna Cvačková, Alex Hřebejková, 
Lucka Kaucká, Marlen Beránková 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (18. 11. 2018 Lázně Kynžvart) 

Čtvrtý turnaj Plzeňské ligy mladších žaček se uskutečnil v nově otevřené hale v Kynžvartu. 

Áčko 

První zápas proti domácímu družstvu byl ideální příležitostí rozehrát se a výkon při osobce tomu také 
nasvědčoval. Soupeře jsme téměř nepustili k míči a jasně zvítězili 9:1. Při shot-outech chyběla o něco větší 
koncentrace na zakončení, jelikož i přes velmi dobré přihrávky jsme ze 13 střel proměnili jen 6, z toho 5 za 2 
body (11:3). Při hře se děvčata více než na plnění taktických pokynů soustředila na zakončování z rychlých 
útoků, což proti takovému soupeři byla trochu škoda a určitě byla větší příležitost vyzkoušet si hru proti 
postavené obraně (12:0). 

Druhý zápas proti HC Plzeň mělo podobný průběh, snad jen s tím rozdílem, že nasazení v obraně muselo být 
o poznání vyšší. Okénka v obraně se sice nějaká objevila, čehož dokázala využívat nejlepší hráčka soupeře, 
ale pokud už se dostala k zakončení, tak ji neomylně vychytávala Nela v brance (včetně 5 zneškodněných 
sedmiček). Všechny tři části zápasu jsme proto dovedli k bezpečné výhře (9:0 osobka, 13:1 trháky, 13:1 hra). 
Ve hře opět padla většina branek z rychlých útoků. 

Ve třetím zápasu jsme se díky systému soutěže (každý s každým hraje 3x během sezóny) utkali opět s HC 
Plzeň. Možná pod dojmem předchozího zápasu tentokrát nebylo nasazení při osobce úplně nejvyšší (6:3). 
Při trhácích (16:0) i hře (11:2) už však byl průběh zápasu opět jednoznačný. Za zmínku stojí především 2 
krásné trefy Anetky z dálky, která snad konečně pochopí, že bez střelby hrát nejde, a především první gól 
Marušky, která se po několika málo trénincích zúčastnila svého prvního turnaje a dokázala zastínit i některé 
zkušenější hráčky. 

Celkově děvčata předvedla určitě nadprůměrné výkony, i když je třeba přiznat, že jsme se zde nepotkali 
s úplně nejsilnějšími soupeři. Ocenit lze hlavně výkon obrany a rychlý přechod do útoku. Slabinou je stále hra 
proti postavené obraně, kterou jsme si zde ale příliš nevyzkoušeli. 

Hrály:  

Bezdičková 9 střel/8 branek, Březinová 5/4, Cvačková 5/4, Košková 4/4, Krejčíková 3/0, Palečková 4/4, 
Polanková 8/6, Růžičková 7/5, Stulíková 6/2, Šantorová 5/1, Šollarová 6/5, Vopatová 19/19 

Chytala Langerová (81 %). 

 Béčko 

Béčko odehrálo v prvním zápasu proti HC Plzeň výbornou osobní obranu. Sice se úplně nedařilo ubránit 
fyzicky vyspělejší hráčky soupeře, ale v útoku jsme se dokázali prosazovat díky dobrému pohybu i 
individuálním uvolněním. Těšit nás tak může tak může poměrně překvapivá remíza 7:7, po které následovala 
výhra v shot-outech (5:0). Ve hře už nás soupeř dokázal přetlačit silou (10:6), i když jsme nepředvedli vůbec 
špatný výkon. První branku na rovněž prvním turnaji vstřelila Julča. 

V druhém zápasu proti Kynžvartu se při osobce vůbec nedařilo střelecky. Ač jsme si vypracovali hodně 
dobrých střeleckých pozic, tak soupeř vyhrál 2:7. Ani v shot-outech se příliš nedařilo (4:8). Za to ve hře 
předvedla děvčata výborný výkon a zcela zaslouženě zvítězila, a to ještě velké množství střel zůstalo 
neproměněných (9:6). 

Poslední zápas proti Tachovu měl opačný průběh. V osobce se děvčata nejsilnějšího soupeře v soutěži vůbec 
nezalekla a statečně vzdorovala až do konce (7:10). V trhácích (2:11) i hře (3:9) už měl ale navrch soupeř. 
Porovnáme-li ale výsledky tachovských proti jiným týmům, tak tento výsledek rozhodně není propadákem, 
spíše naopak. 

Celkově musíme děvčata hodně pochválit a dojem z jejich hry je velmi dobrý. Téměř polovinu družstva tvořily 
hráčky, které nemají téměř žádné zápasové zkušenosti, a přesto se příležitosti nezalekly a dostaly stejný 
prostor na hřišti jako ostatní. Pro zkušenější hráčky jsou pak tyto zápasy příležitostí předvést se ve zcela 
jiných rolích, než by hrály v áčku. 

 



Hrály:  

Bažantová E. 11 střel/3 branky, Bažantová M. 14/8, Burjasová 12/7, Madleňáková 3/0, Mancellari 8/4, 
Podlenová 4/0, Radová 5/1, Růžková A. 1/0, Smejkalová 0/0, Vaicová 19/9, Zídková 12/3 

Chytaly Kaucká (24 %) a Nyklesová (33 %). 

 

 

  



Věra Jordanovová byla oceněna za dobrovolnickou činnost 

Cena Křesadlo se v ČR uděluje dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých. Je to "cena 
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci". Letos proběhl již 13. ročník této ankety. 

Slavnostní předávací ceremoniál se konal ve čtvrtek 22. 11. 2018 v plzeňském Depu. Mezi oceněnými byla i 
nejvytíženější trenérka DHC Plzeň Věra Jordanovová. Věra vede jako hlavní trenérka družstvo minižaček, a 
také starších dorostenek. „Na částečný“ úvazek působí i u mladších dorostenek a starších žaček. Rozsah její 
dobrovolnické činnosti je neuvěřitelný – každé odpoledne v hale, každý víkend na turnaji. Velice si toho 
vážíme a moc gratulujeme k zisku ocenění! 

Věra byla mezi oceňovanými v nejužším okruhu finalistů a získala Zvláštní cenu za dobrovolnickou činnost! 

Gratulujeme! 

 

 

 

  



Přípravka na turnaji v Chebu (24. 11. 2018) 

V sobotu 24. 11. 2018 vyrazil tým přípravky na další soutěžní turnaj, tentokráte do Chebu. Protože nás i 
nadále trápí velká nemocnost hráček, odjelo na turnaj za dva přihlášené týmy hrát pouze 10 hráček. Proto 
jsme, aby si hráčky alespoň trochu odpočinuly, na začátek turnaje do několika zápasů do obou našich týmů 
nasazovali hokejovou terminologií "dvě pětky". 

Třetí zápasy se nám bohužel časově kryly, a tak je naše týmy musely odehrát bez střídání. A nakonec jsme 
tak odehráli i zbývající zápas. Soupeři pro naše týmy, vyjma VŠ Slavia Plzeň, nebyli příliš zkušení, a tak to 
naše hráčky zvládly takto odehrát. S naší hrou jsme byli spokojeni a výtky, které jsme měli, si, doufejme,  
hráčky zapamatují a budou na chybách, kterých se dopouštějí, pracovat. S tím jim samozřejmě pomůže celý 
trenérský tým. 

Po skončení turnaje se většina hráček odebrala na oběd, a poté se šla podívat na zápasy žen. V městské 
hale probíhal mezinárodní turnaj "O štít města Chebu". Společně jsme tedy nejprve sledovali utkání mezi 
ženskou reprezentací Švýcarska s Chorvatskem, a pak už následoval očekávaný zápas České republiky se 
Slovenskem, který náš reprezentační tým vyhrál. Domů jsme tedy odjížděli všichni spokojení. 

Příští týden nás čeká další výlet, a to do Kynžvartu, kde budeme součástí slavnostního otevření nové haly. 
Všichni se moc těšíme. 

 

 

 

 

  



1. liga mladších dorostenek DHC Plzeň - Kunovice  
(24. 11. 2018) 

V sobotním podvečeru se mladší dorostenky utkaly proti hráčkám z Kunovic. 

Po předešlých nevydařených zápasech jsme již doufali v obrat. Co se týče hodnocení zápasu, musela bych 
napsat to samé, co v předchozích dvou článcích. Stále se nám nedaří přenést do zápasu to, co hráčky 
předvádějí na tréninku. Sice si umíme vytvořit šance, ale již je nedokážeme proměnit. Tým, který vystřelí 
z devíti metrů 33 střel a z toho jsou úspěšné jen 3, bohužel nemůže počítat se ziskem bodů. Konečný 
výsledek: DHC Plzeň – SHK Kunovice 25:36. 

Za tento zápas zaslouží velkou pochvala Buřič, která i přes své zranění zápas nevzdala a odvedla velmi 
dobrou práci v obraně.  Dále bych chtěla vyzdvihnout Adrianu Šindelářovou, která zastoupila Malinu a 
předvedla několik pěkných zákroků. 

Již v neděli nás čeká další ligový zápas a to na půdě pražské Slavie. 

Hrály: 

Šindelářová, Kučerová 

Drozdová 2, Kantnerová 1, Voráčková 7, Šimáčková, Haluzincová, Tomanová 2, Buřičová 4, Rittichová 5, 
Komárková 1, Toušová 2, Pitulová 1, Kajerová 

 

 

 

  



Házenkářský turnaj výběrů mladších žaček (24. 11. 2018) 

Již čtvrtý ročník turnaje výběrů proběhl v sobotu v hale 31. ZŠ Plzeň. Plzeňský kraj reprezentovala tradičně 
dvě družstva složená z hráček ročníků 2006 a 2007. Zastoupena byla tentokrát všechna plzeňská družstva, 
doplněná o hráčky z Rokycan. Tachovské hráčky se bohužel turnaje nezúčastnily. Výběr ročníku 2006 musel 
proto být doplněn i o 3 hráčky ročníku 2007. Ze strany všech družstev byla k vidění výborná házená, a to i 
přesto, že se děvčata musela poprat i s pro ně nestandardně dlouhou hrací dobou 2x20 min s krátkou 
přestávkou. 

Plzeňský kraj 2006 

Družstvo vstoupilo do turnaje trochu očekávaným, ale vůbec ne snadným vítězstvím proti mladším 
spoluhráčkám. Nakonec z toho bylo drama až do konce a těsná výhra 16:14. Druhý zápas proti pozdějšímu 
vítězi z Jihočeského kraje přinesl až nečekaně dobrý výkon v prvním poločasu, kdy byla děvčata favoritovi 
zcela vyrovnaným soupeřem. Výborně hrála především Mařka Krejbichová na pivotu, která vedle 4 branek 
vybojovala ještě několik sedmiček. Po přestávce se ale úplně přestalo dařit střelecky a ani obrana už nebyla 
tak pevná jako v prvním poločasu. Jihočešky proto vyhrály 17:10. 

Zato zápas proti Vysočině sliboval určitě vyrovnanější průběh, což se potvrdilo. Několik našich hluchých úseků 
a zbytečné technické chyby však bohužel zapříčinily, že z vítězství 20:17 se mohl radovat soupeř. Tahle 
prohra hodně mrzela, protože body určitě nebyly nereálné. Chuť si děvčata spravila v posledním zápasu proti 
Karlovarskému kraji, který byl zároveň soubojem o třetí místo. V zápasu děvčata neponechala nic náhodě, 
od začátku až do konce jej kontrolovala a zaslouženě zvítězila 21:11. 

Z jednotlivkyň je potřeba určitě vyzvednout zejména střelecký výkon Markéty Kovářové, která byla nejlepší 
střelkyní družstva. V prvních dvou zápasech byla velkou oporou jak v obraně, tak i v útoku Mařka Krejbichová 
(pak bohužel musela odjet). Střelecky se dařilo i Máje Polankové, která navíc odvedla i velký kus práce 
v obraně, kde schytala několik tvrdých ran. V neposlední řadě pak musíme pochválit i Nelu Langerovou, která 
byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje. 

Hrály: 

HC Plzeň: Krejbichová Marie 

HK Slavia VŠ Plzeň: Dixová Robin, Kovářová Markéta 

DHC Plzeň:  Baumruková Eliška, Bažantová Eva, Bažantová Martina, Březinová Kateřina, Košková Tereza, 
Krejčíková Simona, Langerová Nela, Mancellari Sára, Polanková Markéta, Růžičková Adéla, Zídková Andrea  

 Plzeňský kraj 2007  

Pro družstvo ročníku 2007 byl turnaj především o sbírání zkušeností a děvčata určitě nezklamala. Již v prvním 
zápasu živila proti starším spoluhráčkám naději na body a bojovala až do úplného konce. To bylo příznačné 
i v dalších zápasech proti Vysočině a Jihočeskému kraji, protože dokud byl výsledek vyrovnaný, děvčata 
bojovala ze všech sil, ale jakmile se soupeři podařilo odskočit o několik branek, již šel výkon dolů. Družstvo 
z Vysočiny dokázala naše děvčata zaskočit vysunutou obranou, která dělala soupeři zpočátku velké 
problémy. Jak ale narůstalo skóre, tak nasazení obrany klesalo. Když se k tomu přidala nepřesná střelba, 
zápas skončil až příliš krutou prohrou 32:9.  

Ve třetím zápasu proti mnohem zkušenějším a fyzicky vyspělejším Jihočeškám byla role družstva těžká a 
děvčata vydržela vzdorovat jen necelý poločas. Pak už skóre narůstalo až na konečných 32:6, i když herně 
rozdíl až tak velký nebyl. Jednoznačně nejlepší výkon předvedla děvčata proti výběru Karlovarského kraje. 
Zápas byla zcela vyrovnaný, bohužel před koncem se soupeři podařilo odskočit na rozdíl 3 branek. Díky 
osobní obraně a obrovskému nasazení v závěrečné dvouminutovce se podařilo rozdíl snížit až na jednu 
branku, 20 s před koncem ještě děvčata znovu získala míč, ale poslední útok už se bohužel zakončit 
nepovedlo (17:18).  

Z jednotlivkyň musíme rozhodně vyzdvihnout výkony obou brankářek Adélky Chvátalové a Lucky Ivaničové. 
Nejlepší střelkyní družstva byla Laura Vopatová.  

Hrály: 



HK Rokycany: Ivaničová Lucie, Mašková Gabriela 

HK Slavia VŠ Plzeň: Krejčí Diana, Vnoučková Ilona 

DHC Plzeň: Bezdičková Viktorie, Burjasová Tereza, Cvačková Natálie, Chvátalová Adéla. Loskotová Barbora, 
Palečková Aneta, Růžková Magdaléna, Šollarová Kateřina, Vaicová Tereza, Vopatová Laura 

Konečné pořadí turnaje: 

1. Jihočeský kraj 
2. Vysočina 
3. Plzeňský kraj 2006 
4. Karlovarský kraj 
5. Plzeňský kraj 2007  

Nejlepší jednotlivkyně: 

- hráčka: Andrlíková Eva (Jihočeský kraj) 

- střelkyně: Kudlová Šárka (Vysočina) 

- brankářka: Langerová Nela (Plzeňský kraj 2006) 

 

 

  



Mini 25. 11. 2018 v Chebu na 4+1 

V neděli dopoledne 12 hráček vyrazilo do Chebu na turnaj 4+1. Na turnaj se přihlásilo málo družstev, ale i 
přesto jsme si dostatečně zahráli. 

Na turnaj jsme nasadili dvě družstva. Bojovnost nechyběla nikomu, střelecky se dařilo všem i Kristýnce 
Cvačkové a herní projev byl na jedničku. 

Hrály: 

Červená, Cvačková, Čákorová, Poskočilová, Rittichová, Svatoňová, Šerá, Vávrová, Trejbalová, Samcová, 
Krbcová, Baštářová 

 

 

 

 

 

 

  



Starší dorostenky podlehly v předehrávce Slavii Praha  
(27. 11. 2018) 

V úterý v odpoledních hodinách dorazily starší dorostenky do pražského Edenu k předehrávce 10. kola 
s pražskou Slavii. 

Úvod utkání se slibněji vyvíjel pro hostující tým, který v 7. minutě vedl 7:4. Další sedmiminutovku si  však 
domácí vzali do svých rukou a stáhli  nepříznivý výsledek na remízu 9:9. Pak už se utkání do konce prvního 
poločasu přelévalo z jedné strany na druhou a skóre tak o poločase bylo 17:16 pro domácí tým. 

Na začátku druhého  poločasu jsme však velmi polevili v obraně a dovolili tak soupeřkám odskočit o šest 
branek - ve 42. minutě vedli domácí 27:21. Tento nepříznivý výsledek se nám podařilo ještě v 54. minutě 
stáhnout na třígólový rozdíl, ale domácí slávistky si vítězství vzít  nenechaly  a utkání dotáhly do pro ně 
vítězného konce (37:31). 

Jako již tradičně byly tahouny družstva Pája Kepková (8 branek) a Věrka Oravcová (7). Těm výborně 
sekundovala křídla Markéta Fousková (4), Anička Šmrhová (3), Tery Poslední (2). Góly přispěly i Lucka 
Drozdová (2), Bára Nosková (2), Helča Voráčková (2) a Kačka Šimáčková (1). Oporami byly i Kája Kliková, 
Tomy Tomanová, Verča Vodáková a Lucka Kovářová. Po dlouhé pauze způsobené zraněním se do branky 
statečně postavila Míša Šlehoferová. 

 

 

 

 

 

  



Pozvánka na 2. ples DHC Plzeň (8. 2. 2019 Sokolovna 
Bolevec) 

 

Na počátku letošního roku 2018 uspořádalo DHC Plzeň první ples. Nyní už se pečlivě připravuje ten druhý. 

Těšit se můžete na velmi zajímavého hosta, který určitě pobaví všechny přítomné. K tanci a příjemné 
atmosféře celého večera zcela jistě přispěje Salónní orchestr Eroplán. 

Stejně jako v loňském roce nebude chybět bohatá tombola se zajímavými cenami, volba královny plesu a 
samozřejmě půlnoční překvapení. 

První ročník plesu se uvedl jako úžasné společenské setkání, na kterém panovala výborná atmosféra. Kdo 
tam byl, ten si to užil, kdo tam nebyl, ten lituje ještě teď. 

Nenechte si ples ujít a přidejte se k nám! 

2. ples DHC Plzeň se bude konat v pátek 8. 2. 2018 ve 20:30 h v Sokolovně Bolevec! 

Lístky (300 Kč/kus) prodává Markéta Volková, tel.: 607 585 396, e-mail: marketa.volkova@seznam.cz 
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Turnaj v Kynžvartu se i přes nepřízeň počasí vydařil 
(přípravka 1. 12. 2018) 

V sobotu 1. 12. 2018 vyrazil tým přípravky na další turnaj, tentokrát do Kynžvartu, kde byl celý turnaj součástí 
slavnostního otevření jejich nové haly. Bohužel nás ráno po příjezdu čekalo nepříjemné překvapení, kdy jsme 
se dozvěděli, že týmy Rokycan, Šťáhlav a Chebu pro nepřízeň počasí vůbec nedorazí. Pro nás ale počasí 
nemohlo být překážkou, a tak nebyl důvod na turnaj nepřijet. Pořadatelský tým sice musel předělat celé 
rozlosování a začátek turnaje se tak trochu posunul, ale nakonec se vše podařilo zvládnout. 

Do turnaje tedy zasáhly dva týmy DHC Plzeň, které tvořilo sedm hráček (ostatní hráčky bohužel stále marodí) 
ve složení Natálie Dlesková, Eliška Čardová, Michaela Pluhařová, Nela Pivoňková, Kateřina Rybová, Markéta 
Kurešová a Anežka Drtinová, dále to byly týmy kluků VŠ Slavia Plzeň, Talentu Plzeň, dívky VŠ Slavia Plzeň 
a domácí  týmy Lázní Kynžvart.  I přes nízký počet účastníků si nakonec všechny týmy zahrály spousty 
zápasů.  Hrálo se sice ve dvou oficiálních skupinách, ale pro nízký počet hráčů a hráček ve všech týmech se 
prakticky hrálo několikrát se stejným soupeřem. 

Nakonec jsme se spolu s trenéry plzeňského Talentu rozhodli našim hráčkám a jejich hráčům poslední dva 
vzájemné zápasy zpestřit. Odehráli jsme je v promíchané sestavě, kdy šla polovina kluků hrát k nám a 
polovina našich děvčat naopak k trenérům Talentu. 

Všechny hráčky DHC Plzeň a všichni kluci Talentu byli z nových sestav nadšení a sehráli dohromady velmi 
pěkné zápasy. V obou těchto mixech si všichni krásně přihrávali a hráli, jako kdyby spolu takto nastupovali 
běžně. Všichni jsme si užili spoustu legrace a bylo hezké pozorovat, jak se trenéři mezi sebou špičkují a 
spolupracují s hráči nebo hráčkami, které vlastně vůbec neznají. Myslím tedy, že se všem týmům v turnaji 
povedlo si slavností otevření této krásné haly užít a těšíme se na další turnaje, které zde odehrajeme. 

Turnaj v Kynžvartu byl pro naše hráčky v tomto kalendářním roce poslední. Teď už se hráčky přípravky mohou 
těšit např. společný trénink s rodiči, na vánoční dárky či společné bruslení pořádané klubem DHC Plzeň. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům za jejich podporu :). 

 

 

 

  



Minižačky na poháru 6+1 sk. A 1. 12. 2018 na Talentu 

V sobotu 1. 12. 2018 se odehrálo již 3. kolo minipoháru 6+1 skupiny A, tentokrát na půdě plzeňského Talentu 
v nafukovací hale na Bolevecké ZŠ. Turnaje se zúčastnilo celkem pět týmů a to naše děvčata z DHC Plzeň, 
děvčata z plzeňské Slavie, hoši z plzeňské Slavie, kluci z Talentu a jako nováček v tomto kole byli hoši 
z pražské Dukly. Systém jako již tradičně 7,5 min osobní obrana, shout-outy a 20 min hra. 

Všechna utkání, která jsme sehráli, byla velmi vyrovnaná. Holky předváděly rychlou házenou a byla vidět i 
spolupráce mezi všemi. Jsem ráda, že si některé hráčky konečně začínají zkoušet střelbu z dálky a že do 
uvolnění 1:1 chtěla jít každá (i když někomu se chtělo méně). Samozřejmě, že jsme dělali spoustu technických 
chyb, ale s tím se počítá, pokud chceme, aby se holky rychle rozhodovaly. Určitě bylo i pozitivní, že padla 
spousta branek. Jinak si za předvedený výkon zaslouží všechny pochvalu. 

A samozřejmě nezapomínejme na fanoušky, kteří nás podporují na každém turnaji. Děkujeme! 

 

 

 

 

  



1. kolo Žákovské ligy (Strakonice 2. 12. 2018) 

První kolo Žákovské ligy odehrály hráčky DHC Plzeň ve Strakonicích. 

Hned v prvním utkání nás čekal favorit dnešního turnaje - Strakonice. My jsme zaspali začátek, nebyli schopné 
ubránit pivota a nepřesně stříleli. Druhý poločas už byl z naší strany trochu lepší, ale přesto se z vítězství 
zaslouženě radovaly Strakonice (21:15). Vyzdvihnout je potřeba zejména výkon Vali a Julči. 

Druhé utkání jsme nastoupili proti Třeboni a hned od začátku jsme hráli s velkou chutí (s tímto soupeřem jsme 
se letos utkali už čtyřikrát a třikrát jsme prohráli). Tentokrát jsme byli od začátku důraznější, výborně jsme 
bránili (zejména Hofi a Beny) a v útoku se k Julče a Majdě přidala Vali. Vyhráli jsme zaslouženě 21:15. 

Ve třetím utkání proti Havlíčkovu Brodu jsme se protrápili prvním poločasem a i v tom druhém jen těžko dávali 
branky (především za to mohla naše opět velmi nepřesná střelba z prostoru spojek). Sice jsme vyhráli 19:13, 
ale výkon nebyl nijak přesvědčivý. 

Ve čtvrtém utkání jsme v prvním poločase jasně dominovali na hřišti a vypracovali si až sedmibrankový náskok 
(11:4). Pak ale po prostřídání přišlo několik hluchých okamžiků. Ty pokračovaly i v druhém poločase a zápas 
se rázem změnil v drama a my jsme museli bojovat o výsledek. Postupně jsme ztráceli vybudovaný náskok 
až na remízu 17:17 ve 14. minutě. Na konci jsme sice nejprve odskočili na hubené jednobrankové vedení, ale 
v závěru jsme ztratili míč a dostali gól z rychlého útoku. S Velkým Meziříčím jsme tedy jen remizovali 19:19. 

Celkově zaslouží největší pochvalu Julča a Vali. Obě byly výraznými osobnostmi a tahouny. V brance družstvo 
opět držela Ája. V některých okamžicích se dařilo Majdě a Vážce. Neúnavně holky podporovala na hřišti i na 
lavičce Beny. U ostatních hráček jsou zatím výkony velmi nevyrovnané. 

Hrály: 

Aichingerová, Benešová 5, Bourová 1, Dubská 23, Hofírková 1, Hýblová 2, Kepková 2, Komárková 10, 
Krausová 5, Nová 3, Toušová 23 

 

 

 

 



1. liga mladších dorostenek DHC Slavia Praha - DHC Plzeň 
(2. 12. 2018) 

K předposlednímu zápasu v podzimní části se mladší dorostenky vydaly na půdu pražské Slavie. Po poslední 
výsledcích a předvedených výkonech holek jsme odjížděli s hodně malým sebevědomím a nemohli moc 
doufat, že si z Prahy přivezeme body. 

Do zápasu jsme nenastoupili vůbec špatně. Až do 20. minuty jsme prohrávali rozdílem dvou branek. Pak ale 
přišla spousta technických chyb, neproměněné šance a do šaten se odcházelo za stavu 11:17. 

V druhém poločase se nám podařilo náskok opět snížit, ale pak následovala to, co v prvním poločase. A 
konečný výsledek byl 22:33 pro soupeřky. 

Oproti posledním zápasům je vidět, že se opět suneme dopředu, ale stále nás nejvíce trápí proměňování 
šancí a malá střelecká úspěšnost z křídel. 

V tomto zápase zaslouží největší pochvalu Kuči (Barbora Kučerová). I když házená pro ní v poslední době 
nebyla na prvním místě, tak se vrátila, aby holkám pomohla. A z mého pohledu předvedla parádní výkon, ač 
se při zápase zranila, tak i se zraněním předvedla několik pěkných zákroků. Děkuji Kuči. 

Hrály: 

Kantnerová 6, Voráčková 7, Kučerová, Drozdová 1, Šimáčková 1, Pitulová 2, Buřičová, Tomanová 3, 
Kajerová, Rittichová 2, Haluzincová 

 

 

 

 

 



Vánoční sbírka cukroví pro Městskou charitu Plzeň  
(21. 12. 2018) 

Vánoce jsou nejen časem dárků a rodinné pohody, ale také časem dobrých skutků. 

Rozhodli jsme se proto uspořádat charitativní sbírku vánočního cukroví pro Městskou charitu Plzeň. 

Cukroví budeme vybírat v pátek 21. 12. od 16:00 do 18:30 h ve sportovní hale 31. ZŠ Plzeň. 

Přineste, prosím, zabaleno v nevratném obalu (buď na papírovém tácku, nebo v papírové krabici). Maximální 
výška balíčku je 15 cm (máme připravené přepravky na odvoz). 

Budeme rádi, když se zapojíte i vy, a společně zpříjemníme Vánoce těm, kteří je nemají možnost oslavit 
v rodinném kruhu. 

 

 

 

 

 

  



Plzeňská liga starších žaček (DHC Plzeň 8. 12. 2018) 

V sobotu 8. 12. se sešla děvčata k pokračování dlouhodobé soutěže Plzeňské ligy tentokráte doma na DHC 
Plzeň. Áčko odehrálo 4 zápasy a béčko 3 zápasy. 

DHC Plzeň A 

První zápas s našim Béčkem byl od začátku jasně v naší režii. Holky dávaly góly z rychlých i postupných 
útoků. Zahrály si i na různých postech, pro některé z nich netradičních. V brance se vystřídaly obě brankařky 
a zápas pro nás skončil jasnou výhrou 39:12. 

Ve druhem zápase proti Hvězdě Cheb B jsme navázali na první zápas a i zde nebylo o vítězi pochyb. I když 
nutno podotknout, že v zápase bylo několik technických chyb a výkon nebyl zcela ideální. 

V zápase proti plzeňské Slavii byly dané jasné pokyny, jak bránit nejlepší hráčku Slavie, a především Vážka 
tyto pokyny plnila na 100 %. Z dobré obrany jsme pak přecházeli do rychlých útoků, kde obě naše křídla Vali 
i Julča dávaly snadné góly. Pár pěkných akcí předvedla také Kepi a my jsme si tak mohli připsat další 2 body 
do tabulky. 

K poslednímu zápasu turnaje jsme nastoupili proti HC Plzeň. I zde byly jasné pokyny, jak k obraně, tak 
k útoku, především ke střelbě, jelikož hostující tým měl v bráně pouze hračku z pole nikoliv brankářku. Holky 
sice vše neplnily tak, jak je určitě v jejich silách, ale i přes to jsme zápas dotáhli do vítězného konce. 

Celkově je za celý turnaj nutno pochválit brankářky jak Áju, tak Lucku. Obě odchytaly stejný počet minut a 
předvedly několik výborných zákroku. V útoku se jako vždy dařilo především našim křídlům Valče s Julčou, 
pár povedených akcí předvedly i Vážka s Kepi. I přes jasné 4 výhry je ale stále na čem pracovat před dalším 
kolem jak Plzeňské, tak Žákovské ligy. 

Hrály: 

Benešová 12, Dubská 28, Hofírková 6, Hýblová 3, Kepková 11, Krausová 21, Měchurová 2, Nová 6, Toušová 
24, Šerá 1, Šindelářová 4 

DHC Plzeň B 

V prvním zápase proti Áčku jako by se děvčata zalekla svých kamarádek z týmu a výhru jim velmi ulehčila 
především nepřesnou střelbou a slabým výkonem v obraně. Proto pro ně zápas dopadl vysokou prohrou. 

V dalším zápase s HC Plzeň jsme doufali v mnohem lepší výkon, než v zápase před tím. 

Skutečnost však byla snad ještě horší než v prvním zápase. Děvčata hrála s hostující brankářkou (hráčkou 
z pole) vybíjenou. Našich pokynů nedbala a i kvůli těmto všem faktům zápas prohrála. 

Po zápase přišla v šatně důrazná promluva o celém zápase. Největším zklamáním byl výkon nejstarších 
děvčat, která by družstvo měla táhnout a být oporou pro děvčata z mladších žákyň, které je na turnajích 
doplňují. 

Poslední zápas s plzeňskou Slavií děvčata předvedla svůj nejlepší výkon na turnaji. I přes konečnou prohru 
lze říct, že děvčata bojovala. V útoku konečně umisťovala střelbu a i v obraně si byly holky schopné pomoct. 

Celkové hodnocení však nemůže byt vůbec pozitivní. V prvních dvou zápasech to vypadalo, jako kdyby to 
holky vůbec nebavilo a přišly si na turnaj spíše popovídat, než předvádět nějaké výkony, které bychom od 
nich očekávali. 

Za turnaj pochvalu snad nikdo nezaslouží. Poděkování patří ale 3 mladším žačkám Bury, Terce Vaicové a 
Elišce za doplnění Béčka. 

 

 



Hrály: 

Baumruková 2, Bourová 10, Burjasová, Cheníčková, Chocová 6, Dolanská, Pechová 4, Perglová 7, Vaicová 
2, Wandlová 1, Zaplatílková 7 

 

 

 

  



1. liga mladších dorostenek (9. 12. 2018 DHC Plzeň -  
DHK Baník Most) 

V neděli 9. 12. mladší dorostenky zakončily na domácí půdě svoji podzimní část proti soupeřkám z DHK Baník 
Most.  

Věděli jsme, že se bude hrát velmi rychlá házená, a tak tomu i bylo. 40 % obdržených branek bylo z rychlého 
útoku. 

Ač se nepodařilo získat dva body, tak oproti posledním 4 zápasům bylo vidět zlepšení. Na holkách bylo vidět 
více pohybu a i chuť zabojovat o dva body. Stále nás trápí neproměňování šancí a mnoho technických chyb. 

V zápase se opět střelecky prosadila Sára 6 (branek) a odvedla i výbornou práci v obraně. Další, kdo zaslouží 
vyzdvihnout, je Nela Kajerová. Ta se po zranění vrátila s ještě větší chutí a tento zápas se ji velice vydařil a 
přispěla 5 góly. 

Pak nemohu zapomenout ani na hráčky ročníku 2004 - Kateřina Krausová, Julie Dubská, Valentýna Toušová 
a Adriana Šindelářová, která, troufnu si říci, předvádí výborné zákroky a dokáže i v tak mladém věku podržet 
své starší kolegyně. 

Konečný výsledek: DHC Plzeň - DHK Baník Most 26:33 

Ted nás čeká herní pauza, takže i náplň tréninků bude trošku pozměněna a zaměříme se na další věci. 

V rámci přípravy nás čeká turnaj v Žirovnici, na který odjedeme 1. 2. 2019. 

Hrály: 

Šindelářová – Toušová 1, Dubská 1, Krausová, Kantnerová 6, Voráčková 4, Drozdová 2, Šimáčková, Pitulová, 
Buřičová 3, Tomanová 1, Kajerová 5, Rittichová 1, Haluzincová 2 

 

 

 

 

  



1. liga starších dorostenek DHC Plzeň - DHK Baník Most  
(9. 12. 2018) 

V neděli  9. 12. 2018 nastoupily hráčky proti velmi silnému soupeři DHK Baníku Most ke svému poslednímu 
zápasu v tomto roce. 

Věděli jsme, že zápas proti tak silnému soupeři bude velmi náročný a v tak oslabené sestavě bude bodový 
zisk pravděpodobně nereálný. Cíl byl tedy jasný - „nenechat soupeřky rozsvítit na naší tabuli čtyřicítku“. Byť 
jen o fous, ale přeci se nám to povedlo. Starší dorostenky podlehly soupeřkám vysokým rozdílem 14:39. 

Z našeho pohledu, i když se hráčky velmi snažily, soupeř okamžitě trestal naše chyby rychlými brankami 
z  protiútoků. Ve hře se nejvíce střelecky dařilo Helče Voráčkové, v obraně dobře vzdorovaly Bára Nosková 
a Adéla Bernhardová. 

Hrály: 

Voráčková 5, Poslední 1, Šmrhová 1, Tomanová 2, Kovářová 1, Drozdová 2, Šimáčková, Nosková, Fousková, 

Kliková 1, Rittichová, Bernhardová 1 

Chytala Šlehoferová. 

Za první polovinu sezóny děkuji všem hráčkám, které se zúčastnily jakéhokoliv utkání a přispěly svými výkony 
k zisku 10 bodů a prozatímnímu umístění v tabulce na 6. místě. 

Děvčatům a rodičům přejeme do nového roku hodně štěstí, lásky, domácí spokojenosti, školních úspěchů a 
spoustu sil do jarní části sezóny. 

 

 

 

 

 

  



Mladší žačky - Bramborové Háje (7. – 9. 12. 2018) 

Mladší žačky se již po několikáté zúčastnily výborně obsazeného turnaje, který v chodovské hale pořádají 
Háje. Po turnajích v kategorii mini tentokrát poprvé i ve vyšší kategorii. Na turnaj jsme tradičně vzali 14 hráček, 
včetně 2 brankářek a ve všech zápasech jsme bez ohledu na výsledek pravidelně střídali dvě kompletní 
šestice. Všechna děvčata tak strávila na hřišti stejné množství času a rozhodně jej dokázala využít ke 
spokojenosti trenérů. 

Poslední turnaj v Žirovnici přinesl poměrně nevyrovnané výkony, ale tentokrát děvčata až na jednu výjimku 
navázala na ty z našich lepších zápasů. Páteční rozjezd byl po cestě sice ještě trochu ospalejší a v útoku ne 
vše vycházelo podle představ. Základem úspěchu proti Zlínu tak byla především výborná obrana (10:6). 

Zato první sobotní zápas už z naší strany rozhodně ospalý nebyl. Fyzická převaha domácího družstva byla 
sice velká, ale děvčata se soupeře vůbec nezalekla a nepoložilo je ani, to že se soupeři podařilo v závěru 
prvního poločasu odskočit na 7:3, což bylo ale způsobeno především naší smůlou v zakončení. Ve druhém 
poločasu se podařilo skóre rychle dorovnat, ale v závěru se štěstěna opět přiklonila na stranu hájského 
družstva. Po těsné prohře 11:12 ale děvčata určitě mohla ze hřiště odcházet s hlavou nahoře, protože 
s předvedeným výkonem jsme rozhodně mohli být spokojeni. 

Jedinou slabší chvilku v turnaji si děvčata vybrala proti Jindřichovu Hradci. Proti opět velmi dobře hrající 
obraně si soupeř moc nevěděl rady, ale nám se vůbec nedařilo v útoku, kde jsme ztráceli míče po technických 
chybách, což soupeř trestal góly z protiútoků. Zápas, který bychom jinak měli vyhrát, jsme proto zaslouženě 
prohráli (8:9). Že se ale jednalo jen o ojedinělý výpadek, předvedla děvčata hned v následujícím zápasu proti 
Ivančicím, který byl víc než cokoliv jiného perfektně odbojovaný. Proti soupeři, který jako jediný na turnaji 
dokázal překvapivě porazit jinak suverénního vítěze z Písku, jsme si po celý zápas drželi 1-2 brankový 
náskok, který jsme si opět především díky velkému nasazení obrany pohlídali až do konce (9:8). 

Podobně, možná spíše ještě výše, pak lze hodnotit i výkon v dalším zápasu proti Slavii Praha, kde jsme 
jasnému favoritovi dokázali nečekaně vzdorovat až do úplného závěru. Začátek sice vůbec nevyšel (v 6. min 
1:5), ale děvčata zápas nezabalila a krok za krokem náskok soupeře stahovala. 15 sekund před koncem se 
nám podařilo za stavu 10:11 získat míč a po time-outové poradě děvčata přesně splnila pokyny trenérů. 
Ošklivý faul kolenem na Lauru, po kterém mělo následovat vyloučení a sedmička, však zůstal nepotrestán, a 
ač jsme si remízu určitě zasloužili, tak šanci vyrovnat už jsme bohužel nedostali. 

Poslední večerní zápas s Pískem, který nás kvalitou zatím převyšuje, byl příležitostí nechat zahrát hráčky i 
na jiných postech, než na jakých hrály v předchozích zápasech. Výsledek tak pro nás nebyl vůbec důležitý 
(9:19). Pak už nás čekala jen zajímavá projížďka historickou tramvají, která nás provezla samotným centrem 
předvánoční Prahy. 

Po náročné sobotě se děvčatům v neděli vůbec nechtělo vstávat, ale na hřišti to naštěstí poznat nebylo. Na 
soupeře z Milevska, které nás v Žirovnici porazilo o 7 branek, jsme vlétli jako uragán a v 8. min vedli 7:1. 
V závěru poločasu sice soupeř trochu snížil, ale druhý poločas už byl opět zcela v naší režii. Životní zápas 
odehrála Marťa, která těžila zejména ze spolupráce s Larou a zatížila konto soupeře 6 brankami. Po skvělém 
výkonu jsme soupeři oplatili porážku a zvítězili jasně 18:10. Poslední zápas proti domácímu béčku pak přinesl 
kromě povinné výhry opět možnost nechat hráčky zahrát na jiných postech a v poli si tentokrát zahrály i obě 
brankářky (13:4). 

Ač jsme zde opět byli jasně nejmladším (11 hráček ročníku 2007 a jen 3 ročníku 2006), nejmenším a nejlehčím 
družstvem, tak celkově jsme díky zamotané tabulce skončili na výborném čtvrtém místě, kdy navíc medaile 
nebyla vůbec daleko (pokud bychom porazili Jindřichův Hradec, což jsme měli, a uhráli remízu se Slavií či 
Hájemi, což jsme mohli). Po celý turnaj nás zdobila výborná hra obrany, kde je oproti začátku sezóny vidět 
výrazný posun a i děvčata už sama pochopila, že obrana 1:2:3 je při důsledném plnění rolí a dostatečné 
agresivitě šancí, jak uspět i proti fyzicky jasně vyspělejším soupeřům. Speciální pochvala patří oběma 
zadákům Bříze a Šolly, které se sice v útoku tolik do hry nedostaly, ale jejich přínos pro obranu byl 
neocenitelný. Výborně zachytaly i obě brankářky. 

Rezervy je potřeba vidět v útoku, i když i zde už byla odvaha zakončovat z dálky o něco větší. Potřebovali 
bychom ale, aby se k Lauře, která opět patřila mezi nejlepší střelkyně turnaje (a opět zakončovala jen po 
rychlých průnicích na brankoviště a z protiútoků, nikoliv střelbou zdálky), přidal i někdo další. Oproti turnaji 
v Žirovnici bylo ale vidět velké zlepšení a celkově musíme být s výkony na turnaji velmi spokojeni. Všem 
hráčkám patří velká pochvala a poděkování pak i rodičům za fandění a pomoc s dopravou. 



Hrály:  

Bažantová M. (13 střel/11 branek), Bezdičková (13/4), Březinová (4/3), Cvačková (3/1), Košková (5/3), 
Palečková (14/6), Polanková (22/8), Růžičková (14/3), Růžková M. (14/8), Stulíková (19/8), Šollarová (7/2), 
Vopatová (37/30) 

Chytaly Chvátalová (44 %) a Nyklesová (31 %). 

Konečné pořadí: 

1. Sokol Písek 

2. Slavia Praha 

3. HC Háje I 

4. DHC Plzeň 

5. Milevsko 

6. Ivančice 

7. Zlín 

8. Jindřichův Hradec 

9. HC Háje II 

 

 

 

  



Pozvánka na Vánoční Míčkohraní (19. 12. 2018) 

Srdečně zveme nejmenší sportovce na Vánoční Míčkohraní. 

V předvánočním čase si opět naši nejmenší sportovci vyzkouší, jaké je to zatrénovat si ve velké hale s 
"velkýma holkama". Připravena bude řada her a soutěží a také pěkné ceny pro všechny. 

Akce se uskuteční ve středu 19. 12. v 16:30 h v hale 31. ZŠ Plzeň a je samozřejmě zdarma. 

Míčkům a míčům zdar! 

 

 

 

 

 

 

  



Česko-německá spolupráce RHC DHC Plzeň a HC Leipzig 
(Plzeň 14. - 16. 12. 2018) 

Díky finanční podpoře Fondu Budoucnosti již třetím rokem pokračuje Česko-německá spolupráce klubů DHC 
Plzeň a HC Leipzig. Spolupráce probíhá formou dvou prodloužených víkendů - jeden v Čechách a druhý v 
Německu. Akce je určena pro starší žačky. 

Třetí prosincový víkend zavítali naši němečtí přátelé k nám do Plzně. Akci jsme zahájili v Jump Plzeň, kde si 
hráčky zaskákaly na trampolínách. 

V sobotu byl tréninkový den. Nejprve vedli dopoledne trénink němečtí trenéři. Jak se mohla děvčata 
přesvědčit, bylo to ve velkém tempu a "hodně se běhalo". Nechyběla skokanská cvičení a na závěr střelecká 
soutěž. Pak se všichni společně odebrali na oběd do Sokolovny Bolevec a díky česko-německému složení 
stolů se všechna děvčata pokoušela konverzovat a zjišťovala, jak to chodí jinde. Po obědě následoval trénink 
pod vedením českých trenérek. Hlavní náplní byla spolupráce dvojic a trojic. Trénink končil malým 
tréninkovým turnajem smíšených družstev. Odpoledne měli trenéři i hráčky HC Leipzig možnost poznávat 
krásy Plzně a odpočívat. V neděli ráno byl na programu přátelský zápas DHC Plzeň proti HC Leipzig. Naše 
děvčata začala výborně a skvěle bránila obranu 1:2:3. I v útoku nám nechyběla odvaha, takže jsme byli více 
než rovnocennými partnery. Ve druhé části si děvčata vyzkoušela obranu 0:6 a ve třetí 1:5. K vidění byla řada 
pěkných akcí na obou stranách. 

Všichni už se těší na další setkání, které bude v Lipsku, 29. - 31. 3. 2019 

Děkujeme Fondu Budoucnosti za možnost uskutečnit tuto akci, všem hráčkám za dobrou reprezentaci a 
rodičům za upečení buchet! 

 

 



PF 2019 

Krásné a klidné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a pohody nejen o Vánocích, ale i v roce 2019. 

Děkujeme všem hráčkám, rodičům, sponzorům a fanouškům a těšíme se na viděnou v příštím roce - buď na 
některém z turnajů, nebo na některé z akcí. 

Připojit se k nám můžete i na Vánočním bruslení v Třemošné, a to ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 16:15 do 17:15 
h (pro hráčky 2008 a mladší) a od 17:30 do 18:30 h (pro hráčky 2007 a starší). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ženy DHC přivezly první body ze hřiště soupeře ze 
slovenských Bánovců (HK Gabor Bánovce nad Bebravou -
DHC Plzeň 6. 1.) 

DHC Plzeň poprvé v MOL lize cestovalo na Slovensko, na hřiště posledního celku MOL ligy do Bánovců nad 
Bebravou. I přes to, že podle všeho bylo DHC favoritem, bylo předem jasné, že nás na Slovensku nečeká 
lehký zápas. Domácí povzbuzeni poslední domácí remízou s Porubou a s podporou domácího prostředí kladli 
od první minuty poměrně velký odpor. DHC se sice dostalo do vedení v osmé minutě  a drželo ho až do 
závěrečného hvizdu, ale po celý zápas se nedokázalo odtrhnout o více než 4 branky. 

Dvě hlavní kritické chvíle pro Plzeňačky nastaly, když nejprve 20 vteřin před přestávkou netakticky ztratily míč 
a ve snaze nedostat již branku si vysloužily dvě velmi přísná vyloučení. Do druhého poločasu nastupovaly do 
dvouminutového oslabení o dvě hráčky, kdy však Slovenkám chytrou hrou nedovolily prakticky nic a tento 
úsek hry skončil smírně 1:1. Podobná situace se opakovala okolo 50. minuty, i když jen po dobu jedné minuty. 
I zde dokázali hosté nebezpečí vyrovnání zažehnat. Když V. Oravcová zvýšila minutu a půl před koncem na 
rozdíl čtyř branek, bylo jasné, že dva důležité bodíky putují na západ Čech. Domácí už jen dvěma brankami 
korigovali skóre na závěrečných 24:26. 

Ještě že se body neberou za umělecký výkon jako v krasobruslení, ale za vstřelené branky. Pak by do Plzně 
určitě žádné body neputovaly. Hráčky DHC se příliš přizpůsobily domácí hře, byly netrpělivé v zakončení 
(neproměnily 3 sedmičky, 4 trháky a 6 jasných šancí ze šestky). Netrpělivost se projevila i v obranné fázi, kdy 
hráčky ve snaze získat míč často opouštěly obranný blok. Tím vznikaly mezery, do kterých domácí menší a 
lehčí hráčky s chutí padaly, a tak si vymodlily deset sedmimetrových hodů, které všechny bezpečně 
proměnily, i několik zbytečných vyloučení. Právě na obranu se tento týden bude muset DHC v tréninku zaměřit 
v první řadě. Na druhou stranu hráčky zaslouží pochvalu, že v kritických chvílích zachovaly chladnou hlavu a 
nenechaly se strhnout prostředím. Zvláštní pochvalu zaslouží brankářka E. Šibrová za milimetrově přesné 
trháky, které byly jednou z věcí, ve které hosté vysoce převyšovali domácí. 

Na závěr si nemohu odpustit dvě věci. V první řadě pozvánku na zápas 11. kola v sobotu 12. 1., kdy DHC 
Plzeň hostí od 16:00 h Porubu. Druhou věcí je pohled na tabulku MOL ligy. Kdo by před začátkem soutěže 
čekal, že po desíti odehraných kolech bude mít plzeňský nováček stejně bodů jako loňský vicemistr Slavia 
Praha? 

Hrály:  

Oravcová 7, Mudrová 5, Šmrhová a Svobodová po 3, Kepková  a Holečková po 2, L. Galušková, Pejšková, 
Bušauerová a Líbalová po 1 

Chytaly Šibrová a Mácalová. 

 



Minižačky na turnaji v Milevsku 12. 1. 2019 

Na svůj první jednodenní turnaj v novém roce zavítaly minižačky 12. 1. 2019 do Milevska. 

Celkem je čekalo šest soupeřů: Milevsko A, B, Háje Praha A, B, Sokol Vršovice, Velké Meziříčí a Astra Praha. 

Hned od prvního utkání bylo vidět, že děvčatům házená přes Vánoce chyběla. Po celou dobu ve všech 
utkáních předváděla velmi pěkné akce, doplněné rychlými útoky a snahou i o střelbu z dálky. V každém utkání 
nechyběla nikomu chuť do uvolnění, takže soupeř nemohl nikdy určit, která z hráček je vlastně tahoun 
družstva. 

Na turnaji děvčata prohrála jen s jedním týmem, a to s chlapci z Velkého Meziříčí, kteří, nutno podotknout, 
měli hráče s velmi tvrdou a dobrou střelbou z dálky. 

Zbylé zápasy děvčata vyhrála a tak si z Milevska odvážejí cenné 2. místo. 

Hrály: 

Baštářová, Budková B., Budková K., Dostálová, Hanzlíková, Jungová, Krbcová, Nikodémová, Rittichová, 
Samcová, Sedláčková, Svatoňová, Čákorová, Šerá 

V brance se prostřídaly: 

Nikodémová (53 %), Rittichová (45 %), Krbcová (69 %), Čákorová (21 %), Dostálová (50 %) 

 

 

 

 

 

 

  



Pokus o třetí vítězství v řadě se nezdařil (DHC Plzeň – DHC 
Sokol Poruba - MOL liga 12. 1. 2019) 

První polovinu základní části MOL ligy uzavřelo DHC na vlastním hřišti utkáním s Porubou. Vzhledem 
k nemocím a zraněním (Franzová, Oravcová, Holečková, Krausová, Fousková a Formanová) si premiéru 
v Molce odbyla dorostenka Bára Nosková. A nevedla si rozhodně špatně. 

I přesto byly hráčky DHC připraveny pokusit se překvapit soupeře stejně jako v devátém kole v zápase 
s Veselím. V prvním poločase se domácím dařilo držet s favorizovaným soupeřem krok. Plzeňačky sice ani 
jednou nevedly, ale soupeřkám nedovolily příliš odskočit. V poločase prohrávaly jen 11:12. 

I po poločasové přestávce bylo utkání vyrovnané. Domácí na chvilku vyrovnali a ve 12. minutě byl stav ještě 
13:15. Pak však hosté vstřelili pět branek v řadě a utkání bylo prakticky ztraceno. Důvodem tohoto zlomu ve 
druhé desetiminutovce druhého poločasu bylo množství vyloučení, nedostatek fyzických sil i herních nápadů, 
ale i zranění do té doby velmi  dobře hrající Káji Pejškové. Ve druhém poločase se domácím podařilo vstřelit 
jen pět branek, což na vítězství proti kvalitnímu soupeři stačit nemohlo. Konečný výsledek 16:24 je vzhledem 
k prvním třem čtvrtinám zápasu trochu krutý. Hráčkám DHC lze jistě vytknout některé věci, ale v této situaci 
podaly slušný výkon a znovu ukázaly, že mohou hrát s každým, i když to ne vždy vydrží celý zápas. 

Od minule se určitě zlepšila obrana podporovaná velmi dobře chytajícími brankářkami. Dvacet čtyři 
obdržených branek by běžně mělo na vítězství stačit. 

Bohužel síly vydané v obraně pak viditelně scházely v útoku. Když se k tomu přidaly tři neproměněné 
sedmičky a šest jasných střel z křídel, výsledek je takový jaký je. Soupeři je třeba pogratulovat k vítězství a 
přiblížení se k vytouženému play off. DHC se musí soustředit na další zápasy, především na další kolo, kdy 
se představí v neděli 20. 1. od 17:00 h na hřišti DHC Slavia Praha. Utkání můžete sledovat na tvcom.cz 

Hrály: 

L. Galušková 4, Mudrová a Bušauerová po 3, Pejšková 2, Svobodová, Kepková, Drozdová a Líbalová po 1, 
Šmrhová, Ferencová, D. Galušková, Poslední, Mácalová, Nosková 

Chytaly Šibrová a Jiskrová. 

 

 

  

https://www.tvcom.cz/Zapasy/Sport-Hazena/


Žákovská liga, 2. kolo (DHC Plzeň 13. 1. 2019) 

Druhé kolo Žákovské ligy odehrály hráčky DHC Plzeň v domácím prostředí. 

V prvním utkání nastoupily hráčky proti Písku B. První desetiminutovka byla v naší režii - prosazovali jsme se, 
stříleli snadné branky a i obraně se dařilo. Udržovali jsme si třígólový náskok. Písek ale minutu před koncem 
poločasu vyrovnal na 9:9. Vyrovnaná byla i druhá půle. My jsme odskočili na 15:9 v šesté minutě, pak měl ale 
čtyřbrankovou šňůru Písek. My jsme si ale závěr pohlídali a vyhráli nakonec rozdílem dvou branek 18:16. 
Pochvalu zaslouží Ája v brance, která nás nejen držela, ale díky ní jsme i vstřelili několik branek z rychlých 
útoků. 

Druhé utkání proti Jindřichově Hradci bylo vyrovnané až do 15. minuty druhého poločasu (snížili jsme na 
rozdíl jediné branky 14:13 pro J. Hradec). Poslední tři minuty ale patřily Jihočeškám. My jsme si sice šance 
vypracovali, ale bohužel neproměnili, a tak jsme prohráli 13:17. Za bojovnost a aktivitu zaslouží pochvalu 
Julča. 

Třetí utkání proti Písku A bylo střetnutím dvou týmů, které nechtěly vyhrát. Přesto branky padaly a prvních 15 
minut bylo vyrovnaných (5:5). Pak jsme ale vyrobili tři chyby a o poločase vedl Písek 9:6. My jsme prvních pět 
minut druhé půle pokračovali v zoufalém výkonu a naprosto rezignovali na vítězství. Soupeřky odskočily a už 
si výsledek hlídaly až do konce. Prohráli jsme po zbytečně odevzdaném výkonu 15:19. Jediným bojovníkem 
byla od začátku až do konce Beny. 

Poslední zápas proti Chebu bohužel vůbec nevyšel brankářkám. Nutno říct, že obrana jim příliš nepomohla, 
a tak chebské spojky sázely z dálky jeden gól za druhým. Jen pro zajímavost - oba týmy měly z devítky 
shodně 17 střel. Cheb proměnil 13, my pouhých šest. Cheb vyhrál zaslouženě 23:18. 

Dnes jsme měli několik těžkých soupeřů. Výborně hrající Béčko Písku trápilo úplně každého, ale tohle utkání 
jsme zvládli. S Jindřichovým Hradcem jsme odehráli velmi dobrý zápas, i když se na konec z vítězství radovaly 
soupeřky. Utkání s Pískem A a Chebem rozhodla bojovnost a ta nás bohužel dnes nezdobila. V rozhodujících 
chvílích se nenašel žádný tahoun, který by to na sebe vzal a gól dal. Nejvíce se snažila Beny, ale její střelba 
neměla příliš velkou úspěšnost. 

Hrály: 

Benešová 9, Dubská 8, Hofírková 2, Hýblová 2, Kepková 4, Komárková 16, Konderová 2, Krausová 3, 
Měchurová 1, Nová 3, Toušová 12 

Chytaly Šindelářová (43 %) a Šoralová (13 %). 

 



Mladší žačky v Písku (11. – 13. 1. 2019) 

Prvním turnajem v kalendářním roce 2019 byl pro mladší žačky turnaj v Písku, kam jsme mohli vzít hned dvě 
družstva. Bohužel kvůli velkému počtu omluvenek na turnaj nakonec odjelo jen 21 hráček namísto 
plánovaných 28. I tak jsme ale byli rádi, že jsme mohli dát příležitost většímu počtu děvčat. Obě družstva jsme 
složili vyrovnaně, čemuž odpovídaly i výsledky. V obou proto byly hráčky zkušenější, i hráčky, které zatím 
hrají házenou krátce. 

DHC Plzeň černá 

Po páteční cestě, která se kvůli nepříznivému počasí protáhla, vstoupilo do turnaje družstvo pěkným výkonem 
proti červenému družstvu Slavie Praha (9:12). Do soboty pak tým vstoupil vítězstvím proti snaživému týmu 
Písku B (14:9). Další zápas proti modré Slavii Praha přinesl dva zcela rozdílné poločasy. V prvním úplně 
chyběl pohyb a ani obrana nefungovala podle představ trenérů (0:6). Cenné bylo to, že v druhém poločasu 
se děvčata dokázala zvednout a našla motivaci proti silnému soupeři (celkově druhé místo) dále bojovat. Díky 
výbornému výkonu, který byl určitě naším nejlepším v celém turnaji, se podařilo rozdíl snížit až na dvě branky, 
ale závěr opět patřil soupeři (5:10). 

Zato zcela naopak vypadal zápas proti Strakonicím. Po velmi dobrém poločasu (8:5), přišel výpadek 
v poločasu druhém a alespoň bod se nám podařilo vybojovat až v poslední minutě (10:10). V posledním 
podvečerním zápasu proti druhému našemu družstvu byla k vidění až nečekaně tvrdá házená, ve které si 
děvčata rozhodně nic nedarovala a obě družstva přistoupila k zápasu úplně naplno. Mírně navrch mělo 
družstvo černých, které zvítězilo 10:7. 

Nedělní program jsme zahájili hodně utrápenou výhrou nad Hájemi. Po velmi slabém poločasu se výkon ve 
druhém sice trochu zvedl, ale i tak nebylo moc za co chválit (13:7). Totální kolaps pak přinesl zápas 
s Milevskem. V něm se děvčata kvůli několika nezdarům úplně psychicky složila a bylo obtížné donutit je 
vůbec jít na hřiště. Zápas proto skončil vysokou, ale určitě ne nezaslouženou prohrou se soupeřem, se kterým 
bychom jinak měli být schopni hrát vyrovnaně (6:17). Do posledního zápasu s jasným vítězem turnaje (Písek 
A) se naštěstí dokázala dát dohromady a především v útočné fázi byl výkon výrazně lepší. V obraně jsme ale 
s ubývajícími silami dokázali vzdorovat stále méně (10:20). 

Cekově musíme výkony družstva hodnotit jako velmi nevyrovnané a ani obvyklé opory nepředvedly zdaleka 
tak dobré výkony jako na předchozích turnajích. Úseky, kdy se dařilo téměř vše, byly vzápětí střídány úseky, 
kdy se nedařilo nic, s čímž se děvčata po psychické stránce neuměla příliš vyrovnat. Celkové šesté místo 
v turnaji tomu také odpovídá. Z jednotlivců tentokrát není možno nikoho úplně vyzdvihnout, protože všechna 
děvčata určitě mohla (a tuto sezonu již i předvedla) určitě lepší výkony. To se týká i obou brankářek, které 
předvedly sice řadu pěkných zákroků, ale vedle nich inkasovaly i několik laciných branek. 

Hrály:  

Bezdičková (15 střel/7 branek), Loskotová (19/10), Madleňáková (4/0), Růžková A. (2/0), Růžková M. (19/12), 
Stulíková (18/11), Vaicová (9/4), Vopatová (35/23), Šollarová (30/9, Nyklesová (2/1) 

Chytaly Chvátalová (32 %) a Nyklesová (30 %). 

 DHC Plzeň červená 

Družstvo červených přicestovalo také v pátek, ale do turnaje zasáhlo až v sobotu ráno. Po vyloženě ospalém 
zápasu proti Hájům jsme ale i přes povinnou výhru určitě být spokojeni nemohli (6:3). Zato druhý zápas proti 
Strakonicím již byl o hodně lepší. V útoku se sice tolik nedařilo střelecky, ale výborná obrana vedla 
k zasloužené výhře 8:6. Stejně tak zaslouženou byla i prohra v dalším zápasu s Pískem A, i když výsledek 
nakonec vypadá hůře, než jaký byl poměr sil na hřišti (3:13). 

Výborný výkon pak holky předvedly proti Milevsku, kde opět fungovala agresivní obrana, ke které se přidala i 
větší efektivita v zakončení (11:9). Následný zápas proti klubovým kolegyním už ale střelecky tak vydařený 
nebyl, i když obě družstva předvedla velmi pěkný bojovný výkon (7:10). 

V neděli nás pak čekaly zápasy proti oběma slávistickým družstvům. Ač se proti silným soupeřům bodovat 
nepodařilo, tak výkony v nich nebyly vůbec špatné a určitě bylo za co chválit. Zejména výkon proti červenému 
družstvu byl dramatický až do konce a děvčata sice byla z těsné prohry (6:7) smutná, ale alespoň mohla ze 



hřiště odcházet s tím, že udělala vše, co mohla. Proti o něco silnějšímu družstvu modrých bylo sice skóre 
vyšší, ale nasazení a výkon nebyly vůbec špatné (11:17). Trochu slabší chvilku si děvčata vybrala v posledním 
zápasu proti Písku B. Po nepovedeném prvním poločasu (5:7), naštěstí dokázaly holky zapnout na vyšší 
obrátky a především díky 5 brankám Marti zápas otočit (11:8). 

Celkově družstvo obsadilo páté místo a výsledný dojem z jeho výkonů je rozhodně lepší, než u družstva 
černých (i přesto, že ve vzájemném zápasu zvítězily černé). Výkony v jednotlivých zápasech byly mnohem 
vyrovnanější a děvčata dokázala bojovat i v zápasech, kdy vše nevycházelo podle představ. Z jednotlivců 
odehrála skvělý turnaj Eva, která s vysokou procentuální úspěšností dokázala proměňovat náskoky z křídel 
a zaslouženě byla nejlepší střelkyní družstva. Zdatně jí ale sekundovaly i ostatní. V důležitých okamžicích 
pak tým podržela i Nelča v brance. 

Hrály: 

Bažantová E. (20/14), Bažantová M. (17/9), Březinová (11/7), Cvačková (8/3), Košková (16/5), Langerová 
(1/1), Mancellari (7/3), Palečková (10/3), Podlenová (7/0), Polanková (28/11) 

Chytala Langerová (42 %). 

  

Celkové pořadí: 

1. Písek A 

2. Slavia Praha modrá 

3. Slavia Praha červená 

4. Milevsko 

5. DHC Plzeň červená 

6. DHC Plzeň černá 

7. Strakonice 

8. Písek B 

9. Háje Praha 

 

  



Přípravka na turnaji mini 4+1 v Tachově (12. 1. 2019) 

Do nového roku vstoupil tým přípravky turnajem 19. ledna 2019 v Tachově. 

Hrálo se v kategorii mini a za soupeře nám byly týmy kluků z Talentu a Šťáhlav a týmy dívek z Chebu 
a domácího Tachova.  Za tým DHC PLZEŇ byly tentokrát nominovány tyto hráčky: Natálie Dlesková, Michaela 
Pluhařová, Tereza Škrdlíková, Amélie Přerostová, Nela Pivoňková, Laura Draxalová a Simone Kampfová, 
která si na turnaji odbyla svoji premiéru. 

Jako již tradičně tým táhla svými výkony především Natálka Dlesková. K ní se pak přidaly dobrými výkony 
Míša Pluhařová a Terka Škrdlíková. Slušně zahrály i Nelča Pivoňková a nejmladší hráčka Amélka Přerostová 
, která odehrála pouze dva celé zápasy.  Do zbývajících dvou už ze zdravotních důvodů téměř nezasáhla. Za 
pochvalu určitě také stojí výkon Simone, která, jak jsem jíž zmínil, odehrála svůj první turnaj a vedla si dobře. 
Jako poslední hráčka, která na tomto turnaji hrála, byla Laura Draxalová. Té bohužel stále chybí pohyb, a tak 
nebyla při hře moc vidět. Za snahu si ale také zaslouží pochvalu. 

Celkové hodnocení turnaje je slušné, nicméně stále nám chybí větší důslednost v obraně a také tvrdost. 
Všechny hráčky hrají s přílišným respektem k soupeři a bojí se jich dotknout, snad aby jim neublížily. Obranná 
činnost nám tedy stále dělá problémy a je třeba ji neustále pilovat. 

Další turnaj nás čeká v sobotu 26. 1. v hale Talentu. Budeme hrát tentokrát v kategorii přípravek a zúčastní 
se ho se už všechny hráčky z týmu. Přijďte je povzbudit! 

 

 

 



Minižačky vTachově (4+1, 19. 1. 2019) 

V sobotu ráno si vyrazily minižačky zahrát čtyřkovou házenou do Tachova. Celkem jsme měli 19 hráček na 
tři týmy. Takže bylo jasné, že si každá z nich dostatečně zahraje. 

Čekali nás soupeři z Rokycan, plzeňské Slavie hoši i dívky, z Tachova i z Kynžvartu. 

Všechny hráčky dostaly spoustu prostoru na hřišti a i v brance. Při hře se dařilo uvolnění i střelba, jen obranná 
část nás moc nebavila. Nikomu se nechtělo jít do zbytečného kontaktu, a tak jsme obdrželi i spoustu branek 
od soupeřů. 

Jinak si myslím, že si turnaj všichni užili. 

Za podporu děkuji i rodičům, kterých opět zavítalo do tachovské haly velké množství. Je skvělé, že se vypravili 
holky podpořit, jen doufejme, že příště se tichá podpora změní v tu hlasitou a budou více slyšet! Určitě pak 
holky předvedou ještě mnohem lepší výkony! 

 

 

 

 

  



Porážka na půdě vicemistra (DHC Slavia Praha - DHC Plzeň 
- MOL liga 20. 1. 2019) 

Do prvního kola druhé poloviny soutěže vstupovaly hráčky Plzně s jasnou snahou zopakovat svůj výkon 
z prvního utkání sezony, kdy favorita důkladně potrápily. 

A na začátku utkání se jim to i celkem dařilo. Vedly 2:0 a hrály s chutí, což jim vydrželo po celé utkání. Bohužel 
vedení jim vydrželo jen do konce první desetiminutovky, kdy udělaly několik zbytečných chyb, které zkušený 
soupeř potrestal a dostal se do tří-pětibrankového vedení, které si i přes snahu hostí udržoval do konce 
poločasu (16:11). 

Do druhého poločasu sice Západočešky vstoupily dvěma brankami Líbalové, ale soupeř opět kontroval a 
pomalu vedení navyšoval. Plzeňačky se sice pokusily v závěrečných šesti minutách o hru sedm na šest, ale 
k výraznému zkorigování výsledku to nevedlo. Domácí zaslouženě zvítězili 31:23 a z utkání si odnášejí velmi 
důležité dva body. 

I přes poměrně vysokou prohru o osm branek je třeba hráčky DHC Plzeň pochválit za bojovnost, snahu hrát 
se zkušenějším soupeřem pohledný zápas a neopakovat házenkářskou „holomajznu“ z utkání v Bánovcích. 
Hráčky udělaly množství chyb, ale na této hře se dá stavět do budoucích důležitých utkání. Některé hráčky 
konečně začínají používat i věci z tréninků a začínají plnit trenérská přání. Je třeba připomenout, že k zápasu 
nastoupilo jen 13 hráček, protože ostatní jsou zraněné nebo nemocné (Oravcová, Holečková, Pejšková, 
Ferencová atd). Doufejme, že do nedělního domácího zápasu se alespoň některé uzdraví a jiné už nezraní. 

Přijďte nás tedy podpořit do dalšího zápasu o potřebné body v neděli 27. 1. od 16:00 h s HC Zlín. Celý tým 
je připraven oplatit soupeři zářijovou porážku ze Zlína. 

Hrály: 

Mudrová 7, L. Galušková, Líbalová, Poslední a Franzová po 3, Svobodová 2, Bušauerová a Kepková po 1, 
D. Galušková, Nosková, Krausová 

Chytaly Šibrová a Mácalová. 

  



Kemp házenkářských nadějí (Nymburk 16. - 19. 1. 2019) 

Od 16. do 19. 1. 2019 se v Nymburce konal již tradiční Kemp házenkářských nadějí dívek (tentokrát byl určen 
pro hráčky ročník 2004). Jako obvykle se sjelo 60 talentovaných hráček z celé ČR. 

Kemp měl tradiční program. Ve středu odpoledne byla v plánu průpravná tréninková jednotka. Čtvrteční 
dopoledne bylo ve znamení turnaje. Hráčky byly rozděleny do pěti družstev (bez ohledu na klubovou nebo 
krajovou příslušnost). Odpoledne pak bylo na programu nepopulární testování.  K tradičním disciplínám (běh 
2x15 m, driblink, hod), přibyl letos místo pětiskoku skok z místa. V něm obsadila třetí místo Klára Kepková. 
Testování bylo zakončeno vytrvalostním Beep testem. V něm zazářila Vali Toušová - zdolala 11 levelů a 1 
rovinku. 

V pátek dopoledne se hráčky sešly ke specializovanému tréninku, odpoledne pak pokračoval turnaj. 

Kemp vyvrcholil v sobotu dopoledne utkáními týmů Super a Elite. 

DHC Plzeň reprezentovaly:  

Julča Dubská, Kačka Krausová, Vali Toušová, Klára Kepková, Majda Komárková 

 

 

 

 

  



Přípravka odehrála turnaj na Talentu (26. 1. 2019) 

Další turnaj v tomto roce odehrál tým přípravky v sobotu 26. 1. 2019 v Plzni na Talentu.  I přes velkou 
„marodku“ se nakonec opět podařilo poskládat dva týmy.  Oba týmy odehrály všechny zápasy proti stejným 
soupeřům. Utkaly se s týmy kluků z Talentu, Slavie a Rokycan. 

Starším a zkušenějším hráčkám se podařilo několik velmi pěkných útočných kombinací. Mladší hráčky se v 
útoku také snažily. Co oběma týmům stále chybí, je větší pohyb bez balonu a hledání volných prostorů, 
přesnější přihrávky a hlavně lepší obranná činnost, která souvisí jak s pohybem hráček, tak s důslednějším 
obsazováním. Hodně hráček stále zůstává stát v útoku a nevrací se do obrany, i když jsou hráčky stále trenéry 
nabádány k okamžitému obsazování soupeře. 

Jako pozitivum vidím zapojení nových hráček, které svými výkony příjemně překvapily 

 

 



Plzeňská liga mladších žaček (26. 1. 2019 DHC Plzeň) 

První letošní, jinak celkově náš pátý turnaj Plzeňské ligy, odehrály mladší žačky v domácím prostředí. 

Áčko 

Do turnaje jsme vstoupili zápasem proti našemu druhému týmu a vše, co jsme zde psali o těchto vzájemných 
soubojích v minulosti, bychom mohli zopakovat i tentokrát. Především při osobce se holkám vůbec nechtělo 
bránit a výhra 7:6 byla hodně utrápená. Hra už pak bylo o něco lepší, ale i tak měl výkon k ideálu daleko (11:6 
hra, trháky 13:8). 

Druhý zápas proti Cbebu B jde hodnotit těžko, jelikož se jedná spíše o začínající hráčky (11:1 osobka, 10:3 
trháky, hra 11:3). Zato v dalším zápasu proti chebskému áčku už bylo potřeba výrazně přidat. Agresívní 
obrana při osobce a opět výborný pohyb s míčem i bez míče přinesl jasnou výhru 11:3. Ve hře už byl poměr 
sil vyrovnanější, ale opět se nám dobrou obranou dařilo nutit soupeře k chybám a zakončovat z protiútoků. 
Po velmi dobrém bojovném výkonu jsme vyhráli 17:14. Vůbec se nám ale nepovedly shot-outy (6:12). 
Poslední zápas proti Slavii patřil do kategorie těch, ve kterých vychází téměř vše. Jak při osobce, tak i ve hře 
se dařilo získávat míče a neomylně zakončovat protiútoky. Po opět velmi dobrém výkonu proti rozhodně ne 
slabému soupeři jsme dokázali s přehledem zvítězit (osobka i hra shodně 16:6, trháky 16:2). 

Celkově, pomineme-li tradičně nepříliš dobrý výkon proti našemu béčku, byla po celý zbytek turnaje na 
holkách vidět velká chuť a snaha hrát rychle dopředu. Rezervy byly občas vidět v obraně a také nám stále 
chybí více střelby z větší vzdálenosti, ale celkově jsme s výkony na turnaji spokojeni. 

Hrály:  

Baumruková 5 branek, Košková 5, Stulíková 2, Bezdičková 16, Růžičková 4, Šollarová 3, Růžková M. 14, 
Palečková 11, Polanková 14, Langerová 1, Vopatová 19, Březinová 4, Šantorová 3 

Chytaly Chvátalová (40 %) a Langerová (51 %). 

 Béčko 

Tak jako hodnocení děvčat z prvního zápasu nedopadlo u áčka úplně dobře, tak naopak výkon béčka je 
potřeba hodnotit vysoko, a to se vůbec netýkalo jen prvního zápasu. Své zkušenější kolegyně dokázaly holky 
více než potrápit v osobce, kde sahaly alespoň po bodu a ani ve hře, byť rozdíl ve skóre už byl o trochu vyšší, 
nepředvedly vůbec špatný výkon. 

Ještě o stupínek výše musíme hodnotit výkon proti áčku Chebu. V něm se děvčata rvala proti silnému soupeři 
o výsledek do posledních sil, a i když to v osobce (8:9), ani ve hře (9:11) na body nakonec těsně nestačilo, 
tak rozhodně nebyl po zápasu důvod smutnit. Pozitivem je i výhra v shot-outech (9:6). Další velmi dobrý 
výkon, který tentokrát konečně vedle i k zaslouženým bodům, předvedla děvčata i proti chebskému béčku 
(osoba 6:2, trháky 11:2, hra 11:5). 

Celkově je dojem z výkonů družstva v turnaji opět výborný. Ač někdy, logicky vzhledem k počtu začínajících 
hráček, zatím u některých chybí větší kvalita, tak co vůbec nechybí, je obrovská bojovnost a touha porvat se 
o každý míč. Nadšení, s jakým holky přistupují k zápasům, musí bez ohledu na výsledky bavit nejen je 
samotné, ale i všechny okolo. 

Hrály:  

Bažantová E. 3 branky, Bažantová M. 10, Burjasová 8, Madleňáková, Mancellari 3, Podlenová, Radová 1, 
Loskotová 7, Růžková A., Vaicová 8, Zídková 7, Šteklová 

Chytaly Kaucká (24 %) a Nyklesová (33 %). 

Věříme, že se stejným nadšením budou všechny holky bojovat i za týden v Ivančicích, kam vezmeme opět 
dvě družstva. 

  



Plzeňská liga starších žaček (26. 1. 2019 Lázně Kynžvart) 

Dlouhodobá soutěž starších žaček pokračovala dalším kolem v krásné nové hale v Lázních Kynžvart. 

DHC Plzeň A 

Áčko zahájilo turnaj utkáním proti FK Hvězdě Cheb B. V jednoznačném zápase byla k vidění celá řada 
pěkných rychlých přechodů i akcí v postupném útoku. DHC Plzeň vyhrálo 46:3. 

Druhé utkání už ale bylo proti mnohem zkušenějšímu soupeři - Lázním Kynžvart. V tomto zápase podala naše 
děvčata opravdu parádní výkon a vyhrála zaslouženě 37:20. Excelentní výkon v brance podala Ája, která 
nejen předvedla 21 zákroků, ale ještě 10x nahrála na gól. Z rychlých útoků se trefovaly hlavně Vali a Julča. 
DHC Plzeň - Lázně Kynžvart 37:20. 

I ve třetím utkání byly Plzeňačky při chuti. Výborná obrana (Beny, Liduška, Majda) dělala soupeřkám velké 
problémy. Navíc v brance opět předváděla parádní formu Ája. V útoku opět hrála velmi aktivně obě křídla - 
Julča a Vali, v pravý čas je doplňovaly střelbou z dálky Vážka a Majda a veledůležité góly po pěkné spolupráci 
dala také Beny. DHC bylo po většinu zápasu mírně lepší. Cheb dokázal brankově odskočit jen v polovině 
prvního poločasu. DHC dobře vstoupilo do poločasu druhého, vypracovalo si tříbrankový náskok, a přestože 
soupeřky několikrát dokázaly dotáhnout na rozdíl jediné branky, vedení už si vzít nenechalo. Třetí vzájemné 
střetnutí v krátké době tak poprvé končí vítězstvím DHC Plzeň 24:22. 

Celkově: 

Hlavní hvězdou družstva dnes byla Ája. Nejenže měla úspěšnost 55 %, ale také dala dva góly po dorážce ze 
sedmimetrových hodů a jeden gól přes celé hřiště. K tomu přidala během tří zápasů 20 gólových asistencí, 
kdy dokázala po dobrém zákroku rychle rozehrát. V obraně zaslouží pochvalu Liduška, která se zápas od 
zápasu zlepšovala. A protože se dnes hodně běhalo a střílelo do nepostavené obrany, tak jsou nejlepšími 
střelkyněmi opět křídla - Vali a Julča. Ale spojky nezůstávaly pozadu a snažily se o střelbu (Kepi, Majda, 
Vážka). Zvláštní pochvalu zaslouží také Míša, které zaskočila vždy tam, kde bylo nejvíc potřeba. 

Hrály: 

Benešová 17, Dubská 28, Hýblová, Kepková 4, Komárková 15, Konderová 4, Krausová 4, Toušová 32, 
Šindelářová 3 

DHC Plzeň B 

Také Béčko podalo sympatický výkon. Nejprve si poradilo s Chebem B (i když poměrně jednoznačný zápas 
měl málem dramatickou koncovku). DHC vyhrálo 17:14. 

Pak už přišly těžší soupeři. Proti Tachovu se hrálo téměř bez obran - konečný výsledek 20:40 pro Tachov. 
Vyzdvihnout je potřeba výkon Viky Perglové v útoku (13 branek). 

V utkání proti Chebu A se nám opět nechtělo bránit, a také střelba nebyla příliš přesná. Zápas byl jednoznačný 
od začátku do konce a Cheb A zaslouženě zvítězil 30:11. 

Dobré utkání jsme odehráli proti Kynžvartu - soupeřky byly sice lepší, ale my jsme statečně drželi krok a rozdíl 
skóre nebyl tak hrozivý (Kynžvart vyhrál 30:22). Pochvalu zaslouží Hofi a výborně chytající Kristina Hynková 
(21 zákroků v tomto zápase!). 

Celkově: 

Maximální snahu v obraně vyvíjela Aichy - v útoku je potřeba ještě více odvahy. Nadprůměrný výkon opět 
podala Hofi - velmi spolehlivá v obraně, výborně nabíhající a dobře střílející v útoku. Snažila se i Helča, ale 
stále jí chybí větší důraz v útoku. Choci předvedla dobrý výkon v prvním utkání a v samém závěru posledního 
střetnutí. Výborné výkony z tréninků přenesla do zápasů Páťa - i když první dvě utkání se trápila střelecky a 
zápasila i se spoustou upadnutých míčů. S tím zápasí i druhý pivot - Anička (sice dala dvě branky, ale šancí 
měla o dost víc). Viky dnes byla hlavní střelkyní a dobrá místa v její hře dnes rozhodně převažovala. Výborný 
výkon bez větších chyb podala při svém premiérovém startu Verča S. Hrdinkou dne je určitě Kiki N., která se 



sebezapřením a zablokovaným krkem odehrála prakticky celý turnaj (bránit se jí sice nechtělo, ale v útoku se 
opravdu snažila). Druhý výkon, který stojí za vyzdvihnutí, je brankářka Kristina Hynková, která měla několik 
pěkných zákroků a připsala si i dvě gólové asistence. 

Hrály: 

Aichingerová 2, Cheníčková 1, Chocová 10, Dolanská 3, Hofírková 16, Nová 7, Perglová 29, Semlerová, 
Wandlová 2, Hynková 

 

 

 

 

  



Starší žačky na Zimním turnaji dorostenek (27. 1. 2019  
DHC Plzeň) 

V rámci zimní přípravy se zúčastnily starší žačky Zimního turnaje dorostenek v domácí hale. Soupeřkami jim 
byly dva domácí týmy dorostenek, družstvo plzeňské Slavie a Sokol Kobylisy. 

V prvním utkání nastoupila naše děvčata proti HK Slavia VŠ Plzeň. Výborný výkon obrany a Áji v brance 
dávaly od začátku naději  na dobrý výsledek. K tomu se přidala i dobrá hra v útoku.  Pochvalu zaslouží 
zejména Kepi za několik skvělých přihrávek do pivota  a do rychlého útoku. Vyhráli jsme 17:10. 

Druhé utkání bylo dramatické a pro diváky přineslo zajímavou podívanou. Malina chytala výborně a my jsme 
byli prvních sedm minut lepší. Pak jsme ztratili několik zbytečných míčů a rázem vedl tým černých 6:4. Pak 
jsme ale znovu dotáhli. Ve druhém poločase se skóre přelévalo. My jsme sice byli herně trochu lepší, ale 
pokaždé jsme vyrobili nějakou hloupou začátečnickou chybu. A tak konečná  remíza 14:14 je spravedlivá. 

Třetí utkání, tentokrát s Míšou za zády, jsme byly znovu týmem, který měl více ze hry. Vždy jsme sérií několika 
gólů dokázali odskočit, a pak se vlastními chybami o výsledek připravit. Ke konci jsme se ale dokázali zlepšit 
v obraně, přestali chybovat v útoku a přesně zakončovali. Znovu výborně zahrála Kepi, jejíž pohyb dělal 
soupeřkám velké problémy. Skvěle hrála i Majda (6 branek). Vypracovali jsme si pětibrankový náskok, který 
jsme si dokázali v závěru pohlídat (výhra 22:20). 

Čtvrté utkání proti Sokolu Kobylisy bylo opět velmi vyrovnané. My jsme byly oslabené o Majdu Komárkovou. 
Ostatní ji ale dokázali nahradit. Zejména Julča s Vali táhli náš tým za dalším vítězstvím. Také Vážka hrála 
úžasně a s velkým sebeobětováním. Ája se ve druhém poločase opět rozchytala v brance a my jsme znovu 
velmi dobře bránili. Liduška, Kepi, Míša i Vážka několikrát přinutili výbornou obranou soupeřky k chybám. V 
závěru už nám ale rychle docházely síly. Přesto jsme dokázaly překonat samy sebe a silou vůle dotáhnout 
utkání do vítězného konce (16:15). 

Celkově: 

Nevěřila bych, že na včerejší výborný výkon navážeme dnes výkonem ještě lepší. Ale bylo to to tak! Pochvalu 
zaslouží opravdu všichni - za kolektivní a velmi obětavý výkon, za krásné akce v útoku a vynikající obranu. 
Téměř všechny hráčky si dnes sáhly až na samé dno svých sil a dokázaly překonat samy sebe. Holky, klobouk 
dolů, byla to paráda! 

V celkovém součtu jsme skončili se třemi vítězstvími a jednou remízou jen vlivem horšího skóre na druhém 
místě. 

Hrály: 

Cheníčková, Dolanská 2, Dubská 13, Hýblová 6, Kepková 8, Komárková 9, Konderová 3, Krausová 5, 
Měchurová, Toušová 20, Šindelářová 3 

  



Zimní turnaj dorostenek (27. 1. 2019 DHC Plzeň) 

V neděli se na hale 31. ZŠ uskutečnil zimní turnaj dorostenek. 

Turnaje se zúčastnily dorostenky plzeňské Slavie, Sokola Kobylis a žačky DHC Plzeň. 

Na turnaj jsme děvčata rozdělili do dvou družstev - černé a červené. Cílem turnaje bylo hrát obranu 1:2:3, 
jelikož právě na takových turnajích je třeba si vyzkoušet a potrénovat věci, které v zápase a ani v tréninku 
moc dobře nezvládneme. Počáteční zápasy byly hodně chaotické, právě hlavně v obraně. Hráčkám trvalo, 
než pochopily, co se po nich při této obraně požaduje, ač na tréninkách formou různých cvičení tuto obranu 
trénujeme. Postupem odehraných zápasů se holky zlepšovaly, hlavně družstvo černých, které v posledním 
zápase proti plzeňské Slavii předvedlo velmi vydařený výkon. 

Stále máme na čem pracovat. Obranou 0:6 můžeme zápas vyhrát, ale už nás to nikam dál neposune. Proto 
požaduji po hráčkách obranu 1:2:3. Tato obrana je sice fyzicky náročná, ale z mého hlediska je nejlepší 
k získání míče. 

Další věc, která se nám stále nedaří (a ani po několika odehraných zápasech se stav bohužel nezměnil), je 
přechod do rychlého útoku.  Zde se stále spíše ploužíme a chceme hrát na postavenou obranu, což bez 
střelce z dálky a většího tlaku na obranu moc nejde. V tom vidím chybu největší. Když to srovnáme se staršími 
žačkami DHC, tak jejich přechod do rychlého útoku má pohyb, tlak. Jejich hra mě v neděli velice překvapila - 
zejména Klára Kepková,  která svým dobrým pohybem potrápila všechny hráčky. 

Družstvo černých se umístilo na 1. místě, ale to to jen díky lepšímu skóre  a hráčky červeného týmu se umístily 
na 4. místě. 

Další turnaj nás čeká již tento víkend a to v Žirovnici 

Družstvo černých: 

Drozdová 7, Buřičová 13, Šimáčková 9, Lásková 14, Řehořová 3, Rittichová 10, Dubská 9 

Chytaly Malá a Reidlová. 

Družstvo červených: 

Pitulová 8, Tomanová 17, Turková 2, Kliková 11, Vodáková 6, Bernhardová 16, Krečová 7, Aichingerová 1 

Chytaly Netrvalová a Šlehoferová. 

  



DHC vrátilo Zlínu podzimní porážku (DHC Plzeň – HC Zlín - 
Mol liga 27. 1.) 

Poslední lednovou neděli zavítal do Plzně soused z tabulky osmý HC Zlín. I když nutno dodat, že mnohem 
bohatší soused, protože před utkáním měl Zlín 13 bodů oproti osmi plzeňským. 

Prvních šest minut se družstva střídala ve střílení branek, ale v 17. minutě přesnější a důraznější hosté 
odskočili na 7:11  Pak hráčky DHC konečně přidaly na pohybu a začaly proměňovat vypracované šance. 
Odměnou jim bylo jednobrankové přestávkové vedení. 

Prvních pět branek ve druhém poločase si připsalo opět DHC a náskok si udržovalo do 20. minuty (23:18). 
Pak přišel několikaminutový kolaps domácích, kdy možná už některým hráčkám došly síly. Kvůli 
nedůslednosti v obraně a nepřesnostem v útoku domácích se Zlínu podařilo ve 27. minutě vyrovnat na 24:24. 
V time-outu si hráčky trochu oddechly a Věra Oravcová dvěma přesnými ranami vystřelila domácím dva cenné 
body. Nic na tom nezměnila ani proměněná sedmička Zlína v poslední minutě. 

DHC zvítězilo 26:25 a připsalo si body, které se v závěru budou rozhodně hodit. Hráčky neodehrály špatné 
utkání, jen se musí do dalších zápasů vyvarovat hluchých momentů, kdy přicházejí o těžce nabité vedení. 
Snad se uzdraví někteří z marodů, protože hned další zápas v Písku bude extrémně důležitý. 

Hrály: 

Mudrová a Oravcová po 6, Kepková 5, Líbalová 3, Franzová a L. Galušková po 2, Poslední a Šmrhová po 1, 
Bušauerová, D. Galušková, Nosková, Ferencová 

Chytaly Šibrová a Jiskrová. 

 

 

  

  



Minižačky zavítaly na víkendový turnaj do Písku  
(25. 1. - 27. 1. 2019) 

V pátek se vydaly minižačky na turnaj do Písku. Začátek turnaje si zpestřily cestou vlakem. 

K prvnímu zápasu nastoupila děvčata proti Kynžvartu. Soupeři chybělo pár důležitých opor, a tak se průběh 
zápasu již od počátečního hvizdu vyvíjel v náš prospěch. Konečný výsledek 14:4. 

V sobotu ráno nás čekal soupeř z Jindřichova Hradce. Tento soupeř přijel pouze s 5ti hráčkami, tak jej doplnilo 
pár hráček z Kynžvartu. Hradec měl velmi šikovné spojky (na turnaji obsadil celkové 3. místo), tudíž bylo 
jasné, že zápas nebude jednoduchý. Na začátku jsme si řekli, jak bránit tyto spojky, a to se nám dařilo na 
výbornou. Odměnou byla výhra 10:6. 

Další dva zápasy jsme odehráli proti hráčkám z Mostu (Most měl na turnaji 2 týmy). Oba dva zápasy jsme 
vyhráli jednoznačně 17:1 a 14:5. 

Ve čtvrtém zápase nám byl soupeřem tým ze Žirovnice. I tomuto týmu jsme sebrali body a zvítězili 17:4. 

Pátý a poslední zápas jsme nastoupili proti domácím hráčkám týmu Sokol Písek A. Letošní bilanci s tímto 
týmem máme 1:1 a podle průběhu turnaje bylo jasné, že se spolu popereme o 1. místo. Hned v úvodu jsme 
si vzali vedení na svou stranu. Pak už se utkání převalovalo z jedné strany na druhou. Konec prvního poločasu 
vyšel lépe pro domácí a prohrávali jsme 4:6. V úvodu druhé půle zaúřadovalo písecké levé křídlo a zvýšilo 
náskok na 10:6. My jsme se ještě snažili výsledek zvrátit na naši stranu, ale soupeř si čtyřbrankový náskok 
ohlídal a dotáhl zápas do vítězného konce 9:13. V tomto utkání selhala kolektivní hra. Spojky sotva pustily 
míč do křídla a spíš se snažily zakončovat samy i z nepřipravených pozic. Je třeba udržet kolektivnost ve 
všech zápasech a určitě se nám zase podaří Písku porážku oplatit. 

Závěr sobotního dne jsme strávili v Laser Aréně. Ta se nám moc líbila. 

První dva nedělní zápasy jsme odehráli  proti Písku B a Porubě. Tyto zápasy měly shodný průběh a oba dva 
zápasy jsme vyhráli rozdílem třídy 26:1 a 15:4. 
 
K poslednímu zápasu jsme nastoupili proti Milevsku. Začátek utkání byl více méně v naší režii a ujali jsme se 
vedení až o čtyři branky. Ve druhém poločase jsme však trochu povolili v obraně a ještě se přidalo pár 
neproměněných vyložených šancí a soupeř se dotáhl na jednobrankový rozdíl. Závěr jsme si ale ohlídali, 
vstřelili branku a vyhráli 11:9. 
  
Pokud bych měla zhodnotit výkony hráček na hřišti, tak jsem byla určitě spokojená. Na hřišti dostaly všechny 
hráčky spoustu prostoru a snažily se o uvolňování i střelbu z dálky. Jen ta obrana u některých hráček ještě 
stále pokulhává :-( 
  
Z turnaje si odvážíme zasloužené 2. místo. Kačka Budková byla vyhlášena nejlepší hráčkou  družstva a Aneta 
Špačková nejlepší hráčkou turnaje. 
  
O další cenný kov zkusíme zabojovat na dalším turnaji, na který se vydáme do Žirovnice 8. 2. – 10. 2. 2019. 
 
Hrály: 

Budková K., Budková B., Hanzlíková, Krbcová, Nikodémová, Sedláčková M., Sedláčková A., Samcová, 
Červená, Čákorová, Špačková, Baštářová, Svatoňová, Jungová 
 
Chytaly Nikodémová (47 %), Krbcová (86 %), Červená (35 %) a Čákorová (61 %). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



2. ples DHC Plzeň se blíží (pátek 8. 2. 2019 od 20:30 h) 

Přípravy na ples vrcholí a vy se můžete těšit i na zajímavého hosta!  

Letošní ples navštíví imitátor Petr Jablonský a pobaví publikum ve dvou vstupech. 

K příjemné atmosféře celého večera jistě přispěje Salónní orchestr Eroplán. 

A chybět nebude ani tombola (případné ceny do tomboly přijímáme do pátku 1. 2. do 16:00 h). 

Posledních pár lístků můžete koupit u Markéty Volkové, tel.: 607 585 396, e-mail:  

marketa.volkova@seznam.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marketa.volkova@seznam.cz


Změna u družstva žen 

Výbor DHC Plzeň na svém mimořádném zasedání rozhodl o dočasné změně u družstva žen.  

Družstvo bude připravovat a do zápasu s Pískem povede trenérská dvojice Jarka Šmrhová a Věra 
Jordanovová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ženy DHC Plzeň přivezly po skvělém výkonu body z Písku 
(2. 2. 2019) 

Vynikající týmový výkon podpořený excelentními zákroky Elišky Šibrové v brance předvedly dnes ženy DHC 
Plzeň v písecké obloukovce. 

Vstup do utkání měl ale lepší Písek - po osmi minutách vedl 4:2. My jsme postupně zlepšili obranu a i v útoku 
začali hrát s větším důrazem. Šňůrou tří branek jsme v polovině prvního poločasu otočili na 8:6 pro nás. Písek 
potom dotáhl ve 20. minutě na 9:9. My jsme ale znovu přidali a čtyřmi brankami v řadě odskočili na 13:9 (tři z 
těchto branek dala Verča Mudrová). Do poločasu ještě Písek korigoval na 13:10. 

I druhý poločas jsme dokázali udržet chladnou hlavu, víru ve vlastní schopnosti a velkou chuť vyhrát. Všechny 
hráčky hrály velmi kolektivně a skvěle se vzájemně doplňovaly - k vidění byly krásné branky v útoku (Evka, 
Věrka, Anička), ale i skvělé obranné zákroky (Kepi, Linda, Péťa, Mates). Čas utíkal a my jsme ještě ve 22. 
minutě udržovali čtyřbrankový náskok. Pak ale přišla laciná branka z pivota, vzápětí další ze spojky a rázem 
to bylo jen o dva. Pak jsme ztratili míč v útoku a nejlepší písecká spojka Kubišová šla sama na branku. 
Naštěstí si s její střelou famózně chytající Eliška s jistotou poradila, a když vzápětí kryla i střelu z dálky, 
nadechly se naše spojky opět k náporu. Důležitou branku z dálky přidala Věrka, potom hned Mates a výstavní 
trefou potěšila všechny na hřišti i v hledišti Denča. Poslední tečku přidala Lucka z pivota. Písek ještě v závěru 
ze sedmimetrového hodu snížil, ale to už na našem zisku bodů nic nezměnilo. 

Zvítězilo družstvo, které hrálo velmi týmově a moc chtělo vyhrát! 

Holky, děkujeme, byl to parádní zážitek! 

Pochvalu zaslouží úplně všichni, protože každý si odvedl svůj díl práce. Někdo víc v obraně a někdo víc v 
útoku. Hned osm hráček dnes dalo gól. Velmi důležité bylo, že se ke spojkám přidala se skvělou střeleckou 
bilancí i křídla (z 9ti střel 8 branek!) a své si odehráli i pivoti. Jediným stínem tak zůstává zranění Lucky 
Líbalové, která bude nejméně dva týdny chybět. 

Velké poděkování patří také fanouškům, kteří vážili cestu z Plzně a neúnavně povzbuzovali. Děkujeme! 

Hrály: 

Kepková 2, Líbalová 3, Oravcová 3, Šmrhová 2, Bušauerová, Mudrová 6, Franzová 4, Galušková L. 1, 
Galušková D., Poslední, Svobodová 4, Ferencová, Holečková 

Chytaly Šibrová (19 zákroků! a celkově 48 %) a Šlehoferová. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mladší žačky vezou medaile z Vangl Cupu (Ivančice  
1. – 3. 2. 2019) 

V termínu od 1. do 3. 2. 2019 se mladší žačky zúčastnily turnaje v Ivančicích, kam jsme mohli opět vzít hned 
dvě družstva. I když nám chybělo několik obvyklých opor, tak na turnaj odjelo nakonec 23 holek, včetně jedné 
minižačky. Družstva jsme i zde složili vyrovnaně, byť je pořadatelé označili jako A a B. V obou družstvech 
proto byly zkušenější hráčky i začátečnice a i vzájemný souboj potvrdil, že rozdělení hráček bylo spravedlivé. 

Áčko 

Po páteční cestě vlakem vstoupilo družstvo do turnaje zápasem proti béčku Ivančic, v němž hrálo i několik 
kluků. Jednalo se o náš klasický úvodní zápas, ve kterém se holky pomaleji rozehrávaly, ale postupně zjistily, 
že ani proti klukům se nemusí nijak bát. Nakonec jsme celkem v poklidu vyhráli 11:6. 

První zápas v sobotu proti áčku Ivančic už byl trochu o něčem jiném. Úplně nám utekl začátek a než jsme se 
rozkoukali, svítilo na ukazateli skóre 0:8. Pak se sice výkon zlepšil, ale i tak jsme s velmi silným soupeřem 
(celkově druhý v turnaji jen vinou horšího skóre) prohráli jasně 4:16. 

Chuť jsme si ale spravili hned v dalším zápasu s Velkým Meziříčím (13:7) a především s Karvinou, kterou 
jsme i přes zmatky v závěru porazili 12:11. Poslední sobotní zápas z pražskou Slavií (vítězem turnaje) naopak 
vyzněl jasně pro soupeře, i když rozdíl ve skóre byl vyšší, než by odpovídal rozložení sil hřišti (7:21). 

První nedělní zápas přinesl nejprve jasné vítězství s Olomoucí (16:1) a poté tradičně neoblíbený souboj 
s naším druhým družstvem, tentokrát navíc okořeněný tím, že se jednalo zároveň o zápas o třetí místo 
v turnaji. V emočně velmi vypjatém zápasu si holky vůbec nic nedarovaly a odehrály jej úplně naplno. Se 
štěstím nakonec těsně zvítězil soupeř, i když remíza by zápasu slušela více (12:13). 

Celkově je třeba tým rozhodně pochválit, a to především za nasazení, s jakým turnaj odehrál. Vyjma zápasu 
se Slavií a áčkem Ivančic, které byly ale vzhledem ke složení družstev kvalitativně jinde, jsme se všemi 
soupeři dokázali hrát minimálně vyrovnaně a v turnaji obsadili velmi pěkné čtvrté místo. I s ohledem na průběh 
vzájemného zápasu by si ale medaile zasloužila obě naše družstva. Střelecky se nejvíce dařilo Majdě, která 
se dokázala prosazovat jak ze spojky, tak i z křídla, a byla v útoku i obraně jasným lídrem družstva. 
Vyzdvihnout musíme i výkon Marušky, která s námi byla poprvé na větším turnaji a vůbec se zde neztratila. 
Z brankářek se více dařilo Nelče, která pochytala i několik sedmiček. Pochvalu ale zaslouží úplně všechny 
hráčky. 

Hrály:  

Baumruková 12 branek, Bezdičková 13, Langerová 1, Mancellari 3, Růžková M. 21, Růžičková 7, Vaicová 8, 
Burjasová 4, Růžková A., Šantorová 5 

Chytaly Kaucká a Langerová. 

 Béčko 

První páteční zápas přinesl jasnou výhru s Olomoucí, i když výkon určitě optimální nebyl a velké problémy 
nám dělala zejména drobná střední spojka soupeře, kterou holky moc nevěděly, jak bránit, a díky tomu 
vybojovala několik vyloučení (17:8). 

Sobotu jsme zahájili sice porážkou se Slavií, ale výkon (především v útočné fázi) vůbec nebyl tak špatný, jak 
by se dle výsledku mohlo zdát (9:19). V dobrém výkonu jsme pak pokračovali i proti Karviné, proti které se 
rovněž více dařilo střelecky, než v obraně (17:15). Stejně tak i první poločas proti Ivančicím A byl herně i na 
šance úplně vyrovnaný, ale zcela nás vychytala brankářka soupeře, kterou i z vyložených šancí bylo téměř 
nemožné překonat. S postupem času pak klesalo i sebevědomí děvčat a skóre narůstalo (4:14). V posledním 
zápasu v sobotu večer jsme pak po výborném výkonu, kdy se dařil zejména přechod do protiútoku, porazili 
Velké Meziříčí jasně 17:4. 

Stejně tak jednoznačný byl i první nedělní zápas proti béčku Ivančic (17:4). Poslední sestrovražedný souboj 
o třetí místo pak dokázala rozhodnout Laura, která se v rozhodujících okamžicích nebála vzít odpovědnost 
na sebe (13:12). 



Celkově je dojem z výkonů družstva velmi dobrý a bronzové medaile jsou proto jen pomyslnou třešničkou na 
dortu. Holky po celý turnaj předváděly rychlou házenou a dařilo se zakončovat z rychlých útoků. Střelecky se 
nejvíce dařilo Lauře, která byla dokonce nejlepší střelkyní celého turnaje. Vedle ní se ale dařilo i dalším a 
branky byly rozloženy poměrně rovnoměrně. Neztratila se ani posila z minižaček Aneta, i když ta viděla, že 
házená na této úrovni už je výrazně rychlejší a silovější, než na jakou je zvyklá. Oporou družstva byly i obě 
brankářky, které ve většině zápasů předvedly vyrovnané výkony. V každém případě proto patří všem velká 
pochvala. 

Hrály: 

Palečková 8, Chvátalová 1, Loskotová 10, Vopatová 38, Březinová 8, Šollarová 12, Zídková 9, Špačková 8, 
Madleňáková 1, Podlenová, Košková 9 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dorostenky o víkendu zamířily na tradiční turnaj do 
Žirovnice (2. 2. - 3. 2. 2019) 

Na turnaj jsme odjížděli s tím, že hlavním cílem bude obrana 1:2:3, a z toho pak následný přechod do rychlého 
útoku. To na jakém místě se v turnaji umístíme, nehrálo hlavní roli. Důležité bylo, aby hráčky splnily 
požadavky, které dostaly. 

Sokol Velké Meziříčí – DHC Plzeň 33:27 

Jako první soupeř nás čekalo Velké Meziříčí. V tomto zápase se nám dařilo hlavně prvních pět  minut. Kdy 
obrana fungovala, dařilo se nám získávat míč a následně se dařil i přechod do rychlého útoku. Ač jsme brzo 
vedli 4:1, tak soupeř začal dotahovat. Holky už nedokázaly tak pozorně bránit, špatně předávaly pivota a 
polevily v obraně jedna na jednu. Soupeř začal přehrávat a sázet nám jednu branku za druhou. Naše 
koncentrace nebyla již taková jako v prvních minutách, a to nás čekalo ještě 50 minut hry. V útoku holky 
předváděly pěknou kombinační hru, která bohužel troskotala na zakončení. 

DHC Plzeň – Sokol Vršovice 25:30 

Dalším soupeřem pro nás byly hráčky z Vršovic. V tomto zápase se nám nedařilo ubránit spojky, lépe řečeno 
přerušit jejich hru. Stále jsme se pokoušeli ubránit jen hráčku, ale ruku s míčem jsme nechávali volnou a s tím 
si protihráčky snadno poradily a začaly dohrávat do křídel. Odtud jsme pak dostávali příliš mnoho gólů nebo 
obranný zákrok vedl k vyloučení nebo 7m hodu. V tomto zápase bylo znát, že některé hráčky nedokážou 
předvídat hru, tak jak by bylo potřeba. Většina hráček na pozici krajních obránců v obraně nedokáže 
vyhodnotit, zda bránící spojka ubrání svoji hráčku nebo ne. Zda jí má jít pomoci nebo ne. 

DHC Plzeň – DHK Slavoj Žirovnice 28:27 

V neděli nás čekal poslední soupeř, a to domácí tým Žirovnice. Tento zápas musím hodnotit jako nejlepší. 
Zde obrana fungovala tak, jak bych si představovala. Z dobré obrany a zisku míče jsme zlepšili přechod do 
rychlého útoku a některé věci nám šly hladce. Holky konečně přišly na to, k čemu obrana 1:2:3 je a v čem je 
posouvá kupředu, ač je velmi fyzicky náročná. I když výsledek 28:27 neodpovídá předvedené hře, tak já 
s výsledkem hráček jsem na 80 procent spokojená. 

Pochválit si zaslouží všechny holky. Všechny se střelecky prosadily. Vyzdvihnout bych určitě chtěla 
obranářskou dvojici Pája (Pavlína Lásková) a Pipi (Adéla Pitulová). Ač se tyto hráčky spolu na hřišti moc 
nevyskytují, tak turnaj ukázal, že je to skvělá a skoro bezchybná obranářská dvojka. Jejich důraz a sehranost 
je opravdu parádní. Nejlépe střelecky se dařilo Sáře, pozadu nezůstala ani Áďa, Kopr, Tomy, Nela, Ritti, 
Bouřka  a Vody. 

Krásné zákroky v bráně předvedla Verča a hlavně v posledním zápase holky hodně podpořila a v důležitých 
momentech zachránila. 

Turnaj nám ukázal, že některé hráčky s novou obranou nemají vůbec žádný problém a některé budou muset 
ještě pracovat na svém zlepšení. 

Na turnaji jsme obsadily 3. místo. 

Hrály: 

Netrvalová -  Bernhardová  26 střel/10 gólů, Drozdová 30/13, Kajerová 7/3, Kantnerová 41/23, Kliková 9/2, 
Lásková 12/9, Pitulová 5/2, Rittichová 11/6, Tomanová 17/12, Vodáková 2/1, Buřičová 

 

 

 

 



 

 



Novým trenérem družstva žen je Richard Řezáč 

Dovolujeme si oficiálně informovat, že novým trenérem družstva žen je Richard Řezáč. 

Richard má řadu zkušeností z nejvyšší soutěže žen, kdy několik let vedl tým DHC Slavia Praha, s nímž získal 
i řadu medailových úspěchů. 

"Jsme rádi, že Richard na nabídku kývl. Dohodli jsme se na spolupráci do konce sezóny." Informoval předseda 
klubu Jan Šmrha. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ples DHC Plzeň (pátek 8. 2. 2019) 

I druhý ples DHC Plzeň se nesl v pohodové atmosféře. 

Ples začal stejně jako v loňském roce Síní slávy. Letos byl uveden in memoriam Jiří Císler. Jiří Císler byl také 
jedním ze zakládajících členů házenkářského oddílu. Byl iniciátorem a v prvních ročnících i organizátorem 
Memoriálu Karla Šulce (resp. ještě předtím Turnaje květnového vítězství). Do srdcí hráček se zapsal osobitým 
humorem. Každá z nich má nezapomenutelné vzpomínky zejména na různé akce - ať už to byly turnaje, 
zahraniční zájezdy nebo společné brigády. Ocenění převzala dcera Petra. 

Večerem provázel opět Zdeněk Hůrka. K tanci a poslechu hrála kapela Eroplán. 

Vítaným zpestřením programu byla dvě imitátorská vystoupení Petra Jablonského. 

Velký úspěch opět sklidila bohatá tombola. 

Těsně před půlnocí byli na základě hlasování diváků zvoleni Král plesu (Dušan Effa Franz) a Královna plesu 
(Jana Galušková). 

Půlnoční překvapení bylo opět od skupiny Žongléros - tentokrát to byly Jednokolky. 

 

 

 

 

 



Žákovská liga, 3. kolo (Praha 9. 2. 2019) 

Třetí kolo Žákovské ligy odehrály hráčky DHC Plzeň v hale Lokomotivy Vršovice, pořádaly HC Háje. 

První utkání proti Sokolu Kobylisy jsme zvládli poměrně s přehledem - po prvních devíti minutách jsme 
odskočili na tříbrankový náskok a ten postupně navyšovali. Všechny hráčky dostaly příležitost a hned osm z 
nich se trefilo do branky soupeře. Premiérovou branku v Žákovské lize vstřelila Mája Polanková :-) Vyhráli 
jsme 24:14. 

Druhé utkání proti Hájům se nám příliš nedařilo. I když jsme branky dávali, tak jsme je opět vzápětí zase hned 
dostávali. Dlouho tak trval vyrovnaný stav. Ještě v 5. minutě 2. poločasu vedly Háje o gól. Pak ale začala 
úřadovat naše křídla (Julča a Vali) a my jsme konečně trochu odskočili. Háje měly ještě v závěru příležitost 
utkání zdramatizovat a dostat se na dostřel jediné branky v poslední minutě. My jsme ale napínavou koncovku 
zvládli a ještě navýšili svůj náskok na konečné čtyři branky 16:20. 

Třetí utkání proti DHC Slavia Praha bylo zřejmě nejpohlednějším utkáním celého dne. Nám bohužel úplně 
utekl začátek a Slavia vedla v 8. minutě již 8:2. Šestibrankový rozdíl trval i v poločase. My jsme se ale 
nevzdávali a trpělivou hrou postupně v průběhu druhé půlky ukrajovali z náskoku Slavie, až jsme se přiblížili 
na dostřel jediné branky. Vzápětí jsme bohužel z útoku dostali a v následujících dvou útocích nevyužili dvě 
šance z těsné blízkosti branky. Slavia vyhrála 22:20. Hrdinkou utkání byla Ája, která nejenže celý turnaj 
odchytala s vymknutým zápěstím, ale ještě před tímto zápasem nešťastně šlápla na míč a udělala si výron v 
kotníku. Přesto v tom holky nenechala a statečně čelila střelám soupeřek. 

Poslední utkání proti Holešovu opět potvrdilo, že čím méně bodů soupeř v tabulce má, tím více je pro nás 
nebezpečný. Naprosto jsme se nedokázali srovnat s poměrně netypickou hrou soupeřek a protrápili se celým 
utkáním. V něm vedl Holešov nejen celý první poločas, ale i většinu toho druhého. Až v posledních osmi 
minutách jsme si šňůrou 4 branek vybudovali mírný náskok a ten už jsme uhlídali. Vyhráli jsme 19:16. 

Celkově: 

Jednoznačnými lídry družstva byly opět Vali a Julča. Vali odehrála jeden ze svých nejlepších turnajů vůbec a 
s 25 brankami je i nejlepším střelcem dnešního dne. Julča družstvo svým výkonem obětavě držela v těžkých 
chvílích v utkání se Slavií i Holešovem. Pochvalu zaslouží také Majda a Kepi - obě dělaly svým pohybem 
soupeřům velké problémy. Vážka se snažila, jak jen mohla - v obraně to bylo poměrně dobré, v útoku se jí 
dařila střelba z dálky, stále ale chybí trochu více pohybu. Dobrý turnaj odehrála i Kikina (i když její výkony 
jsou stále poměrně nevyrovnané). Výbornou práci v obraně, ale zatím nejistotu v útoku odvedla Hofi. I pivoti 
Beny a Liduška se v obraně pořádně zapotily a všechny zápasy poctivě odmakaly. Obě ale stále bojují se 
zpracováním míče a s přesnější koncovkou. Vysoké nasazení předvedly Míša, Měchura i Mája. Pro ně byl 
turnaj především obrovskou zkušeností. 

Brankářky se také neztratily. Záplata předvedla několik dobrých zákroků v zápase s Kobylisami. Ája opět 
udivovala všechny diváky milimetrově přesnými přihrávkami do rychlých útoků (dnes 7 asistencí). 

Hrály: 

Benešová 4, Dubská 23, Hofírková 1, Hýblová 2, Kepková 4, Komárková 15, Konderová 1, Krausová 3, 
Měchurová, Nová 4, Polanková 1, Toušová 25 

Chytaly Šindelářová (39 %) a Zaplatílková (33 %). 

 

 

  



Na 3. turnaj v tomto roce zavítaly minižačky do ZLATÉ 
Žirovnice (8. 2. – 10. 2. 2019) 

V pátek 8. 2. 2019 jsme vyrazili vláčkem do námi velmi oblíbené Žirovnice.  

Po příjezdu nás čekal od sedmi hodin zápas s Velkou nad Veličkou. Soupeř pro nás byl velkou neznámou. 
Úvod zápasu jsme vzali do svých rukou a v sedmé minutě vedli 3:1. Pak se soupeř na chvíli vzchopil a stáhl 
naše vedení na remízu 4:4. V závěru první půle se nám podařilo vstřelit 2 branky a odskočit na poločasové 
vedení 6:4. Na začátku druhého poločasu jsme přidali a odskočili o 4 branky. To se nám již do konce zápasu 
podařilo udržet a utkání jsme dovedli do vítězného konce 10:6. Tento zápas byl hodně nervózní z obou stran, 
a jak se nakonec ukázalo na konci turnaje, bylo dobře, že jsme v tomto utkání zvítězili. Tento tým na turnaji 
skončil na 2. místě. 

V sobotu ráno jsme nastoupili proti již tradičnímu soupeři - týmu z Milevska. Úvod zápasu se nám vydařil a 
ujali jsme se vedení, které jsme postupně navyšovali až na poločasový výsledek 6:3. Na začátku druhého 
poločasu jsme zaváhali a dostali 2 laciné branky. Soupeř se nadechl a zápas otočil ve svůj prospěch a minutu 
před koncem utkání vedl 9:8.  My jsme se však nedali. V útoku to na sebe vzala Barča Hanzlíková a 
vybojovala sedmimetrový hod, který proměnila, a my tak v utkání alespoň remizovali 9:9. 

Ve druhém sobotním zápase nás čekal Jindřichův Hradec. S tímto soupeřem jsme se setkali na turnaji v Písku 
a dobře jsme věděli, že má dvě šikovné spojky. I toto utkání začalo dobře pro nás a již v šesté minutě jsme 
vedli 7:0. Celé utkání nám dobře fungovala obrana a dařilo se i v útoku. Díky tomu bylo skóre na konci utkání 
příznivé pro nás a vyhráli jsme 13:5. 

Třetí zápas jsme odehráli s Velkým Meziříčím. Toto družstvo má oproti nám méně herních zkušeností, a tak 
průběh zápasu byl jednoznačný a vyhráli jsme 17:0. V tomto zápase si hráčky vyzkoušely i jiné posty. 

Čtvrté utkání jsme nastoupili proti domácímu týmu ze Žirovnice. Utkání pro nás bylo důležité, protože jsme 
pomalu začali pomýšlet na medaile. Start do zápasu se nám moc nepovedl a soupeř začal bojovat a být tak 
velmi nepříjemný. Pak ale zaúřadovala Kačka Budková a třemi brankami otočila nepříznivý stav na 5:2. Do 
poločasu se stav utkání upravil na 6:4 pro nás. Ve druhém poločase jsme zabrali a přesnými střelami od Anety 
Špačkové zvýšili náskok na 9:4 a uklidnili tak svou hru. Náskok už jsme jen navyšovali a zvítězili 14:6. 

Páté a poslední sobotní utkání proběhlo proti týmu z Havlíčkova Brodu. I tento tým měl velmi malé herní 
zkušenosti a my vyhráli velkým rozdílem 18:4. V tomto utkání jsme si zkusili hrát na aktivitu a branku si nedaly 
pouze 3 hráčky. 

Nedělní ranní utkání jsme hráli proti Písku B. I toto utkání mělo velmi hladký průběh a vyhráli jsme. Opět jsme 
se snažili, aby si každá hráčka dala branku. Výsledek utkání 22:2. 

Jako již tradičně jsme k poslednímu zápasu nastoupili proti svému rivalovi z Písku a bojovali spolu opět o 
nejcennější kov. Začátek zápasu vypadal lépe pro nás, ve třetí minutě jsme vedli 2:0. Soupeř se ale nevzdal 
a dotáhl se na remízu 4:4. O poločase byl výsledek příznivější pro Písek, který vedl 4:5.  Do druhého poločasu 
jsme nastoupili rozhodně klidnější než soupeř a díky předvedené hře se ujali v 9. minutě vedení 7:6. 
V jedenácté minutě ještě přidala branku Kačka Budková a my tak zvítězili 8:6. Bylo to velmi pěkné utkání, ve 
kterém holky výborně fungovaly jako tým a po celou dobu předváděli kolektivního ducha, jak na hřišti, tak na 
lavičce. Velkou oporou jim byla v brance Rozárka Červená. 

Turnaj byl  kvalitně obsazený a my tak sehráli velmi pěkná utkání se silnými soupeři. Na turnaji dostaly 
všechny hráčky spoustu prostoru, všechny si vstřelily branku a užívaly si turnaj jak na hřišti, tak i mimo něj. 
Dařilo se všem, ale vyzdvihnout bych chtěla výkon Rozárky Červené, která v nejsilnějších zápasech byla 
velkou oporou v brance. Z turnaje si tak odvážíme nejcennější kov, ze kterého máme velkou radost. Konečně 
jsme se dočkaly i my :-) HURÁ :-) 

A ještě někoho bych chtěla vyzdvihnout - a to na naše drahé fanoušky, kteří nás povzbuzovali po celou dobu 
turnaje. Tentokrát byli vidět i slyšet. Děvčata povzbuzovali a všechny zápasy prožívali s nimi jako sedmý hráč 
v poli. Moc děkujeme za podporu a fandění! 

 

 



Hrály:  

Bety Budková, Kačka Budková, Anežka Dostálová, Barča Hanzlíková, Štěpánka Jungová, Nika Krbcová, Bety 
Poskočilová, Lůca Rittichová, Áďa Sedláčková, Sára Svatoňová, Dany Svobodová, Anet Špačková, Róza 
Červená 

Chytaly Nika Krbcová, Bety Poskočilová, Lucie Rittichová a Róza Červená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minipohár 5+1 16. 2. 2019 na Bolevecké ZŠ 

V sobotu 16. 2. 2019 dopoledne se sešly minižačky ke svému prvnímu turnaji v jarní části. Turnaj se hrál 
systémem osobní obrany, shout-outy a nově systémem 5+1 (tudíž bez pivotů). 

Soupeři byli: Talent Plzeň – hoši, Slavie Plzeň – hoši i dívky a dva týmy z DHC. 

Celkem jsme do turnaje přihlásili dvě družstva. Takže v zápasech dostala děvčata spoustu prostoru na 
tvoření. Musím říct, že osobní obrana holkám šla dobře. Píši dobře, neboť za útok si zaslouží všechny 
jedničku, kdežto v obraně se najdou jedinci, kterým se moc bránit nechce, a tak jejich útočníci snadno dávali 
branky. Shout-outy již vypadají oproti podzimní části velmi dobře, ještě by chtělo, aby se snažily všechny 
hráčky chytat míč ze vzduch a ne si nechat míč klepnout, a pak ho vlastně nemají. A pokud bych měla hodnotit 
hru 5+1 - byl tam větší prostor pro uvolnění 1:1 a to se hráčkám dařilo využívat jak na uvolnění, tak i na střelbu 
z dálky. V obraně se musely rychleji sunout a více si pomáhat. To se nám zápas od zápasu dařilo zlepšovat. 

Celkem si myslím, že si to holky užily a že se podařilo každé hráčce vstřelit branku. 

Jako již tradičně děkujeme za podporu  rodičům. 

Hrály: 

Baštářová, Budková B., Budková K., Červená, Čákorová,  Dostálová, Jungová, Hanzlíková, Poskočilová, 
Rittichová,  Nikodémová, Svatoňová, Sedláčková A., Samcová, Svobodová, Šerá, Špačková 

 

 

 

  



MOL liga žen - Duslo Šala - DHC Plzeň (16. 2. 2019) 

Do utkání v Šale jsme šli s představou vyzkoušet hráčky na pozicích, kde by měly mít své místo. 

Kvůli drobným zdravotním problémům, kdy se často jednalo o nachlazení, nebo doléčení předchozích 
zranění, jsme tento týden trénovali v okleštěné sestavě. Přesto se nám podařilo dát dohromady tým 16 hráček, 
které odjely k utkání. Zápas se vyvíjel dle našich odhadů a soupeř nás ničím nepřekvapil. Bohužel kvalita a 
zkušenosti byly na straně soupeře. Přesto hráčkám patří poděkování za přístup, nasazení i bojovnost. Jsme 
rádi, že určité věci se nám podařilo zapracovat i během krátké chvíle. Hráčky mají velmi dobrý potenciál a 
toho je třeba využít. Velice dobře se prezentovaly naše spojky v útočné fázi, a to je dobrý příslib do dalších 
utkání. V obraně jsme se soustředili na spolupráci s pivotem a komunikaci hráček tak, aby si začaly zvykat 
na určité automatizmy. V určitých pasážích hry jsme dokázali hrát i proti tomuto soupeři vyrovnanou partii. 
Bohužel soupeř naše chyby trestal velice dobrým přechodem do rychlého protiútoku a my jsme bohužel v 
návratu do obrany často zaostávali. Prostor v utkání dostaly všechny hráčky, protože je pro nás velice 
důležité, aby byly připravené pro další zápasy, které budou pro nás klíčové. 

Hrály: 

Mudrová 7/1, Oravcová 6/1, Galušková L. 3, Franzová, Fousková, Svobodová, Ferencová po 2, Šmrhová 1, 
Sedláková, Kliková, Nosková, Galušková D., Líbalová 

Chytaly Šíbrová, Michalská a Šlehoferová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mladší žačky ovládly domácí turnaj (DHC Plzeň 17. 2. 2019) 

V neděli jsme uspořádali v domácí hale turnaj mladších žaček, kam přijala pozvání i družstva Hájů, Rokycan, 
Slavie Plzeň, Kolína a Pardubic, která byla doplněna našimi dvěma vyrovnaně složenými družstvy. Hrálo se 
systémem každý s každým s hrací dobou 15 min. 

DHC Plzeň černá 

Do turnaje vstoupil tým vzájemným soubojem s červenými. Ten se tentokrát naštěstí obešel bez slz, ale obě 
družstva se rozjížděla hodně pomalu a ani nasazení nebylo úplně největší. Černé udělaly ale přece jen o 
trochu více zbytečných chyb, tak se z těsného vítězství mohl radovat soupeř (8:9). Za úplně povedený nelze 
označit ani zápas se Slavií, ve kterém nám vůbec nevyšel začátek (v 5. min 0:1). Pak se však holky trochu 
rozehrály, vybudovaly tříbrankový náskok, a i když na konci začaly zbytečně trochu zmatkovat, tak zápas 
dovedly k výhře 8:7. V dalších zápasech už šel ale výkon naštěstí o dost nahoru, což odnesly jako první 
hráčky Rokycan (12:2). Stejně tak s Hájemi jsme měli zápas pod kontrolou a nebýt nepřesné koncovky, byl 
by rozdíl ve skóre výraznější (10:8). 

To nejlepší si ale holky schovaly do posledních dvou zápasů. Nejprve výbornou obranou vymazaly sympaticky 
hrající družstvo Kolína (9:4), aby pak v zápasu, který již rozhodoval o medailích, nechaly na hřišti poslední 
zbytky sil proti Pardubicím. Proti doposud neporaženému soupeři předvedla děvčata obrovské nasazení 
v obraně, která svou agresivitou a tvrdostí nutila hráčky soupeře raději odcházet na střídačku. Na útok už ale 
tolik sil nezbývalo, takže skóre na obou stranách přibývalo jen pomalu. Před koncem se soupeř sice dostal 
do těsného vedení, ale v poslední minutě holky dokázaly vyrovnat a tak zápas skončil asi spravedlivou 
remízou 5:5. 

Celkově družstvo skončilo právě za Pardubicemi na třetím místě, vinou jen horšího skóre. Pomineme-li trochu 
ospalý začátek, tak celý turnaj odehrály holky s velkou chutí a nasazením, což platí zejména pro obranu. 
V útoku se ne vždy dařilo podle představ, ale i tak už je ve hře vidět i více střel z dálky a nechyběla ani 
spolupráce s pivotem. Pozitivem je i to, že o branky se většina holek podělila téměř rovnoměrně (Bezďa, 
Bříza, Anet, Majda, Voda, Laura) a že prosadit se dokázaly o hráčky, které zatím tolik zkušeností nemají (Vali, 
Kuře). S vysokou úspěšností turnaj odchytaly i obě brankářky. Celkově proto holky odehrály výborný turnaj a 
patří jim velká pochvala. 

Hrály: Bezdičková 12 střel/7 branek, Březinová 9/4, Košková 6/2, Madleňáková 2/2, Palečková 9/7, Radová 
1/0, Růžková A. 3/1, Růžková M. 9/6, Stulíková 14/12, Vopatová 15/10 

Chytaly Chvátalová (53 %) a Kaucká (47 %). 

 DHC Plzeň červená 

Po neoblíbeném úvodním zápasu a těsné výhře proti černým (9:8), kde výkon měl ještě k ideálu daleko, přišlo 
i zde v dalších zápasech zlepšení. Po jasné výhře proti Rokycanům (11:0) dokázaly holky až nečekaně 
snadno porazit i Slavii (12:3), když v obou zápasech se dařilo zakončovat zejména z protiútoků. V dalším 
zápasu proti Kolínu pak děvčata navíc výrazně přitvrdila v obraně a soupeři za celý zápas umožnila jen 8x 
vystřelit na branku, často navíc z nepřipravených pozic (9:2). Jediné menší zaváhání přišlo proti Hájům, kde 
nám úplně utekla úvodní pětiminutovka (1:4), ve které se nikomu nechtělo bránit. Při kratší hrací době pak 
musela děvčata výrazně zapnout, aby se jim zápas podařilo otočit (6:5). 

Bez ztráty bodu proto mohly holky vyhlížet posledního soupeře z Pardubic, kterého si krátce před tím mohly 
prohlédnout v zápase proti černým a věděly, že klíčem úspěchu v zápasu o první místo bude především 
obrana. A to se také potvrdilo, i když branek padlo nakonec o trochu více. Celý zápas byl naprosto vyrovnaný, 
družstva se střídala ve vedení, ale nikdo si nedokázal vytvořit větší náskok. V poslední minutě se nám ale 
podařilo vstřelit 2 branky za sebou a i když soupeř ještě těsně před koncem dokázal snížit, nic to již nemohlo 
změnit na radosti z vítězství nejen v zápasu (9:8), ale i v celém turnaji. 

Celkově nelze jinak, než před výkonem děvčat smeknout. S výjimkou krátkého výpadku proti Hájům po celý 
turnaj výborně bránila a i aktivita v útoku byla vysoká, i když rezervy lze najít vždycky. Co je však třeba 
vyzdvihnout, je především týmový výkon a nasazení, s jakým byly holky ochotny porvat se jedna za druhou a 
případně napravit chybu někoho jiného. Těžko lze proto vyzdvihovat jednotlivce, každá hráčka má na 
konečném výsledku svůj podíl. O většinu branek se i zde podělilo více hráček (Eliška, Marťa, Zuny, Mája, 
Áďa, Vaici, Šolly) a výborně zachytaly i obě brankářky. Obrovská pochvala ale patří úplně všem! 



Hrály:  

Baumruková 12 střel/10 branek, Bažantová E. 3/2, Bažantová M. 9/7, Burjasová 6/3, Loskotová 5/4, 
Podlenová 2/0, Polanková 16/11, Růžičková 9/6, Vaicová 10/7, Zídková 2/1, Šollarová 10/6 

Chytaly Langerová (76 %) a Nyklesová (41 %). 

Sérii 4 turnajů v novém roce jsme tak zakončili hned dvojnásobnou medailovou radostí. Nejbližší turnaj nás 
nyní čeká až 30. 3., dlouhou pauzu se ale pokusíme vyplnit přátelskými zápasy v rámci tréninků a čekají nás 
i dva minikempy. 

 

 

 



Jarka Šmrhová získala licenci Master Coach  

Dovolujeme si oficiálně informovat, že Jarka Šmrhová je úspěšným absolventem trenérské licence Master 
Coach. 

Více než dvě desítky nových trenérů úspěšně dokončilo školení trenérské licence Master Coach, jež je 
potřebná pro všechny trenéry, jejichž týmy nastupují v evropských soutěžích a mezinárodních zápasech. A 
nás může těšit, že mezi úspěšnými absolventy je i naše trenérka Jarka Šmrhová.  

Gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
    



Pozvánka na MOL Ligu (DHC Plzeň - DHK Zora Olomouc  
23. 2. 2019 od 16:00 h) 

Srdečně zveme všechny fanoušky na sobotní domácí utkání žen. 

Po výletu do slovenské Šaly přivítají naše děvčata v domácím prostředí tentokrát moravského soupeře - 
hráčky DHK Zory Olomouc. Olomouc je v tabulce MOL ligy na průběžném sedmém místě se ziskem 15-ti 
bodů. Naše hráčky jsou deváté se ziskem 12-ti bodů. Kdo si připíše další cenné body? 

Přijďte fandit v sobotu 23. 2. od 16:00 h do sportovní haly 31. ZŠ, E. Krásnohorské 10, Plzeň. 

Trenér Richard Řezáč k blížícímu se zápasu říká: 

"Cílem v sobotním zápase je, odehrát ho minimálně se stejným nasazením a bojovností jako proti Šale. 
Budeme se snažit eliminovat jejich střelecké spojky a budeme si opět muset pohlídat návrat do obrany. 
Protože Olomouc využívá rychlá křídla a naším úkolem bude se s tím popasovat. Když se nám podaří se 
dobře připravit a plnit disciplinovaně pokyny, které si dáme, tak budeme mít šanci na úspěch. Musíme mít 
stále na paměti, že každý bod získaný v základní části se bude nesmírně hodit do závěrečných bojů. Zdravotní 
stav hráček se začíná stabilizovat. Hráčky s vážnějšími zraněními se doléčují a brzy se zapojí do tréninkového 
procesu." 

 

 

 

  



MOL liga ženy DHC Plzeň - DHK Zora Olomouc 23. 2. 2019 

Po výborném výkonu zůstaly body doma. 

Hodnocení trenéra Řezáče: "Je nutno děvčata za předvedený výkon pochválit. Utkání s Olomoucí se neslo v 
duchu velmi dobré defenzívy, která byla podpořena nadstandardním výkonem brankářek. To se ukázalo jako 
klíčové. 

Holky se vydaly ze všech sil a odvedly velký kus práce, jak v tréninkovém procesu, tak na palubovce. Výborně 
se nám povedlo zanalyzovat soupeře a připravit se na toto utkání. Věci, které jsme v týdnu aplikovali v 
tréninku, se nám povedlo přenést do utkání. Naše obrana byla pevná, a když už to někde zaskřípalo, tak 
vytáhla Eliška Šibrová výborný zákrok. Hráli jsme disciplinovaně s minimem technických chyb. A to se v takto 
těžkých zápasech ukazuje jako jedna z věcí, která má velký podíl na výsledku. Každá jedna hráčka, která 
byla na hřišti, tak udělala pro tým maximum a toho si vážíme. A bylo vidět, že i diváci hrají velmi významnou 
roli v domácím prostředí. Byli dalším hráčem, který holky dokázal udržet v nasazení i když už byly kolikrát na 
hranici svých sil. Toho si musíme cenit a vracet jim to v podobě úspěchu na palubovce. Jsem rád, že se nám 
s Dušanem Franzem daří spolupráce, kdy se dokážeme velice dobře doplňovat a daří se nám tak navázat na 
práci předchozích trenérů." 

 

 

 

 

 

  



Mladší dorostenky vstoupily do jarní části vítězně  
(DHC Plzeň - J. Hradec - 24. 2. 2019) 

Mladší dorostenky vyhrály proti Jindřichovo Hradci 30:23 a získaly tak své první dva body v jarní části sezóny. 

Hned od začátku zápasu bylo na hřišti znát, který tým si půjde tvrdě za vítězstvím. První desetiminutovka byla 
v naší režii. Dobrou obranou jsme soupeři nedovolili téměř nic a rychlými útoky trestali soupeřovy chyby a 
vedli 6:2. V další půli prvního poločasu se hra přelévala z jedné strany na druhou, my jsme náskok pozvolna 
navyšovali,  i když  nejlepší hráčka Jindřichova Hradce Kristýna Coufalová se snažila výsledek korigovat 
(celkem 12 branek za zápas). Nepříjemností na konci prvního poločasu bylo zranění dobře bránicí Lucky 
Drozdové, která po srážce se soupeřkou musela do nemocnice a "přivezla" si 4 stehy nad okem. V poločase 
tak svítilo na ukazateli příznivé skóre pro domácí 14:8. 

Do druhého poločasu jsme do toho vlétli se stejným elánem a bojovností a odskočili ještě o tři branky. Pak už 
byla hra více méně vyrovnaná a my si udržovali příznivý výsledek. Až na konci soupeř výsledek trochu 
zkorigoval. 

V průběhu zápasu dostaly na hřišti prostor naše starší žačky: bojovný výkon v poli předvedla Ája Šindelářová 
(která obvykle střeží branku), krásné uvolnění předvedla i Míša Konderová a gól si připsala Klára Kepková. 
Těmto holkám děkujeme za pomoc - některé hráčky mladšího dorostu se nemohly zúčastnit kvůli zranění či 
nemoci, některé bohužel daly přednost zimním radovánkám. 

Všechny hráčky zaslouží velkou pochvalu jak za obranu, tak  za proměňování a nasazení. 

Hrály: 

Drozdová, Kantnerová 6, Kepková 1, Konderová, Krečová, Lásková 7, Rittichová 3, Tomanová 5, Voráčková 
8, Šindelářová 

Chytala Malá (50 %). 

 



Starší dorostenky na Jindřichův Hradec nestačily  
(24. 2. 2019)  

Starší dorostenky nezahájily jarní část sezóny povedeným utkáním. 

Na utkání přišly všechny hráčky s chutí odehrát pěkný zápas. Bohužel tuhle chuť a energii nedokázaly přenést 
na hřiště. Obrana se sice snažila, ale vždycky byl někdo někde o chvilku později. V útoku každý vyčkával, kdo 
to vezme na sebe. A tak branky do naší sítě přibývaly a na druhé straně jsme jen zvyšovali procento 
úspěšnosti jindřichohradecké brankářky. Naše poločasová bilance střelby z devítky (16 střel 1 branka) a křídel 
(4 střely 1 branka) hovoří za vše. Ani ve druhém poločase to nebylo bohužel o moc lepší: celkově 31 střel z 
devítky a pouhé 3 branky, z křídel 11 střel a 3 branky. Střelecká nemohoucnost a navíc mizerná obrana, kdy 
se sice každý za sebe nějak snažil, ale kolektivně jsme se domluvit nedokázali, vedl ke strašlivému skóre 
19:35 na konci zápasu. 

Pochvalu zaslouží zcela jistě Malina (13 zákroků a 52 % úspěšnost!!!), několik dobrých zákroků měla i Verča 
(10 zákroků a 30 %). 

Výborný výkon předvedla také Adéla Bernhardová a několik dobrých akcí také Kája Kliková. Snažily se i 
všechny hráčky, které už měly v nohou předchozí zápas mladších dorostenek - zejména v obraně si výborně 
vedla Pája Lásková, aktivní byly i Sára Kantnerová, Naty Tomanová a Helča Voráčková (té se ale nedařilo 
proměňovat). 

Hrály: 

Bernhardová 2, Fousková 2, Kepková 3, Kantnerová 1, Kliková 3, Lásková 2, Poslední 1, Rittichová 1, 
Tomanová 1, Vodáková, Voráčková 2, Šmrhová 1 

Chytaly Netrvalová (30 %) a Malá (52 %). 

 

 

 

 

  



Ženy DHC Plzeň vyráží na Slovensko 

V tomto týdnu čeká ženy DHC Plzeň náročný dvojzápas na palubovkách slovenských soupeřů. 

"Čeká nás náročný dvojzápas, kdy nacestujeme bez mála 2 tisíce kilometrů. Bude to pro tým nová zkušenost 
a doufám, že se s tím popasujeme a přivezeme nějaké body. I když v zápase s favoritem soutěže na body 
pomýšlet asi nebudeme, tak ale děvčata získají cenné zkušenosti, které poté mohou zúročit ve zbývající části 
soutěže. Naším cílem bude podat co nejlepší výkon a navázat tak na výkon z víkendu proti tabulkovému 
soupeři z Prešova a pokusit se poskočit v tabulce na vyšší místa. Soutěž se začíná nachylovat k závěrečným 
bojům a pro nás bude důležité mít co nejlepší výchozí pozici. Zdravotně jsme již v pořádku a na Slovensko 
pojedeme v nejsilnější možné sestavě." říká trenér Řezáč. 
 
Naše děvčata můžete sledovat na TV com. 
Nejbližší domácí utkání bude v sobotu 9. 3., kdy od 18:30 h přivítáme loňského mistra DHK Baník 
Most. 

 
 

 

  



Ženy DHC Plzeň na lídra soutěže nestačily (Iuventa 
Michalovce 28. 2. 2019) 

Slovenskou dvouzápasovou pouť zahájily ženy DHC Plzeň utkáním proti lídru tabulky Iuventě Michalovce. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Utkání v Michalovcích se nám výsledkově nepovedlo tak, jak bychom si představovali. Ceníme si ale dobrého 
výkonu v druhém poločase, který skončil remízou. Snažili jsme se rozložit síly, aby se do hry dostaly všechny 
hráčky. Výborně se opět rozchytaly naše brankářky a v druhém poločase jsme přidali i v obraně. Teď nám 
nezbývá než si dobře odpočinout a zítra podat kvalitní výkon proti Prešovu." 

Výsledek utkání: Iuventa Michalovce - DHC Plzeň 40:23 

Hrály: 

Bušauerová 4, Ferencová 1, Fousková 2, Franzová 3, Galušková D. 1, Galušková L., Kepková, Mudrová 5, 
Oravcová 4, Poslední, Sedláková, Svobodová 2, Šmrhová 1 

Chytaly Mácalová a Šibrová. 

 

 

 

 

  



Ženy DHC Plzeň v Prešově neuspěly (1. 3. 2019) 

Ani druhý zápas na Slovensku body nepřinesl. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Bohužel cíl, který jsme si dali před odjezdem na Slovensko, jsme nesplnili. V dnešním zápase jsme byli 
největším soupeřem sami sobě. Obzvlášť v prvním poločase, kdy jsme se nedokázali prosadit v útoku. Poté 
přišly i chyby v obraně. Asi se ukázalo, že dva zápasy ve dvou dnech jsou pro nás příliš velké sousto. Mrzí 
nás, že děvčata nepředvedla ani z části výkon, jako o uplynulém víkendu. Takže budeme dále pracovat tak, 
abychom byli schopni vyvíjet na soupeře větší tlak." 

Výsledek utkání: ŠŠK Prešov - DHC Plzeň 34:27 

Hrály: 

Mácalová, Kepková, Oravcová 8, Šmrhová 3, Bušauerová 1, Sedláková, Mudrová 6, Franzová 3, Šibrová, 
Galušková L. 1, Galušková D. 1, Fousková 1, Poslední, Svobodová, Ferencová 

 

 

 

 

  



Mladší dorostenky uhájily dva body na domácí půdě  
(3. 3. 2019 DHC Plzeň – Sokol Kobylisy II 29:26) 

V neděli se mladší dorostenky utkaly s hráčkami Sokol Kobylisy. 

V prvním podzimním vzájemném zápase se dařilo lépe hráčkám Kobylis, a tak měly holky co vracet. Sestava 
byla hodně složená ze starších žaček, jelikož některé hráčky mladších dorostenek byly zraněné, nebo jiné si 
stále ještě užívaly jarních prázdnin. Všechny dorostenky již měly za sebou jeden zápas, a to za starší 
dorostenky. Únava byla na holkách znát. 

Ale i přesto jsme do zápasu nastoupili zodpovědně a v osmé minutě prvního poločasu jsme vedli 7:2. Dařil se 
přechod do rychlého útoku a i obrana fungovala tak, jak bych si přála. Jak lusknutí prstem jsme ale z ničeho 
nic začali dělat technické chyby, nedařila se nám střelba a soupeř začal dotahovat. Do šaten jsme odcházeli 
za stavu 16:15. 

Na začátku druhého poločasu jsme odskočili na rozdíl aspoň dvou až tří gólu a udržovali jsme výsledek až do 
konce utkání. Soupeř nám rozhodně ale dva body nedal zadarmo a byl to boj až do konce. 

Nejlépe se střelecky vedlo Tomy (7 branek), vynikající výkon v útoku předvedla Kopr, která konečně byla tou 
střeleckou spojkou, kterou bychom si přáli. Konečně se jí podařilo prodat při hře všechno, co předvádí na 
tréninku. Ve střelbě si začala více věřit a doufáme, že to vydrží! 

Dalším pilířem nejen v obraně, ale v důležitých chvílích i v útoku byla Pája. Bojovností, nasazením a rychlostí 
měla i ona výrazný podíl na konečném dobrém výsledku. 

Výbornou práci v obraně odvedly také Ritti  a Šíma. Hlavně co se týče druhého poločasu, holky nepolevily a 
sáhly si až na dno sil. Když už někdo prošel obranou, zachránila všechno Malina a ve velmi důležitých 
momentech holky podržela (a kromě trháků chytila i několik sedmimetrových hodů). 

Další poděkování patří Áje (Adriana Šindelářová) - ač její hráčské úkoly jsou obvykle především v brance, tak 
dnes přispěla dvěma góly,  několika vybojovanými míči a skvělou obranou. 

Další zápas nás čeká příští neděli na půdě Otrokovic. 

Hrály: 

Tomanová 7, Drozdová 6, Lásková 4, Rittichová 4, Konderová, Šimáčková, Toušová 1, Komárková 1, 
Krausová, Kepková, Dubská, Voráčková 4, Šindelářová 2 

Chytala Malá. 

 



Starší dorostenky nestačily na Ivančice (21:27) 3. 3. 2019 

V neděli dopoledne nastoupily starší dorostenky proti týmu z Ivančic. 

Ivančice přijely sice v oslabené sestavě, ale s odhodláním odvézt si body na jižní Moravu. Hned v úvodu 
zápasu se Ivančice ujaly vedení, ale to se domácímu týmu nelíbilo a začal soupeři vzdorovat. V 8. minutě 
jsme vedli 4:3. Pak ale soupeř využil našich chyb a nepřesností a v další 8minutovce odskočil na 7:5. Do 
poločasu jsme se statečně drželi a byli stále vyrovnaným soupeřem pro tým z Ivančic. Poločasový výsledek 
byl 13:11 pro Ivančice. 

Na začátku druhého poločasu jsme přidali dvě branky a hned byl zápas vyrovnaný. Pak ale bohužel přišla 
střelecké krize, dvě technické chyby a soupeř okamžitě trestal a v 11. minutě odskočil o pět branek (13:18). 
Posléze se nám sice podařilo vstřelit dvě branky, ale stále nás trápilo neproměňování a Ivančice tak 
pokračovaly v střelecké smršti a znovu nám odskočily o 4 branky. V poslední desetiminutovce už si soupeř 
jen hlídal výsledek a vyhlížel konec zápasu. 

Konečný výsledek DHC Plzeň - HK Ivančice 21:27 

Celkem ale mohu holky pochválit za bojovnost a snahu uhrát kvalitní zápas s týmem z Ivančic, který je 
momentálně na 2. místě v tabulce a který nám na podzim nadělil na domácí půdě čtyřicítku. Nebýt výpadku 
na začátku druhého poločasu, mohl být výsledek příjemnější. 

Hrály: 

Poslední 1, Kepková 8, Šmrhová 2, Voráčková 3, Drozdová 1, Lásková 2, Nosková 1, Bernhardová 3, 
Tomanová, Šimáčková, Kliková, Vodáková 

Chytaly Malá (40 %) a Šlehoferová (28 %). 

 

 

 

https://tomvasa.rajce.idnes.cz/DHC_Plzen_-_Ivancice_st.dorostenky_3.3.19


Pozvánka na MOL ligu (DHC Plzeň - DHK Baník Most -  
9. 3. 2019 od 18:30 h) 

Srdečně zveme fanoušky na další domácí utkání žen. 

Hráčky DHC Plzeň nasbíraly na Slovensku cenné zkušenosti a teď je budou chtít zúročit v utkání před 
domácím publikem. Podaří se jim navázat na výborný výkon ze zápasu s Olomoucí? 

Přijďte fandit v sobotu 9. 3. 2019 od 18:30 h. 

Vstupenky v předprodeji u Markéty Volkové (tel.: 607 585 396, marketa.volkova@seznam.cz) 

Trenér Řezáč před utkáním říká: 

"Čeká nás jeden z favoritů na český titul. Doufám, že budeme doma před vlastními fanoušky důstojným 
soupeřem. Most má na každém postě velmi kvalitní hráčku, a proto od našich děvčat očekávám maximální 
koncentraci a nasazení. Děvčata se dobře znají, protože některá společně okusila reprezentační dres, a to 
by nám mohlo pomoci v přípravě na utkání. Máme mladý tým, který potřebuje tyto zápasy, aby získal 
zkušenosti, které zúročí v nadstavbové části o udržení v interlize. Z dvojzápasu na Slovensku jsme si přivezli 
drobná zranění, které, doufám, v co nejkratší době doléčíme." 

 

 

 

 

  



Žákovská liga 4. kolo (DHC Plzeň 9. 3. 2019) 

Čtvrté kolo žákovské ligy pořádalo DHC Plzeň v domácím prostředí a kromě Astry Praha přijely samé 
moravské týmy. 

První zápas odehrálo DHC Plzeň proti Kunovicím. Naše děvčata neproměnila hned v úvodu čtyři vyložené 
šance, a tak místo co bychom vedli 4:0, svítilo na ukazateli 1:2 pro Kunovice. Pak jsme ale zpřesnili střelbu a 
zlepšili obranu. Do poločasu jsme odskočili na 11:3 pro nás. V druhém poločase jsme náskok ještě malinko 
navýšili a zvítězili 21:9. 

Výborné utkání jsme odehráli proti Zlínu. Ten před začátkem tohoto turnaje prohrál pouze jednou se 
suverénně vedoucími Strakonicemi a remizoval se Žirovnicí. My jsme ale nastoupili koncentrovaně a 
zaslouženě vedli. V brance se dařilo Áje, v útoku hlavně Vali. Do poločasu Zlín otočil a vedl 6:5. My jsme ale 
v druhém poločase nejprve dotáhli, a pak odskočili na rozdíl dvou branek. Přestože jsme zahodili tři sedmičky 
a v závěru předvedli několik zběsilých nepřesností, dokázali jsme vyhrát 12:10. Pochvalu zaslouží taky Majda 
Komárková - té se sice úplně střelecky nedařilo (několik pokusů skončilo na tyči), ale dokázala uvolňovat 
ostatní a několik míčů získat. 

Bohužel po povedeném utkání opět přišla nekoncentrace v dalším zápase. Tentokrát jsme nastoupili proti s 
chutí hrající a bojující Olomouci. Ta měla více ze hry a vedla ještě v 9. minutě druhého poločasu. My jsme ale 
udržely chladnou hlavu a otočili na 17:14. Pak se nám ale kvůli chybičkám v obraně soupeřky opět přiblížily. 
My jsme za stavu 17:16 zahodili 15 vteřin před koncem jasnou gólovou šanci a z následujícího útoku dostali 
branku. Závěrečný pokus na remízovém výsledku nic nezměnil - 17:17. 

Poslední utkání proti Astře už jsme se zase dokázali soustředit a od začátku jsme kontrolovali hru. Přestože 
před koncem poločasu Astra šňůrou čtyř branek dotáhla na dvoubrankový rozdíl, my jsme zase přidali plyn a 
šňůrou osmi branek v řadě zápas rozhodli. Pochvalu zaslouží obě posily z mladších žaček Laura i Nelča. 

Celkově škoda ztraceného bodu s Olomoucí. A také toho, že se opět nesešli téměř žádní fanoušci. Vždyť 
holky předvedly moc pěkné výkony a oproti podzimním zápasům je vidět pokrok. Výborně opět zachytala Ája 
60% úspěšnost. Za zmínku stojí také velmi dobré výkony Vážky a Viky Perglové. 

Hrály: 

Aichingerová, Benešová 3, Dubská 20, Hofírková 1, Kepková 1, Komárková 7, Konderová 1, Krausová 5, 
Měchurová, Nová 6, Perglová 5, Toušová 18, Vopatová 8 

Chytaly Langerová a Šindelářová (obě 60 %). 

 



MOL liga ženy DHC Plzeň - DHK Baník Most 9. 3. 2019 

Sympatický výkon předvedly ženy DHC Plzeň proti momentálně nejlepšímu českému týmu v MOL lize - DHK 
Baník Most. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Zápas s Mostem nám nepřinesl bodový zisk, ale za to jsme odehráli dobrý zápas. Vydařil se nám vstup do 
utkání, kdy jsme byli schopni plnit taktické pokyny. Výborně nám opět zachytala brankářka Markéta Mácalová. 
Samozřejmě kvalita soupeře se během utkání potvrdila, kdy tempo soupeře bylo nekompromisní. Měli jsme 
v utkání několik pasáží, ve kterých jsme nebyli schopni se prosadit v útoku, a soupeř nás trestal. Ceníme si 
toho, že děvčata bojovala po celou dobu utkání. Tyto zkušenosti budeme muset přenést do závěrečných bojů. 
V hale byla výborná atmosféra a diváci hnali holky po celou dobu utkání, za to je třeba poděkovat." 

Hrály: 

Mácalová, Kepková, Oravcová 2, Šmrhová, Bušauerová, Sedláková, Formanová 4, Mudrová 3, Franzová 1, 
Galušková L. 6, Šlehoferová, Galušková D. 2, Fousková, Poslední, Svobodová 2, Soukupová 

 

 

 

 

 

  



Minižačky na své první 5+1 sk. C v Chebu 10. 3. 2019 

Minižačky se v neděli dopoledne zúčastnily mini 5+1 skupiny C pořádané v Chebu. Jako vždy se hrála osobní 
obrana, shout-outy a hra 5+1. 

Na výpravu do Chebu vyrazily po dlouhé pauze hráčky Kaucká Lucie, Sedláčková Míša, Šerá Julča, Hodlová 
Denisa, Cvačková Kristý, Růžičková Gábi, Hřebejková Lexi, Beránková Ellen, Vávrová Viky a Trejbalová 
Vanesa, které doprovázel trenér Petr Beránek. 

Soupeři, s kterými poměřily své síly, byli domácí Cheb, plzeňská Slavie kluci a dívky a pražské Háje. 

Hodnocení trenéra: „Děvčata si hodně zahrála na všech postech. Nejlépe se dařilo uvolnění Julče a Gábi. O 
uvolnění a střelbu se pokoušely všechny hráčky. Viky  se pokoušela hodně o střelbu z dálky (škoda té ruky). 
Na křídle se dařilo uvolnění  Kristý a Míše - jen škoda, že nám stále padá míč. Velmi dobře bránila Lexi. Ellen 
předvedla velký přehled ve hře a rozdala pár pěkných nahrávek do trháku.  Lucka se snažila zapojit do hry 
(jen ta koncentrace). Vanesa je šikovná moc, chce se prosazovat, ale vše vždy zakončí technickou chybou. 
V brance velmi dobře vzdorovala soupeři Denisa Hodlová.“ 

 

 



1. liga mladších dorostenek (Jiskra Otrokovice - DHC Plzeň 
10. 3. 2019) 

V neděli se v ranních hodinách mladší dorostenky vydaly na další utkání na půdu Otrokovic. Opět jsme 
odjížděli v malém počtu hráček. Stále několik hráček je zraněno. Musím podotknout, že ač poslední zápasy 
odehráváme v menším složení, tak holkám to spíše pomáhá. Evidentně si už konečně uvědomují, že musí 
začít u sebe a ne se spoléhat, že to za ně odehraje někdo jiný. 

Do zápasu jsme nastoupili velmi dobře, díky dobré obraně, rychlému přechodu, výborně chytající Malině a i 
kupodivu kombinační hře, jsme již ve dvanácté minutě vedli 7:2. Poté jsme trošku více polevili a do konce 
prvního poločasu dali jen tři góly. Začaly se kupit technické chyby a nepřesná střelba. Místo toho abychom si 
náskok navýšili, tak jsme soupeři dovolili náskok snížit. Do šaten se odcházelo za stavu 7:10. Druhou půli 
jsme začali stejně, jako jsme skončili první. Když se soupeři podařilo vyrovnat na 15:15, holky se konečně 
probudily a začaly plnit povely z lavičky. Postupně jsme si zase vypracovali malý náskok. Holkám bych chtěla 
poděkovat hlavně za posledních deset minut, kdy si opravdu sáhly na dno a nechaly na hřišti zbytek svých 
sil. Vyhráli jsme 21:17 a vybojovali tak další cenné body. 

Střelecky se dařilo Lucii Drozdové (8 branek). Ta už druhý zápas předvádí  jak v obraně, tak i v útočné fázi 
výkony, na které jsme u ní byli zvyklé. Další, koho bych chtěla pochválit, je Valentýna Toušová (ročník 2004). 
Nejenže dala své branky, ale odvedla i výbornou práci v obraně. Pochvala patří i Míše Kondrové a Adrianě 
Šindelářové. Všechny tři odehrály v sobotu velmi těžký turnaj Žákovské ligy a v neděli místo odpočinku zvolily 
náročný a dlouhý výlet na Moravu. Odměnou jim jistě je nejen dobrý výsledek, ale i dobrý pocit z vlastních 
výkonů a zejména řada zkušenosti, které se jim určitě budou v příštích zápasech hodit. 

Hrály: Drozdová 8, Kantnerová 4, Konderová, Toušová 2, Šimáčková, Tomanová 3, Lásková 4, Rittichová, 

Krečová 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 



Starší dorostenky vezou první letošní body z Otrokovic  
(10. 3. 2019) 

Starší dorostenky letos poprvé bodovaly, a to na horké moravské půdě v Otrokovicích (27:24). 

Vstup do utkání se nám vydařil, výborně fungovala obrana a dařilo se zakládat rychlé útoky (v 6. minutě jsme 
vedly 4:2). S přibývajícím časem jsme vyvíjeli stále větší tlak na soupeře - střelecky se dařilo Lucce Drozdové 
(po celý zápas držela střelecký prapor nad hlavou a družstvo táhla). V prvním poločase také zavřela branku 
Malina. Na každé naše dva góly odpověděly Otrokovice jedním. O poločase svítilo na tabuli pro nás příznivé 
skóre 15:9. 

Ve druhé půli jsme prvních deset minut udržovali stejný rozdíl na ukazateli. V 10. minutě jsme polevili v 
koncentraci a soupeř dvěma sériemi čtyř branek během dalších deseti minut stáhl náš náskok na jednogólový 
rozdíl. Ještě ve 25. minutě byl stav nerozhodný. Poslední pětiminutovka byla v naší režii. Během dvou minut 
jsme odskočili o tři branky a závěr jsme si pohlídali. 

Vyhrály jsme 27:24. 

Po celé utkání táhla družstvo Kopr (Lucka Drozdová), k ní se přidaly Pája Kepková a Maky Fousková. V 
závěru dala dva důležité góly Anička Šmrhová. Střelecky přispěly i Terka Poslední, Sára Kantnerová, Lucka 
Kovářová, Pája Lásková, Kája Kliková. Jako vždy jsme se mohli spolehnout na výborné obránkyně Báru 
Noskovou, Kačku Šimáčkovou a Páju Láskovou. 

Hrály: 

Poslední 1, Kepková 5, Šmrhová 3, Kantnerová 2, Kovářová 1, Drozdová 9, Lásková 2, Fousková 3, Kliková 
1, Šimáčková, Nosková, Vodáková 

Chytaly Šlehoferová a Malá (31 %). 

 



Jarní minikempy odstartovaly (DHC Plzeň 16. 3. 2019 a  
17. 3. 2019) 

Vzhledem k jarním prázdninám a nabité termínové listině odstartovaly až nyní v březnu jarní tréninkové 
minikempy. 

Mladší žačky 16. 3. 2019 

Ten první se odehrál v hale 31. ZŠ v sobotu 16. 3. a byl určen pro mladší žákyně. Sešlo se jich celkem 32 z 
DHC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň a HK Rokycany. 

Kromě zajímavé náplně na stanovištích měly hráčky možnost setkat se i s milým hostem - reprezentantkou 
družstva žen ČR a odchovankyní DHC Plzeň Dominikou Zachovou. Ta se hráčkám věnovala po celou dobu 
kempu - hráčky měly možnost se pod jejím vedením zdokonalit ve střelbě z křídla. Na stanovišti uvolnění pak 
měly hráčky možnost získat zkušenosti od dalších juniorských reprezentantů Aničky Šmrhové a Martina Říhy 
(hráče Talentu Plzeň). Na přihrávkách se hráčkám věnovali David Šmrha a Milan Janků a v malé tělocvičně 
probíhal nácvik obrany pod vedením Naty Rittichové a Romana Krejčíka. Velmi intenzivní a náročný minikemp 
zažily všechny brankářky, kterým se věnovaly Markéta Mácalová a Eva Voláková. 

Hvězdami minikempu byly Kristýna Vildmanová z Rokycan, Adéla Růžičková, Bára Loskotová, Maruška 
Šantorová (všechny z DHC Plzeň) 

 

 



Starší žačky 16. 3. 2019 

Na minikemp starších žaček zavítalo 28 hráček. Ty čekaly nejprve zahřívací míčové hry, potom náročné 
uvolnění 3:3. Zde dokázaly hráčky udržet vysoké tempo a předvádět velmi pěkné improvizované akce. 
Následovala cvičení na přihrávky a obranu, a pak už oblíbená střelecká stanoviště. Tentokrát si všechny 
hráčky prošly všechna stanoviště. Křídlům se věnovala Jarka Šmrhová, spojkám Naty Rittichová a pivotům 
Eva Voláková. Také brankářky měly svůj speciální program, který jim připravila bývalá reprezentantka a 
současná opora družstva žen Eliška Šibrová. Ta se jim věnovala nejen na stanovištích, ale radila i při chytání 
střel z jednotlivých postů. Závěrečná hra přinesla zkušenějším hráčkám novou výzvu v podobě obrany 2:4. 

Celý minikemp proběhl v přátelské atmosféře a velkém tempu. Kromě hráček z DHC Plzeň se zúčastnily i 
hráčky z Tachova. 

Hvězdami minikempu byly Kačka Vysloužilová z Tachova, Ája Šindelářová a Kačka Krausová z DHC Plzeň. 

Další minikempy nás čekají hned tento víkend - sobota 23. 3. - mladší žačky 9:00 - 12:00 h, starší žačky 12:30 
- 15:30 h. 

  



Přípravka na turnaji v Chebu (17. 3. 2019) 

Po dlouhé přestávce se v neděli 17. 3. 2019 dočkal turnaje i tým přípravky. Třináct hráček vyrazilo do Chebu, 
kde si poprvé mohly zahrát v krásných nových dresech.  Jako vždy jsme přihlásili dva týmy. Jeden tým tvořily 
hráčky ročníku narození 2010 a druhý tým hráčky ročníku 2011. Takto teď budeme skládat týmy na každý 
turnaj a budeme tak ladit „formu" na domácí „Šulcák“. 

Na tomto turnaji bylo znát, že hráčky dlouho nehrály a také, že máme několik nových hráček. Ve hře obou 
týmů se vyskytují stále stejné nedostatky. Špatné obsazování hráček, nedůraz v obraně, slabá střelba na 
branku, nepřesné přihrávky, pohyb s balonem, i bez něj. Na odstranění nedostatků při tréninku pracujeme, 
ale je to běh na dlouhou trať. 

Vyzdvihovat individuální výkon některé z hráček tedy nemá smysl, každá má na čem pracovat. Co podle mě 
stojí za zmínku je, že hráčky začínají u hry přemýšlet. Když brankářka vidí, že hráčka s míčem nemá kam 
rozehrát, vyběhne si z brankoviště pro přihrávku a přečíslením soupeře se nám podaří vstřelit branku. 

Další turnaj nás čeká na domácí půdě 31. 3. 2019. Tímto tedy zveme všechny naše fanoušky, aby nás přišli 
podpořit. 

 

 

  



1. liga mladších dorostenek (17. 3. 2019 DHC Plzeň - Sokol 
Vršovice) 

Další domácí zápas zvládly mladší dorostenky na jedničku. 

V neděli se mladší dorostenky utkaly proti hráčkám z Vršovic. Do zápasu holky nastoupily velmi zodpovědně 
a v 16. minutě jsme vedly 9:2. Vycházelo se z dobré obrany a přesného zakončení. Pak, jak už je u nás 
bohužel zvykem, přišla hluchá dvouminutovka a my jsme nebyly schopny dát gól. Dovolili jsme soupeři snížit 
na 9:5. Od 21. minuty prvního poločasu už bylo vše jen v naší režii a soupeřkám jsme dovolili dát branku až 
v 29. minutě. Velké díky patří Malině, která opět předvedla vynikající zákroky. Do šaten se odcházelo za stavu 
14:6. 

Druhý poločas byl ve stejném duchu jako první. Soupeři jsme nedali šanci stáhnout výsledek a rozdíl branek 
byl vždy o sedm. V druhém poločase se nám dařil rychlý přechod do útoku. Díky zákrokům brankářek a dobré 
obraně se nám dařilo. 

Většinu dorostenek čekal ještě zápas za starší dorostenky, a tak velký prostor dostaly jejich mladší 
spoluhráčky. Ty zaslouží velkou pochvalu. Většinu druhého poločasu hrály právě ony. Jmenovitě Adriana 
Šindelářová, která nejprve odváděla výbornou práci v obraně, aby pak na posledních deset minut vystřídala 
Malinu a předvedla několik velmi pěkných zákroků. Valentýna Toušová umístila do soupeřovi branky 5 gólů a 
výrazně pomohla k zisku bodů. Další na řadě byla Natálie Hofírková i ta přispěla jedním gólem a rozhodně se 
neztratila. Magdaléna Komárková též přispěla brankou a odvedla výbornou práci v obraně. A jako poslední 
Michaela Konderová i ta si dala svůj první gól v dorostenecké lize. Míša se rozhodně neztratila a potvrdila mi, 
že můj výběr byl správný. 

Pochvalu zaslouží samozřejmě i Kopr, Tomy, Sára, Šíma, Pipi, Pája a Ritti. Holky se skvěle doplňovaly, 
všechny odvedly výbornou práci v obraně. 

Tento zápas hodnotím velmi kladně. Ač jsme zbytečně udělali několik technických chyb (ztráty míče), podařilo 
se nám hrát rychle dopředu a i na postavenou obranu se nám dařilo. 

Konečný výsledek: DHC Plzeň – Sokol Vršovice 28:16 

Další zápas nás čeká 31. 3. 2019 v Porubě. 

Hrály: Konderová 1, Toušová 5, Hofírková 1, Komárková 1, Drozdová 2, Šimáčková, Pitulová, Tomanová 4, 

Lásková 6, Rittichová 3 

Chytaly Malá a Šindelářová.   

 

 

  



Starší dorostenky na domácí půdě porazily Veselí n. M. 
21:19 (17. 3. 2019) 

V neděli v odpoledních hodinách nastoupily starší dorostenky proti Veselí nad Moravou. Chyběla Věrka 
Oravcová, která na podzim tomuto soupeři dala 10 branek. 

V první minutě úvodním gólem zahájila Lucka Drozdová  zápas.  První poločas zápasu - ne, že by se nám 
nevydařil, ale spíše nás trápilo proměňování a v obraně špatné čtení hry. Místo toho, abychom s jistotou vedly 
(gólových příležitostí jsme měli dost - 18 střel bez branky), dovolili jsme  soupeři  ve 20. minutě odskočit o 4 
branky (4:8). Po time-outu  jsme se vzchopili, zlepšili obranu a zpřesnili střelbu. Díky tomu jsme stáhli 
poločasový výsledek na přijatelnější skóre (8:10). 

Ve druhém poločase jsme pokračovali ve výborné obraně a soupeř si pomalu začínal nevědět rady, jak naší 
obranou prostoupit, a když  už se mu to povedlo, zastavila ho velmi dobře chytající Míša Malá. My jsme tak 
minutu po minutě stahovali vedení soupeře a v 45. minutě srovnali na 15:15. Další desetiminutovku jsme se 
s Veselím přetahovali o výsledek a ještě v 57. minutě byl výsledek nerozhodný 19:19. Pak přišel dobrý zákrok 
od Maliny a následně trhák Aničky Šmrhové a my vedli o branku. V závěru opět Malina zaúřadovala a Kepi 
z oblíbeného signálu završila vítězství na 21:19. 

Určitě je třeba opět znovu vyzdvihnout dobře chytající Míšu Malou (Malinu) 50 %, která ještě svůj výkon 
podtrhla přesnými přihrávkami do trháku, které proměňovaly Maky Fousková 4, Anička Šmrhová 3 a Pája 
Lásková 1. K tomu se přidala křídla s uvolněním Terka Poslední 1, Tomy Tomanová 1. Spojky se přidaly se 
střelbou z dálky i s uvolněním Lucka Drozdová 3, Pája Kepková 3, Kačka Šimáčková 1, Kája Kliková 1, Sára 
Kantnerová 2 a pivot Barča Nosková 1. V tomto zápase gólově sice nezasáhla Naty Rittichová, ale zato 
v  důležité chvíli pomohla dvěma přesnými asistencemi, když přihrála spoluhráčkám do jasných gólových 
šancí. Ještě bych chtěla opět pochválit aktivní obranu, do které se tentokrát zapojily svou bojovností všechny 
hráčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minižačky na Minicupu (15. - 17. 3. 2019 Háje Praha) - Bronz? 
Stříbro? ZLATO!!! 

Minižačky se o víkendu zúčastnily Minicupu, který pořádaly Háje v hale na Chodově. 

Do dvou pátečních zápasů jsme nastupovali proti pražské Astře a Žirovnici, tedy proti soupeřům, které již 
trošku známe z předchozích turnajů. Díky tomu vstoupila děvčata do obou zápasů koncentrovaně a s 
nasazením a po výborném výkonu dokázala soupeřky přehrát. 

V sobotu nás pak čekal dlouhý maraton pěti zápasů, rozdělený do celého dne. Bylo tedy jasné, že se děvčata 
budou muset srovnat jak se soupeři, tak i sama se sebou a s únavou. Ne vždy se totiž podařilo do zápasů 
vstoupit dostatečně koncentrovaně. Ještě první tři zápasy byly holky relativně v pohodě, ale pak už se 
projevila únava a podvědomé podcenění slabšího soupeře, kterému jsme na konci sobotního večera darovali 
body. A tím si zkomplikovali cestu k medailovému umístění. Vypadalo to, že bychom velmi pravděpodobně 
mohli brát bronz a možná i stříbro, pokud už nebudeme chybovat. Jelikož byl tento turnaj velmi kvalitně 
obsazen, nebylo do konce turnaje jasné, jak se to vlastně celé zamotá a kdo koho ještě porazí. 

V neděli děvčata nastoupila  proti dvěma soupeřům. V těchto utkání jsme si výsledek již pohlídali a nedovolili 
soupeřkám bodovat. Po našem posledním zápase jsme s očekáváním sledovali zápas Háje – Milevsko. 
Stačila nám v tomto zápase remíza a my bychom se posunuli na 1. místo. A jelikož byly výsledky opravdu 
nevyzpytatelné a děvčata ještě příliš mladá, Háje nedokázaly udržet své vedení a opravdu s Milevskem 
remízovaly. My tak tedy na turnaji s jednou remízou a bohužel s jednou nečekanou prohrou získali ten 
nejcennější kov - zlato. 

Celkově byla ale vidět od děvčat velmi pěkná a pestrá házená. Byla snaha o rychlý přechod do útoku, byly 
k vidění i pěkné přihrávky na volné hráčky a zároveň střelba na branku měla už konečně i trochu razanci. 
V čem ještě zaostáváme, je dobrá a tvrdá obrana od všech hráček. Ještě je nás moc, co si myslíme, že stačí 
mít ruce natažené. Nejužitečnější hráčkou družstva byla zvolena Kačka Budková. 

Turnaj hodnotím pozitivně. Více než vítězství pro nás jsou důležité výkony družstva a děvčata, která 
opakovaně ukazují, že je v nich potenciál. Další příležitost dostanou za měsíc na Prague Handball Cupu, kde 
nás čekají určitě silnější soupeři, proti kterým bude potřeba zařadit ještě o trochu vyšší rychlostní stupeň, 
budeme-li chtít hrát o pěkné umístění. 

Výsledky naše družstva: 

• TJ Astra Praha                      12:9 

• Žirovnice                                13:5 

• Hvězda Cheb                        15:6 

• HC Junior Zlín                        7:8 

• TJ sokol Písek                        8:8 

• HC Háje Praha                      7:5 

• Milevsko                                14:6 

• Kynžvart                                 12:5 

• DHC Slavia Praha                11:4 

Hrály: 

Budková Kateřina, Budková Bety, Baštářová Veronika, Doubková Vali, Krbcová Nika, Červená Rozárka, 
Rittichová Lucie, Špačková Aneta, Svatoňová Sára, Samcová Vendy, Nikodémová Elen, Sedláčková Áďa, 
Hanzlíková Barča, Jungová Štěpánka 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportovec Plzně 2018 21. 3. 2019 

V obřadní síni plzeňské radnice byla odtajněna jména nejlepších plzeňských sportovců roku 2018 v 

kategoriích žactva a dorostu. 

V anketě Sportovec Plzně 2018 byly mezi kolektivy oceněny i starší žačky DHC Plzeň. 

V anketě Trenér roku mládeže se do trojice nejlepších dostala i Věra Jordanovová (házená – DHC Plzeň). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Minižačky ročníku 2009 v Třeboni 23. 3. 2019 

V sobotu ráno vyrazily minižačky pouze ve složení hráček 2009 na svůj první společný turnaj do Třeboně. 

Do Třeboně se přihlásilo celkem 10 týmů a organizátor tak udělal dvě skupiny po pěti. 

Prvním naším soupeřem v této skupině byl smíšený tým z Jindřichova Hradce. Úvod zápasu jsme lépe začali 
my a v 6. minutě vedli 4:1. Pak ale přišlo hluché místo v proměňování a soupeř se dotáhl na jednobrankový 
rozdíl (ve 12. minutě 4:3). Nakonec se nám střelecky začalo dařit a my rázem odskočili na vítězných 8:4. 
Tento zápas nebyl vůbec vydařený, co se týká obrany.  Spoustě hráčkám chyběl pohyb a bojovnost. A to 
nemluvím o proměňování vyložených šancí. 

Druhý zápas nás čekal Sokol Písek. Sice známý to soupeř, ale vlastně neznámý, co se týká ročníků 2009. 
Do tohoto zápasu jsme si řekli, jak makat v obraně a jak bojovat. A opravdu hned od začátku jsme se zlepšili 
a soupeřkám skoro vůbec nedovolili vystřelit na branku (celkem si Písek na branku vystřelil 5krát a z toho se 
mu podařilo skórovat 3krát). My byly střelecky aktivnější (13střel/7branek). Také díky dobrému vypichování 
míčů od Rozárky bylo na konci zápasu na ukazateli skóre 7:3 pro nás. 

Třetí utkání bylo opět proti smíšenému týmu z Českých Budějovic. Soupeř pro nás velmi vyrovnaný. A tudíž i 
pohledná házené. Začátek zápasu opět vyzněl lépe pro nás a v 9. minutě jsme vedli 3:1. V polovině utkání se 
soupeř dotáhl na remízový stav 4:4 a začala přetahovaná o každou branku. Na obou dvou stranách byla velmi 
dobrá obrana, kterou jako první prošla Rozárka a získala vedení na naši stranu 5:4. Následně se nám 
nepodařilo proměnit a ještě jsme ztratili míč a soupeř z rychlého protiútoku opět srovnal na 5:5. Nám se 
podařilo v 15. minutě díky Lůce a její dobré střele z dálky vzít vedení na svoji stranu 6:5. Následovaly dlouhé 
dvě minuty, kdo z koho. My měly příležitost odskočit na dvoubrankový rozdíl díky dobře vypíchnutému míči 
od Rozárky, ale bohužel se nepodařilo proměnit. Tentokrát holky opravdu bojovaly v obraně a soupeři již 
nedovolily vystřelit na branku a my jsme se tak mohli radovat z vítězství 6:5. 

Poslední čtvrtý zápas nás čekal tým Strakonice B. V tomto utkání vynikala Denisa v brance - z 11 střel pustila 
za svá záda pouze jednu branku. Nám se podařilo vstřelit 6 branek a vyhrát 6:1. 

Díky výhrám ve skupině jsme do posledního zápasu nastupovali do boje o první nebo druhé místo proti 
soupeři z Milevska, který také neprohrál jediný zápas ve své skupině.  I tento zápas nabízel velmi pohlednou 
házenou. 

Do zápasu jsme šli s odhodláním zabojovat o kov nejcennější. Řekli jsme si, jak soupeř hraje, že je třeba si 
ohlídat pivota, u kterého končí většina míčů. Toho se dařilo velmi dobře ohlídat Vendy. Nejtěžší úlohu pak 
měly spojky, co se týká obrany. Na levé straně bez jediné chyby bránila Viky, na druhé straně měla Lůca 
nejlépe hrající spojku. Té se sice podařilo dvakrát uvolnit a skórovat, ale to bylo vše, co ji Lůca a dobře 
přistupující křídla (Gábi a Vanesa) dovolila.  Utkání bylo od začátku nervózní.  V 7. minutě jsme prohrávali 
2:0,  a to kvůli neproměňování vytvořených šanci (do 6. minuty 5 nepromění).  V 9. minutě se konečně 
podařilo prosadit  Lůce z brejku a zavelet k útoku. V brance se přidala Denisa, která již do konce zápasu 
pustila jen jednu branku. V útoku gólově přispěly  Lůca 3 brankami z dálky, Julča gólem ze sedmičky, Vendy 
ze šestky a my tak na konci mohli slavit vítězství 6:3. A získat tak na svém prvním společném turnaji ZLATOU 
medaili. 

Celkově se na turnaji střelecky dařilo velmi dobře hrající Róze Červené, Lůce Rittichové, Vendy Samcové, 
Julče Šeré, Viky Vávrové a Vanese Trejbalové. Cenné zkušenosti nasbíraly Míša Sedláčková, Kristý 
Cvačková, Gábi Růžičková, Ellen Beránková a Lexi Hřebejková. Branku statečně hájila Denisa Hodlová. Za 
obranu zaslouží pochvalu všechny hráčky, neboť zde můžeme říct, že zlepšení bylo k vidění zápas od zápasu. 
Velké nedostatky máme na křídlech v uvolňování a celkově v proměňování. Stále je co zlepšovat a doufám, 
že na sobě začnou holky více pracovat. 

V neposlední řadě poděkování zaslouží i naši rodiče, kteří nás odvezli na turnaj a podporovali v zápasech. 

 

  



Druhé jarní minikempy (23. 3. 2019) 

Na druhých jarních minikempech si mohly hráčky zatrénovat opět se zajímavými hosty - hráčkami nejvyšší 
soutěže DHC Plzeň Denisou Franzovou a Markétou Mácalovou. 

Mladší žačky 

Na úvod byly připraveny opět zajímavé zahřívací hry - štafetové soutěže s kartami a pokládaná do obručí. Na 
třetím stanovišti si hráčky vyzkoušely práci s obručemi. 

Stanoviště byla věnována reakčním míčkům, uvolnění s rozhodovacím procesem, obraně 1:1 a spolupráci s 
pivotem. Na konci si hráčky opět zahrály, a to nejen normální hru, ale i osobní obranu a shot-outy. V malé 
tělocvičně si pak vyzkoušely různé druhy vybíjené. 

Celkem se zúčastnilo 29 mladších žaček (3 z HK Slavia VŠ Plzeň, 6 z Rokycan, 20 z DHC Plzeň). 

Hvězdami kempu byly Didi ze Slavie, Lucka z Rokycan a Andy z DHC Plzeň. V soutěži na plachtou byla 
nejlepší Voda z DHC Plzeň. 

Starší žačky 

Také starší žačky si na úvod zahrály pokládanou do obručí a druhá skupina si vyzkoušela štafetové “formulky”. 

Potom bylo připraveno několik cvičení pro brankářky. Po cvičení na rychlý protiútok následovala ještě další 
cvičení na rychlý útok, a pak už oblíbená stanoviště. Denisa Franzová měla připravena různé střelecké 
techniky pro stanoviště spojky. Křídla trénovala s Evou Volákovou a pivoti s Naty Rittichovou. 

Kromě střelecké soutěže zvládly hráčky i zábavnou postřehovou hru. Na konci při normální hře si hráčky 
nejprve vyzkoušely obranu 3:3, a potom zasunutou 0:6. 

Celkem se zúčastnilo 22 hráček (20 hráček z DHC Plzeň a 2 hráčky z Tachova). 

Hvězdami minikempu byl Kamča z Tachova, Páťa z Plzně a Míša z Plzně. 

Poděkování patří všem trenérům, kteří s realizací kempu pomohli! 

 



Plzeňská liga starších žaček (24. 3. 2019 DHC Plzeň) 

Po dvou měsíční zápasové přestávce se opět hráčky DHC Plzeň zúčastnily turnaje Plzeňské ligy. 

DHC Plzeň A 

Turnaj v domácím prostředí začal vzájemným derby. Áčko se tentokrát muselo vyrovnat s několika 
absencemi, a tak spoustu prostoru dostaly mladší žačky. Družstvo mělo pomalejší rozjezd, ale postupně se 
dostalo do tempa a zejména Vali s Laurou byly k nezastavení. Áčko vyhrálo 35:14. 

Druhý zápas proti Tachovu byl ve vysokém tempu. My jsme ale odehráli výborný první poločas a vypracovali 
si osmibrankový náskok. Dařilo se Vali, dobře hrála i Vážka a dařilo se i Míše Konderové (5 branek z pěti 
střel). Druhý poločas byl ve znamení útlumu a nám se přestalo chtít bránit. Tachov postupně dotahoval. My 
jsme ale nakonec dokázali ubránit hubený náskok a zejména díky trefám Vážky a Majdy v závěru vyhráli 
29:25. 

Třetí zápas proti Slavii měl trochu podobný průběh jako proti Tachovu. My jsme byli první poločas velmi aktivní 
a velmi dobře bránili. Vyhráli jsme 14:8. Druhý poločas jsme opět výrazně snížili tempo a Slavie v jednom 
okamžiku dotáhla osmibrankový čtyřbrankový náskok. Pak jsme ale zase přidali plyn a odskočili na konečných 
27:17. 

Poslední zápas proti HC Plzeň jsme se naopak pomalu rozjížděli (13. minuta 9:6 pro nás), abychom pak 
zvýšily tempo a jasně dominovali v poločase druhém (konečný výsledek 33:13). 

Celkově: 

Přestože dnes chybělo z různých důvodů několik opor, holky se se všemi utkání popasovaly velmi dobře. 
Zkušenější hráčky byly oporami těm mladším a nebály se na sebe brát odpovědnost. Předvedli jsme celou 
řadu pěkných akcí ať už v přechodu do nepostavené obrany, nebo v postupném útoku. Rezervy jsou stále v 
obraně (jakmile začneme mít v zápase převahu, přestáváme hrát s potřebným nasazením). Patrně svůj vůbec 
nejlepší turnaj odehrála Míša Konderová - konečně se jí kromě obrany dařilo i v útoku a ze 14-ti střeleckých 
pokusů 13 proměnila! Tradičně se dařilo i Vali. Velmi dobře znovu zahrály všechny mladší žačky, které znovu 
výborně plnily pokyny trenérek, dokázaly se velmi dobře orientovat při hře a získaly tak cenné zkušenosti ze 
starší kategorie. Výborně zachytaly i obě brankářky Ája (47 %) i Lucka (52 %). 

Branky dávaly všechny hráčky: 

Benešová 10, Březinová 2, Komárková 11, Konderová 13, Krausová 11, Měchurová 1, Polanková 11, 
Šollarová 5, Stulíková 2, Toušová 34, Vopatová 22, Šindelářová 1 

Chytaly Šindelářová a Šoralová. 

DHC Plzeň B 

Béčko podalo sympatický a snaživý výkon. Bohužel ale ne všem hráčkám se chtělo vracet do obrany, a tak 
brankářky musely velmi často tahat míč ze sítě. K vidění ale byly velmi pěkné akce, ať už to bylo pod taktovkou 
Hofi na prostředku, nebo po rychlém přechodu do útoku, na jehož začátku byla několikrát Helča Cheníčková. 
Z brankářek podala velmi dobrý výkon Čaky. Béčko prohrálo 14:35. 

Druhý zápas hrálo Béčko proti Kynžvartu a dlouho drželo krok. Výborně hrála Hofi, dařilo se Aichy a oběma 
brankářkám. Předvedli jsme několik pěkných akcí v útoku, jenom obrana ještě nefungovala tak, jak bychom 
si představovali. Prohráli jsme po pěkném výkonu 24:32. 

Třetí zápas proti HK Slavia VŠ Plzeň jsme znovu odehráli velmi dobré utkání. V útoku se dařilo Kikině a Viky. 
Znovu nám ale dělala problémy obrana, kdy jsme nedokázali ubránit nejlepší hráčku na hřišti Anetu 
Stehlíkovou. Prohráli jsme 13:24. 

 

 



Celkově: 

Přestože jsme dnes všechny tři zápasy prohráli, musím děvčata pochválit za velmi dobrý výkon. Všechny 
hráčky hrály aktivně a snažily se ohrožovat branku soupeře. Největším problémem byla obrana, kdy jsme byly 
buď nedůrazné, anebo příliš pomalé. V útoku jsme hráli poměrně pěkně, ale spousta šancí zůstala 
neproměněných (z 12 ti střel z křídla jsme nedali 10, ze spojky jsme proměnili jen každou čtvrtou střelu). 

Tahounem družstva byla Kiki Nová, zdatně jí sekundovaly Viky Perglová a Hofi. Přijemným překvapením byl 
výkon Aichy, která se několikrát samostatně prosadila. Za snahu ale zaslouží pochvalu tentokrát opravdu 
všichni. 

Solidní výkon předvedly i všechny tři brankářky: Čaky (36 %), Kiki (22 %) a Záplata (33 %). 

Hrály: 

Aichingerová 2, Baumruková 2, Cheníčková 1, Chocová 5, Dolanská 1, Hofírková 12, Nová 13, Pechová 1, 
Perglová 12, Šerá 1, Wandlová, Zaplatílková 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turnaj výběrů RHC (Mělník 29. 3. 2019) 

V pátek 29. 3. 2019 se vypravilo družstvo starších žaček plzeňského RHC do Středočeského kraje, k herní 
konfrontaci s dalšími týmy RHC, a to Mostu, Prahy, pořádajícího Mělníka. Hostem byl výběr hráček z jižních 
Čech.  

Turnaj RHC družstev se hrál systémem každý s každým se slušnou minutovou porcí 2x18 minut v každém 
utkání. Holky tak čekal na konci týdne, před soutěžním víkendem, vcelku náročný sportovní den. Naše 
družstvo bylo složeno z výběru děvčat z týmu FK Hvězda Cheb, TJ Sokol Lázně Kynžvart, Slavoj Tachov, HK 
Slavia VŠ Plzeň a DHC Plzeň. Šestnáct děvčat (převážně z ročníku 2005) pod vedením trenérů Ivany 
Hřivnové a Vladimíra Königa se tak vydalo sbírat cenné házenkářské zkušenosti na turnaj výběru z ročníku 
2004. Děvčata se úkolu reprezentovat naše RHC nezalekla a plnila velmi dobře všechny zadané úkoly. 
V zápasech jsme chtěli vycházet z agresivní, silové, aktivní, vysunuté obrany. Ta je náročná nejen fyzicky, 
ale hlavně je nutná spolupráce a pozornost celé obranné lajny včetně komunikace brankářky se svou obranou. 
Díky této činnosti jsme velmi často soupeřům komplikovali jejich postupný útok, nutili je střílet pod tlakem 
z nevýhodných pozic, často jsme si vynutili jejich technickou chybu. Po zisku míče se nám dařilo využívat 
naší první vlny. U naší druhé vlny a postupného útoku se ukazují zvyklosti z nižších věkových kategorií, 
děvčata ještě neumí využít celou šířku hřiště a usnadňují tak soupeřovi obrannou činnost. 

Celý smysl takovýchto turnajů není hodnocení výsledků, kdo je první nebo poslední, ale globální porovnávání 
házenkářských dovedností jednotlivců a celých týmu napříč republikou. Díky tomu, že se na světelné tabuli 
objevuje pouze čas utkání bez skóre, proběhl turnaj v perfektním tempu a skvělé uvolněné atmosféře. Naše 
družstvo bylo pravděpodobně nejmladší s nejmenšími zkušenostmi, ale i přes to bylo vyrovnaným soupeřem 
všem ostatním. 

Rád bych poděkoval všem účastníkům našeho házenkářského zájezdu, za jejich přístup, nasazení, chuť se 
učit a naslouchat. 

Naše RHC reprezentovaly: Za tým trenérů Vláďa König a Ivana Hřivnová 

Hřivnová Sára FK Hvězda Cheb 
Matějovicová Klára FK Hvězda Cheb 
Mulačová Tereza FK Hvězda Cheb 
Šatrová Barbora FK Hvězda Cheb 
Bílá Anna Sokol Lázně Kynžvart 
Kapusniaková Simona Sokol Lázně Kynžvart 
Placková Barbora Sokol Lázně Kynžvart 
Šestáková Veronika Sokol Lázně Kynžvart 
Merglová Barbora Slavoj Tachov 
Vysloužilová Kateřina Slavoj Tachov 
Dubská Julie DHC Plzeň 
Cheníčková Helena DHC Plzeň 
Hofírková Natálie DHC Plzeň 
Konderová Michaela DHC Plzeň 
Bártová Nela HK Slavia VŠ Plzeň 
Bernhardová Anna HK Slavia VŠ Plzeň 
  

 



Ženy DHC Plzeň ve Veselí neuspěly (29. 3. 2019) 

V pátek 29. 3. 2019 zajížděly ženy DHC Plzeň k dalšímu venkovnímu zápasu do Veselí nad Moravou. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

„Zápas ve Veselí nad Moravou se nám vůbec nepodařil dle našich představ (s výjimkou prvních osmi minut, 
kdy jsme Veselí zaskočili). Pak jsme ale nebyli schopni přenést taktické pokyny na hřiště. Z toho pramenily 
technické chyby a následná potrestání z rychlého útoku. Nedařilo se nám prosazovat na postavenou obranu, 
a proto jsme prohráli tak vysokým rozdílem. Mnoho času nám nezbývá do bojů o setrvání v MOL lize, a tak 
nám nezbývá než tvrdě pracovat v tréninku, a poté to přenést na hřiště.“ 

 

 

 



Minižačky (skupina C 30. 3. 2019 DHC Plzeň) 

V sobotu 30. 3. uspořádal oddíl DHC turnaj pro minižačky sk. C. Protože se na turnaj přihlásilo celkem osm 
družstev, hrála se dopolední a odpolední skupina. Turnaj se hrál systémem 5 minut osobní obrana, shout-
outy a 20 minut nově systémem 5+1 (tudíž bez pivotů). 

Naše děvčata, ročník narození 2009, nastoupila ve složení Beránková Ellen, Cvačková Kristýnka, Sedláčková 
Míša., Růžičková Gábi, Trejbalová Vanessa, Vávrová Viky, Hřebejková Lexi, Šerá Julie, Hodlová Denisa a 
pomáhala Svobodová Daniela (r. 2008). 

V naší "dopolední" skupině jsme postupně porazili Slavii VŠ - holky, Rokycany a nakonec i Šťáhlavy. 

Děvčata hrála ve všech zápasech velmi dobře osobku, při shout-autech ale pořád některým hráčkám dělá 
problém chycení míče ze vzduchu. Pokud ho zpracují, většinou už pak gól dají. Házení trháků si postupně 
vyzkoušelo celkem 8 děvčat - celkem úspěšně. 

Ve hře 5+1 si holky měly možnost vyzkoušet hru na různých postech, samozřejmě by chtěly všechny hrát na 
spojce. Naše obrana byla ve všech utkáních důsledná a nedovolili jsme soupeřům často vystřelit, v brance 
pak vše jistila šikovná Denisa. Několikrát se povedlo Danče a Julče vypíchnout v obraně balón soupeři a 
následoval celkem jednoduchý gól. 

V útoku se opakovaně dokázala na středu uvolnit a proměnit  šanci Julča, zejména po rozjetí lajny zleva, od 
Ellen a Viky, což se podařilo asi pětkrát. Když jí soupeř zastavil faulem, proměnila dvakrát i nařízenou 
sedmičku. Ostatní děvčata se také pokoušela o proskočení obranou soupeře, což se jim občas i podařilo, 
nicméně střela pak většinou byla do brankáře - to musí holky ještě zlepšit. Také je potřeba zvýšit koncentraci 
hráček při hře, aby nedocházelo k ubreptnutí míče nebo k přihrávce vlastní spoluhráčce na nohy - to se pak 
trenér může zbláznit. 

Všechny holky si zaslouží pochvalu za snahu a nasazení. 

Odpoledne pokračoval turnaj skupinou, ve které hrála družstva z Chebu, HC Háje Praha, HC Plzeň a Slavie 
VŠ Plzeň - kluci. 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (30. 3. 2019 Tachov) 

V sobotu se družstvo mladších žaček vypravilo po více než měsíční pauze na další turnaj Plzeňské ligy do 
Tachova. Kvůli většímu počtu omluvenek jsme tentokrát mohli dát opět příležitost i několika talentovaným 
minižačkám ze skupiny od Věry. Tradičně jsme na turnaji měli 2 družstva, z nichž každé odehrálo 4 zápasy. 

DHC Plzeň A 

Áčko bylo na turnaji oslabeno o obě brankářky, které však plnohodnotně zastoupily Komár s posilou 
z minižaček Rózou. 

První zápas s Kynžvartem přinesl poměrně snadnou výhru ve všech částech hry (osobka 8:2, trháky 14:3 a 
hra 16:2), kdy se navíc prakticky všechny hráčky dokázaly i střelecky prosadit a pozitivně se naladit na další 
zápas proti Tachovu. 

V něm jsme dobře vstoupili do osobky, ale soupeři se podařilo rychle srovnat a družstva se až do konce 
střídala ve vedení. V poslední minutě se Tachovským podařilo skórovat, ale 5 vteřin před koncem krásnou 
ranou z dálky trefila Mája zaslouženou remízu (7:7). V shot-outech byl pak úspěšnější soupeř (12:22). Ve hře 
nám chvíli trvalo vyrovnat se s hrou soupeře na dva pivoty, díky čemuž se soupeř dostal do vedení. Zbytek 
zápasu už byl ale spíše ve znamení souboje našich střelkyň s výborně chytající brankářkou soupeře. Ač jsme 
si dokázali vytvořit více kvalitních střeleckých příležitostí, tak z 21 střel jsme proměnili jen 8. Soupeř z 15 střel 
mířil přesně 10x, a proto v zápasu, kde jsme určitě nebyli horším týmem, zvítězil (8:10). 

Zato v dalším zápasu opět proti Kynžvartu jsme holky určitě chválit nemohli. Pod dojmem snadné dopolední 
výhry soupeře podcenily a vůbec nikomu se nechtělo bránit. Brankářky tak měly výrazně více práce a i počet 
obdržených branek byl vyšší, než by proti takovému soupeři měl být (osobka 14:3, hra 14:7). Připočteme-li 
shot-outy, kde se nám nedařila ani přihrávka ani zakončení (12:6), tak o se o povedený zápas rozhodně 
nejednalo. 

Trochu chuť si pak děvčata spravila v posledním zápasu proti Rokycanům, kde už bylo nasazení o poznání 
vyšší a projevilo se to i na výsledku (osobka 10:0, trháky 14:3, hra 18:5). 

Celkově vyjma druhého zápasu musíme holky pochválit. Celý turnaj odehrály s velkým nasazením a díky 
agresivní obraně se dařilo získávat míče a zakončovat z protiútoků. Mrzet může jen porážka s Tachovem ve 
hře, kde jsme určitě měli na lepší výsledek. Co se týče jednotlivkyň, tak všechny hráčky se dokázaly střelecky 
prosadit a o výsledky se zasadily rovnou měrou. Spolehlivě zachytaly i obě brankářky, kdy vyzdvihnout 
musíme zejména výkon Rózy (ročník 2009!), která odehrála v této kategorii vůbec první zápasy a i přes zatím 
menší postavu předvedla celou řadu pěkných zákroků. 

Hrály:  

Baumruková 6 branek, Bezdičková 16, Březinová 3, Košková 6, Krejčíková 5, Palečková 3, Polanková 8, 
Růžičková 10, Růžková M. 9, Stulíková 7, Šollarová 10, Vopatová 16, Nyklesová 1 

Chytaly Nyklesová a Červená (obě 51 %). 

DHC Plzeň B 

Béčko zahájilo turnaj snadnou výhrou proti Kynžvartu. Po trochu ospalém začátku v osobce se děvčata 
rozehrála k výbornému výkonu a zvítězila ve všech částech hry (osobka 6:3, shot-outy 7:3, hra 15:4). 

Zato v dalším zápase proti Rokycanům si holky vybraly slabší chvilku. Vůbec se nám nedařilo střelecky, a 
když se přidaly i zbytečné ztráty míče, mohl se soupeř radovat z nečekaného vítězství v osobce (4:5), i ve hře 
(5:6). Bodovat jsme dokázali alespoň v trhácích (6:5). 

Že předchozí výkon nebyl rozhodně optimální, ukázal hned následující zápas, ve kterém jsme se 
s rokycanskými hráčkami potkali znovu. Tentokrát už ale bylo na hřišti úplně jiné družstvo. Výrazně zlepšenou 
obranou jsme donutili soupeře k chybám, které jsme trestali góly z protiútoků a soupeři porážku zaslouženě 
oplatili (osobka 5:2, shot-outy 4:2, hra 9:2). 



Ve velmi dobrém výkonu pak holky pokračovaly i proti Tachovu, který si myslel, že zápas snadno vyhraje, a 
nakonec se na body nadřel mnohem více, než se očekávalo. V osobce se holky na začátku dostaly do 
dvoubrankového vedení a ještě 3 minuty před koncem byl výsledek vyrovnaný. Závěr však lépe zvládly 
tachovské hráčky (7:3). Podobný průběh měla i hra, ve které byl ve 12. minutě stav 6:6 a o možná až 
výsledkově příliš kruté výhře rozhodl soupeř až na konci (13:6). 

Celkově patří všem až na první zápas proti Rokycanům velká pochvala. Děvčata se opět střídala na všech 
postech a všechna se také dokázala střelecky prosadit. Velkými posilami byly i minižačky Bety, Kačka, Bára 
a Aneta, které toho zatím v této kategorii moc neodehrály, ale vůbec se neztratily. Pěkně zachytaly i obě 
brankářky. 

Hrály:  

Bažantová M. 14 branek, Budková A. 5, Budková K. 2, Burjasová 4, Hanzlíková 5, Loskotová 10, 
Madleňáková 2, Mancellari 4, Radová 1, Růžková A. 1, Špačková 6, Zídková 1 

Chytaly Kaucká (45 %) a Madleňáková (51 %). 

 

 

 

 

 

 

 



Minižačky v Tachově 31. 3. 2019 (minipohár skupina B) 

V neděli 31. 3. dopoledne si zajely minižačky na svůj další turnaj skupiny B do Tachova. Čekali je soupeři 
z HC Hájů Praha, Talentu Plzeň, VŠ Plzeň, Tachova a  Kynžvartu. Hrálo se systémem 7,5 minuty osobka, 
shoot outy a 10-ti minutová hra 5+1. 

Celkově hodnotím tento turnaj opět jako vydařený. Pokoušeli jsme se stavět devítky, snaha byla i o křížení a 
záběh křídla. Dokonce si děvčata vymyslela sama nějakou kombinaci a i ta jim vyšla. Každá hráčka se snažila 
o samostatné uvolnění. Holky nebyly ani „lakomé“ a nahrávaly si do jasnějších šancí. Ještě je třeba, aby 
spojky zapojily více střelby z dálky. No a ty naše křidýlka, to proměňování, to je velký problém. Na turnaji 
každá hráčka dostala dostatek prostoru na všech postech a každá hráčka přispěla brankou. 

Hrály: 

Jungová, Nikodémová, Červená, Rittichová, Krbcová, Dostálová, Sedláčková Adéla, Baštářová, Doubková, 

Svatoňová 

 

 

 

  



Mladší dorostenky navázaly výhrou na své starší kolegyně 
(31. 3. 2019) 

I mladším dorostenkám se výlet na Moravu vyplatil a vezou dva důležité body. 

Hned v úvodu zápasu jsme se dostali do vedení. V 15. minutě prvního poločasu svítilo na světelné tabuli 
skóre 2:8 pro hostující hráčky. Do šaten jsme odcházeli za stavu 8:12. O poločase jsme si řekli, co se musí 
zlepšit a na co si dát větší pozor. 

Druhý poločas byl už jen v našich rukách a soupeřkám jsme nedali šanci na dotáhnutí. Svůj náskok si už 
holky ohlídaly. 

Za dobrou obranou chytaly dobré brankářky a ty při chybě v obraně zavřely svoji branku. Opět nám vyšlo 
střídání brankařek. Jak Malina (Michaela Malá) tak i Sára (Sára Reidlová)  předvedly vynikající výkon. Malina 
si dokonce dala gól přes celé hřiště. 

Zdá se, že podle výsledku mohu být spokojená, ale jak řekla Rittiška (Natálie Rittichová): „Jako promiň, výhra 
o 12 a něco je podle tebe špatně?" A podle mého ano. Co se týče obrany, nemám ani co tolik vytknout, ale 
útočná fáze nebyla až tak bezchybná. Stále tam chybí rychlost, větší přehled a lepší rozhodování. Na tom 
musíme dále a dále pracovat. 

V druhém poločase dostaly příležitost hráčky, které většinou příliš prostoru nedostávají. Opět s námi vyrazily 
i starší žačky, a to Míša (Michaela Konderová) a Hoffi (Natálie Hofírková). Opět mi obě předvedly, že místo u 
mladšího dorostu si zaslouží a obě přispěly brankou. 

Dále zaslouží pochvalu Kiki (Kristýna Krečová), která přes počáteční nervozitu předvedla velmi pěkný výkon. 

Střelecky se zapojily všechny hráčky, nejlépe se dařilo Tomy (Natálie Tomanová), která do soupeřovy branky 
nasázela 6 gólů. Za ní hned Kopr (Lucie Drozdová) a Pája (Pavlína Lásková) obě po 4 brankách. 

Sokol Poruba A – DHC Plzeň           19:31 

Další zápase nás čeká již v neděli na domácí půdě, kdy od 13:00 h přivítáme Háje. 

Hrály: 

Konderová 1 Šimáčková 1, Hofírková , Kantnerová 2, Drozdová 4, Pitulová 3, Buřičová 2, Tomanová 6, 
Lásková 4, Rittichová 3, Krečová 3 

Chytaly Malá 1 a Reidlová. 

 



Výlet na Moravu starším dorostenkám vyšel na výbornou 
(31. 3. 2019) 

V neděli 31. 3. 2019 čekal starší dorostenky první letošní výlet vlakem, a to až do vzdálené Poruby.  

V nedělí se starší i mladší dorostenky vydaly na náročnou cestu na Moravu. Tentokrát začínaly starší 
dorostenky, a tak jim jako šatna musel postačit vlak. Do Ostravy jsme dorazili třicet minut před úvodním 
hvizdem. 

Tento zápas, podle mého názoru, patří zatím mezi nejlepší, které holky odehrály. Ač neměly tolik času na 
rozběhání, tak se dostaly do tempa velmi rychle. Tento zápas konečně táhly jen starší dorostenky a jejich 
mladší kolegyně tak měly možnost si trošku před svým zápasem oddychnout. 

Úvod utkání nám vyšel lépe, a tak jsme se brzy dostali do vedení. Bohužel pak přišla nedůslednost v obraně 
a neproměnění jasných šancí a soupeř se šňůrou čtyřech branek dostal do vedení 7:5. Po oddechovém čase 
jsme si řekli, čeho se musíme vyvarovat a kde se zlepšit. Holky poslechly a udělaly přesně to, co jim bylo 
řečeno. V obraně začaly lépe spolupracovat a doplňovat se. Do šaten se odcházelo za stavu 9:9. 

Druhý poločas byl již jen v naší režii. Holky předvedly opravdu vynikající výkon. Díky zákrokům brankářek a 
dobré obrany se dařil rychlý přechod do útoku, ze kterého neomylně zakončovaly buď Maky (Fousková 
Markéta) nebo Šnek (Poslední Tereza). Obě tyto hráčky odehrály bez pár minut celý zápas a patří jim velký 
dík. 

V útoku skvěle organizovala hru Kepi (Pavlína Kepková). Pochvalu zaslouží i Kája (Karolína Kliková) s Ádou 
(Adéla Bernhardová), obě předvedly velmi pěkný výkon. V obraně byly stoprocentní Šody (Nosková Barbora), 
Pája (Pavlína Lásková) a Kopr (Lucie Drozdová). 

Další, kdo si zaslouží pochvalu, jsou brankařky. Malina pomáhala skvělými zákroky celých 45 minut. Pak 
dostala příležitost Míša (Michaela Šlehoferová), která ji řádně využila a za záda pustila za celých deset minut 
jen jednu branku. 

Sokol Poruba A – DHC Plzeň           16:22 

Další zápas nás čeká v neděli na domácí půdě, kdy přivítáme od 15:00 h Sokol Písek. 

Hrály: 

Poslední 4, Kepková 5, Tomanová, Kantnerová, Drozdová, Šimáčková, Lásková 1, Nosková 1, Fousková 6, 
Kliková 3, Rittichová, Bernhardová 2 

Chytaly Šlehoferová a Malá. 

 



Česko-německá spolupráce (29. - 31. 3. 2019) 

Již třetí ročník Česko-německé spolupráce uzavřel pro tento ročník zájezd hráček RHC DHC Plzeň do Lipska. 

V pátek 29. 3. 2019 nás přivítaly před hotelem německé hráčky i s trenérem. Naše děvčata se ubytovala a po 
večeři měla možnost relaxace v sauně. 

V sobotu 30. 3. byl nejprve prostor pro prohlídku města a návštěvu Primarku. Pak se české i německé hráčky 
setkaly ve "Sportschule". Zatímco se připravovaly grilované steaky k obědu, zahrály si dívky fotbal na 
venkovním hřišti. Pak už následovaly dva tréninky ve sportovní hale. Jeden pod vedením německých trenérů. 
Ten byl zaměřen na koordinační cvičení s míčem ve dvojicích, střelbu  a střelecké soutěže. Trénink českých 
trenérek byl zaměřen na rozhodovací procesy a uvolnění. V závěru se děvčata utkala v přátelském utkání. 
Po něm se děvčata přesunula k nejvyšší budově v Lipsku (City-Hochhaus Leipzig). 

V neděli byla hlavním bodem společného programu návštěva Zoologické zahrady. Zde byl opět největším 
diváckým hitem Gondwanaland (obrovská džungle v kryté hale). Velký úspěch měli i sloni. Parádní kousky 
předváděly ve svém výběhu opice. 

Následoval společný oběd ve sportovní hale. Pak se děvčata rozloučila a česká výprava vyrazila ještě 
na Völkerschlachtdenkmal (památník Bitvy národů v Lipsku). Velký monument byl posledním zastavením v 
Německu. 

Hráčky i trenérky si celou akci moc užily a už se těší na příští ročník spolupráce. 

 

  



Trenérka roku 2018 (1. 4. 2019) 

Komise rovných příležitostí při Českém olympijském výboru oceňuje každoročně ženy, které se věnují 
výchově malých sportovců. Letos ocenění převzala také trenérka Jana Galušková. 

 

 

 

 

 

 

  



Memoriál Karla Šulce - hlasujte pro film do Šulc Cinema 

Memoriál Karla Šulce se blíží a v letošním roce opět pokoříme rekord! 

Přihlášeno je 88 družstev z celé republiky. Nechybí tradiční účastníci téměř ze všech krajů České republiky - 
nejdále to k nám budou mít opět děvčata ze Zlína. 

Hrát se bude od soboty 4. 5. do pondělí 6. 5. 2019. 

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 neděli 5.5. 

 

 

 

http://www.memorialkarlasulce.cz/home-page.php


Pozvánka na MOL ligu (DHC Plzeň - Bánovce nad Bebravou 
6. 4. 2019 od 14:00 h) 

Po téměř měsíční přestávce se ženy DHC Plzeň znovu představí před domácím publikem. 

Hrát se bude v sobotu 6. 4. 2019 od 14:00 h. 

Trenér Řezáč před utkáním říká: 

"Tento víkend nás čeká důležitý zápas o body s družstvem z Bánovců nad Bebravou. A tady si už nemůžeme 
dovolit klopýtnout. Do zápasu musíme dát vše a dostat se do herní pohody. V zápase se budeme soustředit 
jen na naši hru a na zautomatizování věcí, které chceme zařazovat a které potřebujeme provádět správně. 
Protože v zápase z Veselím jsme sice dokázali zapojit nové prvky, ale bohužel jsme z nich vyrobili i dost chyb. 
To bychom měli v tomto zápase odstranit a v jednotlivých činnostech se zlepšovat. Doufám, že i diváci si 
najdou cestu a podpoří děvčata k dobrému výkonu." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hráčky i trenérky DHC Plzeň opět mezi nejúspěšnějšími 
sportovci 

V uplynulých dnech proběhlo vyhlášení hned několik anket, které se zaměřily na úspěchy sportovců a jejich 
trenérů 

Sportovec Města Plzně 

V obřadní síni plzeňské radnice byla 21. 3. 2019 odtajněna jména nejlepších plzeňských sportovců roku 2018 
v kategoriích žactva a dorostu. 

V anketě Sportovec Plzně 2018 byly mezi žákovskými kolektivy oceněny i starší žačky DHC Plzeň, vítězky 
Žákovské ligy 2017/18 a držitelky titulu mistryně republiky. 

V anketě Trenér roku mládeže se do trojice nejlepších dostala i Věra Jordanovová. 

Trenérka roku 2018 

Komise rovných příležitostí při Českém olympijském výboru oceňuje každoročně ženy, které se věnují 
výchově malých sportovců. Za dlouhodobé úspěchy se svým týmem, jejichž vrcholem byl v loňské sezóně 
postup družstva žen do nejvyšší soutěže, mezinárodní MOL ligy, převzala ocenění Jana Bureš Galušková. 

Nejúspěšnější sportovec Plzně a Plzeňského kraje 

Výsledky ankety nejúspěšnější sportovec Plzně a Plzeňského kraje byly vyhlášeny v rámci slavnostního 
večera 4. 4. 2019 v Měšťanské besedě. Prestižního ocenění hned v několika anketách se dostalo nejen 
týmům, ale i jednotlivcům. 

V kategorii Junioři - jednotlivci byla oceněna Anička Šmrhová. V loňské sezóně působila nejen v týmu 
dorostenek (3. místo v nejvyšší soutěži), ale byla i členkou týmu žen, který vybojoval postup do mezinárodní 
MOL ligy. Kromě účasti na akcích s reprezentačním výběrem dorostenek ČR získala také zlatou medaili za 
vítězství v prezidentském poháru v národní házené s družstvem dorostenek v barvách TJ Újezd Plzeň. 

V anketě Junioři - kolektivy - zvítězily starší dorostenky DHC Plzeň. Ty v loňské sezóně nejen vybojovaly 
bronzovou medaili v 1. lize, ale dokázaly přivézt medaile i z několika mezinárodních turnajů: 1. místo Junior 
Cup Otrokovice, 3. místo Sauerland Cup Menden, 3. místo Prague Handball Cup. Ve Final Four dorostenek 
obsadily 2. místo. 

V kategorii Ženy - jednotlivci - získala ocenění Veronika Mudrová. Vynikající hráčka družstva žen DHC Plzeň 
byla jednou z hlavních strůjkyní loňského postupu družstva žen z 1. ligy do nejvyšší soutěže. V současné 
době patří k oporám týmu žen a je nejlepší střelkyní družstva. 

V kategorii Ženy - kolektivy se dostalo ocenění družstvu žen DHC Plzeň. Družstvo vzniklo před sezónou 
2017/18 - do DHC Plzeň přestoupilo sedm žen z HK Slavia VŠ Plzeň. Ty byly doplněny šikovnými staršími 
dorostenkami a společně v sezóně 2017/18 startovaly  poprvé v nejvyšší české soutěži – 1. lize. Po 
rozpačitých podzimních výkonech na jaře zabodovaly a vybojovaly postup do nejvyšší soutěže. Od září 2018 
startují v mezinárodní MOL lize, ve které se potkávají s těmi nejlepšími týmy. Zde jsou výkony DHC Plzeň 
zatím velkým překvapením pro všechny – tým dokázal v 19-ti utkáních nasbírat již 14 bodů a v domácím 
prostředí zaskočit i několik favoritů (Prešov, Zlín, Olomouc). 

 

  



Žákovská liga, 5. kolo (Mělník 6. 4. 2019) 

Již páté kolo Žákovské ligy zavedlo hráčky DHC Plzeň do Mělníka. 

První utkání nás čekal soupeř z Litovle. Opět se ukázalo, že tato utkání nám nesvědčí. Obrana na půl plynu 
a lajdácké zakončení v útoku vedly k poločasovému skóre 10:6 v náš prospěch. Druhý poločas nebyl o moc 
lepší. Dařilo se zejména Naty Hofírkové (5 branek) a Vali Toušové (5 branek). Vyhráli jsme 23:13. 

Druhé utkání nastoupil úplně jiný tým. Bojovali jsme v útoku i obraně a v závěru první půle jsme odskočili na 
tříbrankový rozdíl. Na straně Ústí střelecky dominovaly střelkyně z dálky. U nás vynikala Julča Dubská (10 
branek). Opět jí zdatně podporovala Vali (6 gólů) a tentokrát i Beny (4 branky). Vyhráli jsme zaslouženě 28:23. 

Ke třetímu utkání proti Žirovnici přistoupila děvčata velmi nezodpovědně (nejen při rozcvičení, ale i během 
prvních minut na hřišti). Již během prvního poločasu si Žirovnice vypracovala šestibrankový náskok, který 
udržovala až do konce. Nedůsledná obrana, školácké chyby a nepřesné zakončování - to vše se podepsalo 
pod naší zaslouženou prohrou 14:20. 

Poslední utkání proti Mělníku jsme sice zvládli dovést k vítěznému konci, ale příliš pohledných akcí jsme 
nepředvedli a opět jsme dostávali zbytečné branky. Vyhráli jsme 24:16. 

Celkově: 

Opět jsme dostáli naší pověsti. Kohokoli porazíme a s kýmkoli jsme schopni prohrát (nebo se alespoň trápit). 
Pozitivní je, že do hry se aktivně zapojují všechny hráčky a všechny střílí branky. 

Hrály: 

Konderová 4, Nová 4, Toušová 18, Měchurová 1, Dubská 18, Krausová 6, Benešová 6, Hofírková 8, Perglová 
4, Kepková 3, Aichingerová 2 

Chytaly Šindelářová a Hynková. 

 



Ženy DHC Plzeň porazily Bánovce (6. 4. 2019) 

Po delší pauze se ženy DHC Plzeň opět představily před domácím publikem. Soupeř tentokrát přijel ze 
slovenských Bánovců. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Jsme rádi, že se nám povedlo utkání zvládnout, i když pro fanoušky to nebylo příliš atraktivní utkání. Přesto 
ti, co přišli, byli výraznou podporou pro děvčata. Byli jsme schopni přenést tréninkové věci do zápasu, a to je 
pro nás důležité a velmi cenné. Děvčata pochopila, že obrana je stěžejní a že přechod do nezformované 
obrany je nejsilnější kombinace v házené. V prvním poločase jsme dokázali hrát ve vysokém tempu, a to 
rozhodlo. Ve druhém poločase dostaly prostor všechny zdravé hráčky. Chtěli jsme vidět, jak se  posouvají a 
do jaké míry jsou schopné plnit zadané pokyny. Z pohledu bojů o záchranu jsou toto pro nás velmi důležité 
body a hra předvedená v prvním poločase je příslibem pro další zápasy." 

Hrály: 

Kepková 1, Oravcová 6, Šmrhová 2, Bušauerová 2, Sedláková, Formanová 1, Mudrová 3, Franzová 3, 
Galušková L. 1, Galušková D. 2, Fousková, Poslední, Svobodová 

Chytaly Mácalová, Šibrová a Šlehoferová. 

 

 

 

 

  



Minižačky na 6+1 skupina B v Kynžvartu (7. 4. 2019) 

V neděli 7. 4. se minižačky vypravily na další turnaj, tentokrát do nově postavené haly v Kynžvartu. 

Družstvo odjelo ve složení: Dostálová, Doubková, Jungová, Nikodémová, Poskočilová, Rittichová, 
Svobodová, Červená, Šerá. 

Opět to byl turnaj, kde jsme získávali cenné zkušenosti. Holky se  vystřídaly na všech postech a každá dala i 
dost gólů. 

Protože den před odjezdem onemocněly tři hráčky, jelo nás jen 9. Nikdo tedy na střídačce dlouho neposeděl 
a všechny hráčky si hodně zahrály a zápasy si náležitě užily. Pořád platí, že je potřeba zlepšit tah na branku 
a proměňovat vypracované šance. Když nebudeme dávat vyložené šance a sedmimetrové hody, těžko se 
budeme moci měřit se silnějšími soupeři. 

Na zpřesnění střelby a zlepšení v nasazení určitě zapracujeme na trénincích. 

 

 

 

 

  



1. liga mladších dorostenek (7. 4. 2019 DHC Plzeň - HC Háje) 

K dalšímu domácímu zápasu nastoupily mladší dorostenky proti hráčkám z Prahy. 

Do zápasu jsme nastoupili zodpovědně, holky věděly, že přestože se soupeř pohybuje ve spodní části tabulky, 
nečeká je lehké utkání. Své protihráčky nepodcenily a plnily to, co jim bylo řečeno. 

Co se týče obrany, tak až na pár maličkostí se nám podařilo přenést to, co jsme v posledním týdnu hodně 
trénovali. V útočné fázi jsme si dokázali vybudovat dobré střelecké pozice, ale ty se nám bohužel ze začátku 
nedařilo proměňovat. S odstupem několika odehraných minut jsme se vzpamatovali a vše bylo jen v naší 
režii. Pochvalu zaslouží všechny hráčky, každá, která se ocitla na hřišti, podala výborný výkon. Nejlépe se 
střelecky dařilo Sáře (7 branek) a Hele (9 branek). 

Pochvalu zaslouží i brankářky - Malina i Sára - obě předvedly pěkné zákroky. 

Konečný výsledek: DHC Plzeň – HC Háje A 31:22 

V příštím týdnu se musíme na tréninku zaměřit na věci, které nám dnes tolik nevyšly. V neděli nás čeká velmi 
důležitý zápas proti silnému soupeři - hráčkám z Olomouce. 

Hrály: 

Konderová, Toušová, Šimáčková 4, Kantnerová 7, Drozdová 3, Voráčková 9, Pitulová, Lásková 3, Tomanová 
2, Rittichová, Krečová 1 

Chytaly Malá a Reidlová. 

 

 

 



Starší dorostenky bodovaly na domácí půdě s Pískem 31:28 
(7. 4. 2019) 

V neděli nastoupily starší dorostenky v oslabené sestavě proti Písku. Zápas odehrály 3 hráčky ročníku 2000, 
3 hráčky ročníku 2001 a zbylé hráčky byly mladší dorostenky 2002-2003, které již měly za sebou zápas proti 
HC Hájům Praha. 

Úvod zápasu vyšel na jedničku. Velmi dobrá obrana zaskočila soupeře, kterému se nedařilo prosadit. Nám 
zas vycházelo vše, co jsme sehráli a díky tomu v 9. minutě vedli 8:2. Šesti brankový rozdíl jsme drželi až do 
konce prvního poločasu a vedli tak 18:11. 

Začátek druhého poločasu jsme pokračovali v dobré obraně a začalo  přetahování o každou branku. Ve 30. 
minutě jsme dokonce vedli o 8 branek. Pak ale přišla smolná 10minutovka, kdy jsme vytvořili pár technických 
chyb, neproměnili své šance a dovolili soupeři dotáhnout na remízový stav 26:26. V 54. minutě se Písek 
dokonce ujal vedení 26:27. My jsme si po oddechovém čase řekli, kde chybujeme, a že je třeba najít síly do 
poslední šestiminutovky, zabrat a koncentrovat se v obraně a zpřesnit zakončení. První branku vstřelila Kepi 
po vybojované sedmičce od Sáry. Vzápětí jsme ale inkasovali z křídla. To ale již bylo vše, co jsme soupeřkám 
dovolili. Pak vzala osud zápasu do svých rukou Kopr a čtyřmi brankami v řadě v posledních několika minutách 
rozhodla o našem vítězství 31:28. 

Celkově jako po každém zápase mohu holky jen pochválit za bojovnost a snahu uhrát co nejlepší výsledek. 
Většina z nich měla za víkend již odehraný jiný důležitý zápas. O to cennější je zisk bodů na domácí půdě. 
Na výhře měly podíl všechny hráčky a všechny zaslouží pochvalu! 

Hrály: 

Kepková 4, Šmrhová 2, Voráčková 3, Drozdová 6, Lásková 3, Bernhardová 1, Tomanová 9, Kliková 1, 
Kantnerová 2, Vodáková, Rittichová, Pitulová 

Chytaly Malá (45 %) a Šlehoferová (28 %). 

 

 



MOL liga žen - Poruba - DHC Plzeň (13. 4. 2019) 

Ženy DHC Plzeň odehrály poslední utkání základní části MOL ligy v Ostravě - Porubě. 

Bylo to utkání několika velmi rozdílných částí. Z vítězství 30:26 se nakonec radovali domácí. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Měli jsme cíl vydolovat v Porubě alespoň bod. To se nám nepovedlo, ale přesto jsme byli v prvním poločase 
vyrovnaným soupeřem. Již poněkolikáté se nám nepodařilo navázat a vstup do druhého poločasu jsme měli 
velice špatný. Soupeř nám odskočil a nás stálo hodně sil vrátit se do utkání. To se nám povedlo a v závěru 
jsme měli i šanci se přiblížit na dostřel dvou branek, ale neproměnili jsme sedmimetrový hod a soupeř už si 
výsledek pohlídal. Měli jsme v zápase i dobré pasáže a chvílemi dokázali Porubu přehrávat. I díky brankářce 
Mácalové, která svá bývalé spoluhráčky vychytávala, a my jsme mohli hrát dynamičtěji. Ale v celku nám 
nefungovala obrana - tam budeme muset přidat. 

V dalším utkání Veselí podalo na svůj potenciál hodně podprůměrný výkon, a tím Zlínu darovalo dva body. 
Proto půjdeme do play-out ze třetího místa. To je pro děvčata velká výzva a do závěrečných bojů velká 
motivace." 

 

 

 

 

 

  



Minikemp mladších a starších žaček (13. 4. 2019) 

V sobotu 13. 4. 2019 proběhly poslední jarní minikempy. 

Mladší žačky 

Téměř celou první hodinu pracovaly mladší žačky ve dvojicích. Po zábavném rozcvičení se věnovaly 
získávání míče, driblinku a uvolnění 1:1. Poté si na stanovištích vyzkoušely střelbu po překážkových drahách 
(ta byla zaměřena primárně na zdokonalování techniky). Na tomto stanovišti hráčky také okamžitě dostávaly 
zpětnou vazbu - protože akce byly natáčeny na tablet. Na dalším stanovišti se věnovaly uvolnění 1:1. V 
tělocvičně bylo připraveno brankářské stanoviště a hráčky se věnovaly obraně. A protože už to byl poslední 
letošní minikemp, tak v poslední části, kdy část hráček hrála házenou v hale, se druhá půlka věnovala 
doplňkovým hrám (přehazované a ringu). 

Hvězdami kempu byly Terka a Káťa z Rokycan, z DHC Plzeň Koši a Aneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starší žačky 

Měly tentokrát skupinové rozcvičení, kdy musely spolupracovat a pohybovat se v kruhu. Zpestřením bylo 
cvičení s jedním míčem navíc (každá hráčka měla svůj a ještě jeden byl navíc pro všechny) - tady bylo vidět, 
že je to pro všechny novinka a poměrně hodně náročné. Stanoviště byla v prvním kole věnována uvolnění a 
rozhodovacímu procesu. Ve druhém kole se hráčky zaměřily na střelbu z postů. Ve velkém tempu se neslo 
následující uvolnění 3:3 přes celé hřiště. Po přestávce byla zpestřením teambuildingová aktivita - házení 
různých věcí poslepu. Program minikempu měl tradiční závěr - po tréninkové hře následovala ještě 
kompenzační cvičení s různými pomůckami. 

Hvězdami kempu byly Klárka z Kynžvartu a z DHC Plzeň Julča a Záplata. V překážkové dráze zakončené 
přesnou střelbou zvítězila v mladší kategorii Šolly a ve starší Čása. 

Poděkování patří nejen hráčkám za jejich nasazení, ale i všem trenérům a asistentům, kteří se v průběhu 
roku zapojili. 

 

 

  



Přípravka na turnaji v Kynžvartu (14. 4. 2019) 

V neděli 14. 4. 2019 vyrazil tým přípravky  brzy ráno do Kynžvartu, aby se tam zúčastnil dalšího turnaje. 

Jako vždy jsme na místo přijeli jako první s velkým časovým předstihem, a tak jsme měli pro sebe celou halu 
na rozcvičku. Tu jsme si zpestřili hudbou z našeho týmového párty reproduktoru. Na turnaj vyrazilo pouze 13 
hráček, naši sestavu opět decimují zranění (dvě hráčky prsty v dlaze, jedna přetržený úpon na achilovce atd.). 
I tak jsme do turnaje přihlásili dva týmy a vždy nějaká hráčka z jednoho týmu doplňovala náš druhý tým. 

K prvnímu zápasu nastoupil náš "A" tým složený ze starších hráček a doplněný o jednu mladší hráčku z "B" 
týmu. Tento zápas bych radši ani neviděl. Hráčky se po hřišti procházely, jako by zrovna vylezly z postele. 
Což pro mě bylo naprosto nepochopitelné,  na místě jsme byli dřív a hráčky byly rozběhané a rozcvičené. Po 
důrazné domluvě k hráčkám se jejich výkon zvedl a ostatní zápasy v turnaji odehrály s větším nasazením i 
větší chutí. Kdo si zaslouží pochvalu v "A" týmu je v první řadě Natálka Dlesková, která opět táhla svými 
výkony celý tým. Díky svým výkonům si na sebe upletla bič a jsou tak na ni kladeny větší nároky. Další, kdo 
předvedl zlepšený výkon, je Laura Draxalová, která se začíná lépe zapojovat do útočných akcí a dostala se i 
k několika střelám, ze kterých dokázala dát i nějaký ten gól. Na čem by měla Laura D. zapracovat, je pohyb, 
který jí stále chybí, a tak dost často chybí v obraně. Zlepšeným výkonem se blýskla i Ema Mildorfová, která 
podnikla několik nebezpečných útoků a vstřelila několik branek. Bohužel ji také brzdí menší pohyb, obzvláště 
do obrany, kde stejně jako Laura D. chybí, a také je třeba krotit temperament a neprat se se soupeřem. Elišce 
Čardové chyběla její zraněná parťačka Míša, a také podle toho bohužel vypadal její výkon v turnaji (víceméně 
turnaj odchodila). Ale když se  soustředila na hru, tak spolu s Natálkou a další hráčkou předvedly několik 
pěkných útočných akcí zakončených brankou (proto je velká škoda, že takto nehrála po celou dobu turnaje). 

Náš druhý tým tvořený z mladších hráček naskočil do turnaje s velkou chutí. Běhal, přihrával, střílel a celkem 
slušně i obsazoval hráčky soupeře v obraně. Tento tým odehrál tuto sezónu určitě svůj nejlepší turnaj a 
zaslouží tak pochvalu všechny hráčky. Nejvíce svými  výkony zaujala Laura Mancellari, která vybojovala řadu 
míčů a předvedla několik pěkných útoků zakončených brankou  nebo střelou na branku, a také v obraně 
předvedla slušný výkon. Kdo se z těchto mladších hráček herně zvedl, je Amálka Přerostová, která se čím 
dál více zapojuje do útočných akcí, a tak se dostává častěji ke střelbě. Také jí se podařilo vstřelit nějakou tu 
branku. Čím ale nejvíce zaujala je přesná rozehrávka na lépe postavenou spoluhráčku. 

Oba týmy také musím pochválit, že při vyběhnutí brankařky z branky se za ni zasunula do branky jiná její 
spoluhráčka, a tak naše branka nezůstávala prázdná a naopak jsme dokázali využít vyběhnutí brankařky k 
přečíslení soupeře a střelbě na branku. 

Takto odehraný turnaj bychom si představovali pokaždé. Snad hráčky v příštím turnaji navážou stejným nebo 
ještě lepším výkonem.  

 



Minižačky na turnaji v Rokycanech (skupina C - neděle  
14. 4. 2019) 

Na nedělní turnaj skupiny C do Rokycan vyrazila naše děvčata ročník narození 2009.  Pro velkou marodku 
dorazilo jen šest hráček. Turnaj se naštěstí hrál systémem 5+1, 5 minut osobka, shout-outy a po dohodě 
trenérů 15 minut hra. 

První zápas jsme hráli s družstvem HC Plzeň, za které vstřelil všechny branky soupeře šikovný levák, kterého 
se nedařilo našim děvčatům ubránit. 

Další, víceméně už vyrovnané zápasy, jsme pak sehráli s družstvy Rokycan, Šťáhlav a kluky Slavie VŠ. 

Tento turnaj bohužel nezastihl naše mladé hráčky v dobré formě, naplno se projevovala jejich nepozornost a 
nesoustředěnost na hru, a také neochota poslechnout rady trenéra. 

Za předvedené výkony zaslouží pochvalu Denisa, která velmi dobře zachytala a prosazovala se střelecky i v 
útoku, když jí v brance občas zastoupila Lucka. 

Druhou pochvalu zaslouží malá Lexi, které si odehrála svůj standard, tzn. velmi dobře brání, ale zatím velmi 
nedůrazně střílí. 

Ostatní hráčky odehrály turnaj v útoku dost staticky, v blízkosti obrany a s množstvím chyb: častá byla ztráta 
míče vypíchnutím soupeřem, přihrávka na nohy spoluhráčce, ubreptnutím míče do autu či opírání se s míčem 
do protihráče. Pokud už došlo na střelbu, tak buď do brankáře, nebo na oblíbenou bližší tyč. 

V obraně to pak bylo trochu lepší, to ale hlavně zásluhou malých a ještě nezkušených protihráčů. 

Celkově předvedený výkon nemohl trenéra příliš potěšit. 

  



Minižačky na turnaji skupiny A na Talentu (14. 4. 2019) 

V neděli vyrazily minižačky DHC Plzeň na další turnaj Plzeňské ligy na Talent. Opět se hrálo 5+1. 

DHC Plzeň modrá 

K prvnímu utkání nastoupil tým modrých proti klukům ze Strakonic. 

Osobka byla vyrovnaná a holky se hezky uvolňovaly. Zpátky už to bylo trochu horší, ale přesto byl celkový 
dojem velmi dobrý. V shot-outech bylo vidět trochu stereotypní zakončení. Při hře se nám také dařilo - obzvlášť 
zápas vyšel Adéle Sedláčkové. 

Druhé utkání byl sestrovražedný souboj modrých a červených. Osobka byla vyrovnaná. Velmi dobře se dařilo 
Róze Červené. Při hře vynikala Betka Budková, i když i v jejím výkonu jsou stále velké rezervy. Výborně se v 
obraně dařilo Adéle Sedláčkové. Pěkné akce z křídel předvedly Verča Baštářová i Danča Svobodová. 

Třetí utkání proti Slavii jsme skvěle bránili při osobní obraně a soupeře zaskočili chutí do hry. V útoku se nám 
dařilo hrát kolektivně a předvedli jsme řadu pěkných akcí. Ke konci nám ale trochu došly síly. Při klasické hře 
byl průběh opačný. Zpočátku se nám příliš nedařilo, ale pak jsme začali lépe bránit. Betka Budková získala v 
obraně několik míčů a z protiútoků zakončovala. Opět skvěle zahrála Adéla Sedláčková. 

Čtvrté utkání s Talentem jsme měli převahu v osobní obraně a v prvních pár minut jsme hráli vyrovnaně i při 
hře. Pak už nám ale úplně došly síly a jen jsme dohrávali. 

Hrály: 

• Baštářová (velký bojovník a dobrý obránce, chybí větší aktivita v útoku) 

• Budková (když chce, tak tahoun družstva, když nechce, je to hrůza) 

• Sedláčková (odehrála skvělý turnaj plný povedených akcí v útoku i obraně) 

• Samcová (výborně střílela zdálky, ale dnes nějak zapomněla na kličky; dobře bránila) 

• Červená (úžasný bojovník a běžec se skvělým pohybem po hřišti i samostatnou aktivitou; výborně 
přihrávala dopředu lépe postaveným spoluhráčkám) 

• Čákorová (postupně se zlepšovala zápas od zápasu a hlavně v posledním zápase byla oporou) 

• Krbcová (předvedla několik pěkných uvolnění, která ale velmi nepřesně zakončovala) 

• Svobodová (snažila se, jak to jen šlo, krásné akce korunovala pěknými brankami) 

 



DHC Plzeň červená 

Červený tým nastoupil nejprve proti klukům z VŠ Plzeň. My jsme měli výborný vstup do utkání, ale ke konci 
nám trochu došly síly a už jsme se nestíhali vracet. Při shot-outech se nám dařilo házet i proměňovat. Ve hře 
se nejvíce dařilo Anetě. Dobře rozehrávala Lúca. 

V derby měl opět červený tým velmi dobrý začátek. Dařilo se Barče, aktivně hrály i Aneta a Lúca. Při shotech 
sice holky proměňovaly, ale všechny střely šly na jednu stranu. Při hře měla opět dobrý pohyb Bára, i když ve 
druhé části ztratila zbytečně několik míčů. V brance velmi dobře chytala Kutyna. 

Do třetího utkání s Talentem jsme k osobní obraně nastoupili v podstatě poražení a nikomu se nechtělo hrát. 
Ani dozadu do obrany, ani dopřed do útoku. Navíc jsme opakovaně vybíjeli brankáře Talentu. Po důrazné 
promluvě bylo vidět zlepšení při hře a opět se všichni snažili a předváděli pěkné akce. V brance zachytaly 
skvěle Lůca i Kutyna. V útoku hrály výborně Cvrček i Danča. Zejména v druhé desetiminutovce normální hry 
jsme díky nim měli převahu. 

Čtvrté utkání proti Strakonicím jsme měli od začátku dobrý pohyb dopředu, dozadu se nám moc běhat 
nechtělo. Vynikající výkon podala Julča Šerá. V normální hře už jsme neměli síly v koncovce a velmi nepřesně 
stříleli. V brance předváděla skvělé zákroky Kutyna.  

Hrály: 

• Hanzlíková (měla dnes spoustu ztracených míčů; v útoku se jí ale dařilo a "cvičila" s každou obranou) 

• Dostálová (v prvních utkáních chyběl větší pohyb - v brance i v útoku, postupně se ale rozehrála a 
předvedla řadu pěkných akcí) 

• Nikodémová (v útoku to bylo tentokrát poměrně nevýrazné, zato v brance se jí nadprůměrně dařilo a 
byla oporou). 

• Rittichová (v brance se jí příliš nedařilo v shot-outech, ale výborně zachytala proti Talentu, při hře má 
velký přehled a dokázala se nejen prosazovat sama, ale i dobře připravovat šance ostatním) 

• Poskočilová (přestože ještě naplno nemohla se zraněným palcem, odvedla statečný a snaživý výkon, 
jen ta střelba by mohla být ještě přesnější) 

• Špačková (výborně a velmi kolektivně zahrála v prvních dvou zápasech, pak už byla ale netrpělivá v 
zakončení; pak se to ale znovu zlepšilo a dobře nabíhala i střílela z dálky, dařilo se jí i v obraně) 

• Šerá (bojovník s výbornou fyzičkou, zlepšuje se zápas od zápasu, dobře se uvolňovala i hezky 
spolupracovala s ostatními) 

 



Mladší dorostenky nedokázaly navázat na výhry z minulých 
zápasů 

V neděli jsme se opět vlakem vydali na další zápas, tentokrát do Olomouce. 

Do zápasu jsme nenastoupili až tak špatně, ale bohužel už bylo na holkách znát, že mají jeden zápas za 
sebou a že nám znova chybí opora týmu Sára Kantnerová. Holkám se nedá upřít, že by se nesnažily. Bohužel 
jen snaha nestačí. Opět jsme neproměňovaly šance, které jsme si vytvořili. Olomoucké hráčky byly na nás 
velmi dobře připraveny, překvapilo mě, jak každá jejich hráčka má při střele razanci a krásný švih rukou. Co 
střela to rána. Tady by se mohly některé hráčky učit. Víme, na čem zapracovat, co vylepšit. Co se týče obrany, 
tak v té jsme tak trošku létali, nedokázali si správně obsadit pivota a správně se posunout. 

DHK Zora Olomouc - DHC Plzeň 30:19 

Velkou pochvalu zaslouží Julie Dubská, tento zápas se jí velmi povedl a dobře nahradila Natálii Tomanovou, 
která se ze studijních povinností nemohla zúčastnit. 

Tento víkend nás čeká tradiční velikonoční turnaj Prague Handball Cup. Tohoto turnaje se zúčastní pouze 
mladší dorostenky. 

Hrály: 

Dubská 9, Drozdová 4, Hofírková, Komárková 1, Šimáčková, Pitulová 2, Šindelářová, Lásková 1, Rittichová 
2, Krečová 

Chytaly Malá a Reidlová. 

 

 

 

 

 

 

  



Starší dorostenky prohrály v Olomouci (14. 4. 2019) 

V neděli jsme vyrazili v ranních hodinách na zápas do Olomouce. 

Hned od první minuty jsme se ujali vedení, které jsme po dobu celého prvního poločasu udržovali v náš 
prospěch. Hráčky "jako vždy" výborně bránily a střelecky se nám také dařilo (hlavně spojkám). Přestože jsme 
chvílemi dělali dost technických chyb a hodně jsme toho neproměnili, skóre bylo stále v náš prospěch. 

Do 52. minuty druhého poločasu jsme byli stále lepším týmem my a vedli 18:15. Pak ale přišla střelecká krize. 
A my ještě místo toho, abychom podrželi míč v našich rukou, zbytečnými chybami i střelami dovolili soupeři 
dotáhnout v 56. minutě na remízový stav. Ještě v 59. minutě bylo skóre 20:20. Pak ale soupeř vstřelil branku 
a my již nedokázali odpovědět. Prohráli jsme o dvě branky 20:22. 

Nicméně se budu opakovat a i tak děvčata opět chválím za skvělý výkon a bojovnost až do konce. Jsem ráda, 
že dokážou spolupracovat a získávat body i přesto, že spolu některé vůbec netrénují. A že mladé dorostenky 
zvládají odehrát dvojzápasy v takovém nasazení. 

Hrály: 

Kepková 4, Šmrhová 4, Drozdová 3, Fousková 1, Kliková 2, Bernhardová 5, Šimáčková, Vodáková, 
Rittichová, Pitulová, Lásková, Nosková 

Chytaly Malá 1 a Reidlová. 

 

 

  



Hráčky DHC Plzeň vybojovaly v barvách OA Plzeň bronz na 
Republikovém finále škol 

Od 16. 4. do 17. 4. probíhalo v Ivančicích republikové finále Sportovní ligy středních škol v házené dívek. 
Zúčastnili se vítězové regionálních kvalifikací: Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, Obchodní akademie a 
Hotelová škola Havlíčkův Brod, Gymnázium Čajkovského Olomouc, Obchodní akademie Plzeň a pořádající 
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice. 

V barvách obchodní akademie nastoupilo hned několik hráček DHC Plzeň: Anna Turková, Kateřina 
Šimáčková, Lucie Drozdová, Natálie Rittichová, Anna Šmrhová a vypomohla i  v současné době spíše v 
trenérské roli působící Martina Bláhová. V brance se představila další odchovankyně plzeňské házené Tereza 
Paterová. V týmu dále hrály hráčky národní házené Andrea Janečková, Veronika Dobrá, Michaela Trávová, 
Pavlína Vlachová, Martina Havlíčková, Eva Baumruková. 

V základní skupině si tým Obchodní akademie Plzeň nejprve po nevýrazném výkonu poradil s týmem 
Olomouce (12:11). 

Druhé utkání bylo bohužel ještě horší a závěr zápasu patřil Pražačkám, které zvítězily 18:17. 

Všechna družstva ve skupině měla tedy po jedné výhře a jedné prohře a o postupujících do semifinále 
rozhodovala minitabulka. Z ní vzešla nejlépe Olomouc, na druhém místě pak plzeňský tým. 

Dalším soupeřem bylo hvězdami nabité gymnázium Ivančice. Tým složený téměř výhradně z mládežnických 
mistryň republiky si s plzeňským výběrem poradil přesvědčivě 24:14. 

Boj o bronzovou medaili tak znamenal reprízu úvodního utkání turnaje - Olomouc proti Plzni. Plzeňská 
děvčata neměla příliš dobrý začátek a prohrávala jedna nula. Pak ale osmi brankami v řadě Plzeňačky otočily 
a průběh zápasu si již pohlídaly. Největší zásluhu na tomto skvělém obratu má Kačka Šimáčková (v zápase 
9 branek a celkově jeden z tahounů družstva!). OA Plzeň zvítězila 19:11 a získala tak bronzové medaile. 

Kromě ceny kolektivní si Plzeňačky odvezly ještě dvě ceny individuální - v All star týmu byly Lucie Drozdová 
(střední spojka) a Anna Šmrhová (pravé křídlo). 

Všem hráčkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. 

 



Minižačky na Prague Handball Cupu 

Turnaje v Praze se zúčastnily minižačky ve dnech od 19. 4. do 21. 4. 2019. 

Po celý velikonoční víkend jezdily minižačky na nejlépe obsazený turnaj v České republice. Celkem se na 
tomto turnaji v naší kategorii zúčastnilo 23 týmů z Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska a Dánska. Zastoupeni 
jsme byly hned dvěma týmy. 

DHC Plzeň I – tým složen převážně z ročníku 2009 a méně zkušenější 2008 

Hodlová, Doubková, Rittichová, Poskočilová, Kaucká, Samcová, Sedláčková M., Růžičková, Trejbalová, 
Vávrová, Šerá, Hřebejková, Čákorová 

Prvním naším soupeřem byla Dunajská Streda. Lepší a zkušenější soupeř nás předčil nejen v rychlosti, ale i 
chytrosti. Prohráli jsme 6:24. 

Druhé utkání proti HC Tatranu Stupava už bylo mnohem lepší. První půlka sice nebyla úplně vydařená, ale 
pak jsme se zlepšili. Výborně chytala Čaky. Ve druhé půlce jsme dotahovali - krásné tři góly z pivota dala Bety 
(na všechny výborně přihrála Lúca). Cvrček hrála také skvěle a vybojovala tři sedmičky. Několikrát se nám 
také podařilo zachytit rychlý útok soupeřek. Bohužel na výhru to nestačilo a prohráli jsme 11:14. 

Třetí utkání proti dánskému soupeři Tik Tastrup jsme odehráli výborný první poločas. Skvěle hrála Lúca. 
Druhý poločas jsme měli menší střeleckou krizi a soupeř nejen dotáhl, ale dokonce otočil a dvě minuty před 
koncem vedl o dva. My jsme ale výborným závěrem dokázali dotáhnout. Byla to Vali Doubková, která dala 
jednu branku po uvolnění z křídla a druhou po záběhu a hezké přihrávce od Lúcy. Utkání skončilo remízou 
10:10. 

Čtvrté utkání jsme se hráli proti Astře. Zpočátku jsme vedli - dařilo se Lúce a výborně hrála Vali. Ve druhém 
poločase jsme se ale nemohli trefit a navíc nám velmi rychle docházely síly. Krásné uvolnění sice předvedla 
Lucka Kaucká na křídle a pěknou kličku udělala i Bety, ale přesto to na výhru nestačilo. Prohráli jsme 9:3. 

Druhý den ráno jsme nastoupili proti Porubě. Tento soupeř byl pro nás vyrovnaný a takový byl i průběh celého 
utkání. S Porubou jsme se přetahovali o každou branku. Nám výborně fungovala obrana, hlavně u pivota, na 
kterého Poruba hodně hrála. V útoku se v tomto zápase střelecky dařilo Bětce na křídle, ta v druhém poločase 
rozhodla o výhře 9:8. 

Druhý nedělní zápas byl proti silnému soupeři z Písku. My jsme přesto tento zápas odehráli bojovně a až do 
konce se nevzdávali. Sice jsme tento zápas prohráli 7:14, ale za výkon se rozhodně nemusíme stydět. 

Poslední zápas v tomto dni jsme nastoupili proti pražským Hájům. Tento zápas se nám vydařil na jedničku. 
Vyhráli jsme 13:2. 

Celkově jsme po dvou dnech skončili v naší skupině na krásném 5. místě. 

V neděli se hrálo již systémem: kdo vyhraje, postupuje a jde dál, kdo prohraje, jede domů. 

První utkání nás potkala děvčata z Pardubic. Hned od začátku na nás bylo vidět, že po výhře hodně toužíme 
a svoji bojovností jsme dotáhli zápas k výhře 10:5. 

Další zápas nám los přiřadil soupeřky ze Slovenska Slavii Sereď. Toto utkání bylo nejkrásnější z celého 
turnaje. Holky makaly od začátku, bojovaly o každý balón, a i když v zápase všechny udělaly nějakou tu 
chybu, bohužel ta poslední nás bolela nejvíc. A my tak v úplném závěru prohráli 9:8. 

Celkově si myslí, že si turnaj holky dostatečně užily. Zkušenější hráčky jako je Lúca, Vali, Vendy, Julča, Bety 
nasbíraly cenné zkušenosti a odehrály spoustu minut, které jistě zúročí v dalších zápasech. A hráčky 
s menšími zkušenostmi jako je Čaky, Denisa, Vanesa, Míša, Gábi, Lucka, Viky a Lexi doufám zjistily, že na 
tréninku budou muset více zabrat a více se soustředit na to, co se po nich chce. Ještě bych chtěla pochválit 
Denisu a Čaky za chytání v brance, tam se jim velmi dařilo a byly v některých zápasech velkou oporou pro 
tým. 

 



DHC Plzeň II – tým složen z ročníku pouze 2008 (jen do branky se postavila Róza hráčka 2009) 

Budková K., Budková B., Baštářová, Dostálová, Jungová, Hanzlíková, Nikodémová, Krbcová, Sedláčková A., 
Svatoňová, Špačková, Červená 

První utkání jsme nastoupili proti týmu ze Slovenska Duslo Šala II. Soupeř, jak se na konci turnaje ukázalo, 
byl druhý nejsilnější v naší kategorii. Úvod zápasu se nám vydařil a hned ve 3. minutě jsme vedli 2:0.  Pak 
začal boj o každou branku. Poločasový výsledek byl sice příznivější pro soupeře 7:9, ale utkání bylo velmi 
vyrovnané. Na začátku druhého poločasu ale přišla na děvčata nervozita a my zbytečnými ztrátami míče 
nechali soupeře odskočit o 6 branek, a s tím se již za tak krátkou dobu nedalo nic dělat. Utkání skončilo 
prohrou 11:17. V zápase nás trápily technické chyby a neproměňování. 

Druhé utkání nás čekal soupeř ze Slovenska Slavia Sereď. Tento zápas jsme od začátku drželi pevně 
v rukách my. Minutu od minuty jsme navyšovali skóre na konečných 20:15 pro nás. V tomto zápase se dařilo 
střelecky Kačce (7 branek). 

Třetí utkání bylo proti dalšímu týmu z Maďarska Vezér Sportegyesület. I toto utkání jsme zvládli na jedničku 
a porazili tým 19:13. V utkání se dařilo celkem 7 hráčkám, které přispěly brankou. 

Čtvrté utkání nás čekala pražská Slavie. Soupeře jsme již znali a dobře si ohlídali jejich spojky. I když je třeba 
podotknout, že Slavie už nastupovala s poraženeckým výrazem. A nám tak usnadnila hru a my vyhráli 20:7. 
V tomto utkání si vstřelilo branku 10 hráček. 

Druhý den ráno nás čekal již tradiční rival z Milevska. Odhodláním a nasazením do tohoto zápasu jsme 
Milevsko zaskočili a v poločase jsme vedli 8:1. Střelecky se dařilo Anežce. Nakonec na ukazateli svítilo skóre 
15:4 pro Plzeň. 

Další zápas jsme nastoupili proti Žeravici a i tento tým jsme porazili jednoznačně 17:3. I v tomto utkání si s 
chutí zastřílely všechny hráčky. 

Poslední utkání v sobotu bylo proti dalšímu velmi známému soupeři z Hájů. První poločas vyzněl sice lépe 
pro soupeře 4:3, ale herním projevem jsme byli lepší my. Trápila nás více méně jen koncovka. Do druhého 
poločasu jsme ale nastoupili s odhodláním výsledek otočit a ve 20. minutě vedli o dvě branky. Svůj náskok 
jsme ještě navýšili a utkání dovedli do vítězného konce 10:7. V zápase pomohla neprostupná obrana, ve které 
byla pro soupeřky velmi nepříjemnou překážkou dobře bránící Anet. 

Celkově jsme tedy na turnaji postupovali ze základní skupiny z 2. místa. 

Smolný los pro nás nám nalosoval do dalšího nedělního zápasu tým z Maďarska Kispest NKK. Tento tým byl 
v naší kategorii nejlepší a na turnaji se umístil na 1. místě. My dobře věděli, že se musíme pokusit o co nejlepší 
hru a bojovat o každý míč a koncentrovat se na obranu. To vše jsme zvládli pouze v prvním poločase. Pak 
jsme se přestali soustředit a věřit, že bychom zápas mohli vyhrát a zbytečnými ztrátami dovolili soupeřkám 
vyhrát 11:17. V tomto utkání jsme opravdu udělali nejvíce technických chyb (10) a vůbec se nedařilo 
proměňování vytvořených šancí. 

Pochvalu si zaslouží Róza za statečný výkon v brance. Rozhodně byla velkou oporou pro tým. 

Celkově ale musím říct, že jsem z průběhu turnaje spokojená. Holky se snažily, předváděly pěkné akce a jako 
vždy se ukázalo, v čem máme rezervy a na čem dále zapracovat. 

Velké DĚKUJI patří samo sebou našim věrným fanouškům, kteří nás neúnavně podporovali po celou dobu 
turnaje. 

 

 

  



 

 

  



Prague Handball Cup – mladší žačky (19. – 21. 4. 2019) 

Jako je již o Velikonocích tradicí, vyrazily i mladší žačky na mezinárodní Prague Handball Cup, kam jsme 
přihlásili hned dvě družstva. 

DHC Plzeň I 

Turnaj jsme zahájili v pátek proti dánskému Vindingu a rozhodně se nejednalo o zápas povedený. Spousta 
technických chyb a malé nasazení v obraně vedly proti nejslabšímu týmu ve skupině k výhře 13:6, po které 
jsme spokojeni rozhodně být nemohli. Po utrápené výhře naštěstí děvčata pochopila, že chtějí-li se alespoň 
přiblížit senzačnímu loňskému vítězství ještě v kategorii minižaček, budou muset výrazně přidat. To „odnesla“ 
hned v následujícím zápasu slovenská Čadča, kterou, ač se jednalo o poměrně silného soupeře (nakonec 3. 
místo ve skupině), holky především díky skvělé obraně a přechodu do protiútoku smetly 22:9. 

V sobotu holky navázaly na výborný výkon z pátečního druhého zápasu a podobným způsobem porazily i 
Kolín (22:10), čímž jsme si zajistili postup do hlavni části turnaje. O tom, z jakého místa postoupíme, rozhodl 
zápas proti švédskému Sävehofu III. V něm holky předvedly asi svůj nejlepší výkon na turnaji a po výhře 15:9, 
mohly slavit postup z prvního místa, čímž si zajistily i o trochu přijatelnější soupeře v další skupině. Nic na 
tom nezměnil ani poslední zápas proti Slavii Praha II, ve kterém se projevila únava z náročného dne, pobytu 
na sluníčku i ztráta koncentrace. S povinnou výhrou 14:4 ale moc spokojenost nepanovala. Více než výhra 
nás ale zajímal vývoj v ostatních skupinách, který se pro nás bohužel vyvinul natolik nešťastně, že jedním ze 
dvou soupeřů, který nás čekal v hlavní části, bylo naše druhé družstvo, které ve své skupině poměrně 
nečekaně skončilo na skvělém druhém místě. 

V neděli po obědě nás jako první čekal právě sestrovražedný souboj. Ten naštěstí na rozdíl od některých 
jiných letošních vzájemných zápasů proběhl bez větších emocí, zkušenější hráčky si od počátku vybojovaly 
náskok a nakonec dokázaly zvítězit (21:8).  Druhý zápas proti německému Trier Miezen už byl z kategorie 
„buď anebo“ – každé další zaváhání znamenalo konec v turnaji. Po dalším skvělém výkonu především 
v obraně děvčata nutila soupeře k jedné chybě za druhou (celkem 9 branek z rychlých útoků) a po naprosto 
zaslouženém vítězství si zajistila postup do čtvrtfinále. 

V něm nás čekal tým Dunajské Stredy, tedy stejné družstvo, s jakým jsme se potkali vloni ve finále minižaček. 
Nutno však podotknout, že tentokrát se jednalo o úplně jiného soupeře, jelikož z loňských minižaček byly 
v kádru soupeře jen tři hráčky, jinak bylo družstvo tvořeno výrazně urostlejšími staršími hráčkami ročníku 
2006. Právě obrana soupeře v kombinaci s brankářkami byly naší největší překážkou. Spojky se přes vysokou 
obranu střelbou zdálky prosadit nedokázaly, ale prapor naštěstí zvedla křídla (8 branek) a opět se dařilo 
zakončovat po ziscích míčů do rozhozené obrany. Ač jsme do zápasu dobře vstoupili (2:0 ve 2. minutě), tak 
soupeře bohužel rychle otočil na 2:4 a postupně si vypracoval až 5brankový náskok. I když emoce některých 
holek pracovaly naplno, tak na začátku 2. poločasu se podařilo stáhnout náskok na 11:13. Jedním 
z rozhodujících okamžiků se pak bohužel stal ošklivý zákrok na Lauru, která byla v trháku zezadu sražena 
hráčkou soupeře a do dalšího průběhu už nemohla zasáhnout. Ne tak ale hráčka soupeře, která za zcela 
bezohledný faul nepochopitelně neobdržela červenou kartu, ale pouze dvouminutový trest. To nahlodalo již 
tak narušené sebevědomí děvčat a v dalším průběhu bylo pod tíhou narůstajícího skóre stále obtížnější najít 
v sobě dostatek především psychických sil pro obrat. Posledních 10min jsme i kvůli prostřídání prohráli 7:2 a 
ze zaslouženého postupu do semifinále se tak po výsledku 13:20 mohl radovat soupeř (byť takto vysoký rozdíl 
ve skóre rozložení sil rozhodně neodpovídal). 

Celkově patří děvčatům obrovská pochvala. Postup mezi nejlepších 8 týmů turnaje je potřeba považovat 
v silné konkurenci 60 týmů za velký úspěch. I když děvčata porážku ve čtvrtfinále obrečela, tak smutek vůbec 
není na místě. Pomineme-li dva ne úplně povedené zápasy proti dvěma slabším týmům v základní skupině, 
tak ve všech ostatních předvedla výborné výkony. Základním kamenem úspěchu byla výborně fungující 
obrana, podpořená spolehlivě chytajícími brankářkami, z níž se dařilo přecházet do protiútoků. Díky tomu 
jsme dokázali přehrát i soupeře, kteří nás zatím po fyzické stránce převyšují. O branky se hráčky opět podělily 
prakticky rovnoměrně, což je obrovské plus, protože významně se prosadit střelecky dokáže každá. 

Hrály: Baumruková 16 branek, Bažantová E. 7, Bažantová M. 8, Bezdičková 12, Březinová 5, Chvátalová 1, 
Košková 9, Langerová 1, Palečková 12, Polanková 15, Růžičková 7, Růžková M. 17, Stulíková 5, Vopatová 
21, Šollarová 9 

Chytaly Chvátalová (37 %) a Langerová (55 %). 

DHC Plzeň II 



Mladší žákyně, družstvo DHC Plzeň II, se o Velikonocích zúčastnily tradičního Prague Handball Cupu a je 
třeba říct, že pro většinu hráček družstva to byla především obrovská zkušenost. Možnost porovnat se s řadou 
zahraničních soupeřů, seznámit se s jinými herními styly a především vyrovnat se s bouřlivým prostředím 
velkého turnaje byla v tom ohledu skutečně k nezaplacení. 

První zápas základní skupiny WD 04, jsme hráli proti družstvu z Dánska 

DHC Plzeň II - Visse IF  (Dánsko)    13:5 

Branky: Zídková 2, Loskotová 4, Burjasová 1, Vaicová 4, Cvačková 1, Krejčíková 1 

Po utkání jsme se přesunuli do nákupního centra Chodov, které je největší v Evropě, kde jsme se naobědvali. 

Druhé utkání jsme hráli proti družstvu ze Slovenska, které bylo od začátku utkání až do konce herně 
vyrovnané. Holky předvedly velkou bojovnost a chuť předvést to, co se všechno naučily při tréninku (signál 
čtyřku). 

DHC Plzeň II - Strojár Malacky/ŠKH Rohožník   9:8 

Branky: Zídková 2, Loskotová 2, Vaicová 4, Krejčíková 1 

Pauzu mezi druhým a třetím utkáním jsme vyplnili návštěvou turnajového centra v Galerii Harfa a především 
na lasergame, která všechny moc bavila. 

Třetí utkání jsme hráli proti tradičnímu soupeři z krajské soutěže Lázně Kynžvart. Především velkou bojovnosti 
celého družstva, ať na hřišti nebo na lavičce až do konce utkání jsme se mohli radovat z nerozhodného 
výsledku. Nerozhodný výsledek zachránila poslední střelou z volného hodu dvě vteřiny před koncem utkání 
Andy, která měla celé utkání smůlu ve střelbě na branku (dvě tyče). 

DHC Plzeň II – TJ Sokol Lázně Kynžvart    9:9 

Branky: Zídková 1, Vaicová 4, Cvačková 1, Loskotová 3  

Čtvrté utkání jsme hráli proti družstvu ze Švédska, které zatím prohrálo jenom s družstvem DHC Slavia Praha 
I. Stejně jako v předešlém utkání hráčky předvedly velkou bojovnost, dokázaly se porvat se o každý míč a o 
každý metr hřiště. K nerozhodnému utkání také velkou měrou přispěly brankářky, které měly spoustu skvělých 
zákroků. 

DHC Plzeň II - IK Sävehof IV (Švédsko)   10:10 

Branky: Loskotová 1, Zídková 2, Burjasová 4, Mancellari 2, Vaicová 1 

Poslední utkání základní skupiny jsme hráli s družstvem DHC Slavia Praha I, které nám ukázalo, jak se hraje 
rychlá a moderní házená. Hráčky měly velký problém ubránit rychlé hráčky soupeře, v útoku nám soupeř 
nedovolil vůbec nic, jediným plusem v tomto utkání byla branka Marušky. 

DHC Plzeň II – DHC Slavia Praha I     3:20 

Branky: Zídková 1, Šantorová 1, Loskotová 1 

Po základní skupině družstvo obsadilo druhé místo, které znamenalo postup mezi nejlepší družstva turnaje 
Prague Handball Cupu 2019. Tento postup si družstvo zajistilo zejména velkou bojovnosti hráček, jak na hřišti 
i těch hráček, které byly na lavičce. 

2. místo       5    2   2   1        44:52          6 

 

 
 



Hlavní část WD 13 

První utkání v hlavní části jsme hráli proti družstvu z Německa, v tomto utkání se už projevila malá zkušenost 
některých hráček z těžkých utkání. Hráčky bojovaly, ale na soupeře z Německa to už nestačilo, k tomu 
přispělo mnoho technických ztrát (špatné přihrávky, kroky atd.). 

DHC Plzeň II - DJK MJC Trier Miezen (Německo)   6:16 

Branky: Krejčíková 2, Vaicová 2, Loskotová 2  

Poslední utkání jak v hlavní části, tak i na turnaji jsme hráli proti našemu druhému družstvu na turnaji DHC 
Plzeň I. I když se děvčata hodně snažila, bohužel to na body nestačilo. 

DHC Plzeň II – DHC Plzeň I       8:21 

Branky: Šantorová 2, Radová 1, Růžková A. 2, Vaicová 2, Zídková 1 

3. místo         2   0   0   2          14:37         0  

Při celkovém hodnocení turnaje družstva DHC Plzeň II šlo především u některých hráček o sbírání zkušeností. 
Děvčata si v zápasech proti silnějším soupeřům ověřila, že s nimi dokážou hrát vyrovnaně. Pokud hráčky 
dokážou plnit pokyny trenérů, projeví se to v budoucnu i výsledkově. Holkám patří obrovská pochvala, protože 
postup do horní poloviny turnaje je pro toto družstvo obrovským úspěchem. Ten je o to cennější, že v řadě 
zápasů holky hrály na pokraji fyzických sil, a přesto silou vůle dokázaly vybojovat body (Malacky, Kynžvart, 
Sävehof). Navázat je určitě třeba na to pozitivní - velká bojovnost, dobré výkony proti Lázním Kynžvart a 
Švédkám, celkovou atmosféru na lavičce, kdy i střídající hráčky své spoluhráčky neustále podporovaly, 
program mezi zápasy (obchodní centrum Chodov, lasergame, lanové centrum), který přispěl k stmelení 
kolektivu, jakož i na podporu fanoušků z řad rodičů, které si moc vážíme. 

Celkově je třeba vedle hráček obou družstev poděkovat právě rodičům, a to především za neúnavné fandění, 
kterým při našich zápasech vytvořili v halách výbornou atmosféru a byli pro holky velkou oporou. Stejně tak 
neocenitelnou byla i každodenní pomoc s dopravou. Ještě jednou děkujeme a věříme, že podobná atmosféra 
bude i na dalších velkých akcích, které nás tuto sezónu ještě čekají. 

 



 

 

 

  



Prague Handball Cup - starší žačky (19. - 22. 4. 2019) 

I letošní Velikonoce vyrazila početná výprava týmů DHC Plzeň na tradiční Prague Handball Cup. Tohoto 
renomovaného mezinárodního turnaje se v letošním ročníku zúčastnilo celkem 638 družstev z 30 zemí. Hrálo 
se v deseti kategoriích. 

K prvnímu utkání nastoupily starší žačky s velkou chutí a bojovností proti slovenské Dunajské Strede. Zápas 
začal velkým množstvím neproměněných šancí na obou stranách. První gól daly Slovenky, ale my jsme se 
snažili postupně dotahovat. Odehráli jsme velmi pěkný  zápas.  Bohužel nás zbrzdilo několik vyloučených a 
špatná obrana (zejména mezi prvním a druhým obráncem). Když se k tomu připočtou dva neproměněné 
sedmimetrové hody a tři jasné brankové příležitosti z prostoru brankoviště, je jasné, že na výhru to stačit 
nemohlo. Prohráli jsme 12:16. 

Ve druhém utkání jsme narazili na dánské HIV Himmlev. Tomuto soupeři jsme vůbec nedali šancí a zvítězili 
27:6. 

Třetí utkání bylo zcela jistě nejlepším naším utkáním v této sezóně a možná i nejlepším zápasem, co jsme 
kdy odehráli. Nastoupili jsme proti Koge Handbold I. Od prvních minut bylo jasné, že tohle bude zápas úplně 
jiné úrovně. Soupeřky byly velmi rychlé, výborně nabíhaly a během prvních pěti minut jsme dostali pět branek 
do nepostavené obrany a vypadalo to, že je po zápase. Pak ale nejprve vybojovala sedmimetrový hod 
Měchura. Potom přidala dva góly z dálky Hofi. Další dvě branky dala výborně hrající a holky k neskutečnému 
výkonu táhnoucí Julča. Pak se přidaly i ostatní. Míša snížila na 6:8. Ve druhém poločase jsme začali lépe a 
díky dvěma brankám Majdy poprvé vyrovnali 8:8 (3. minuta druhé půle). Díky rychlému přenesení hry a krásné 
spolupráci Beny a Hofi jsme se na chviličku ujali vedení. Dánky ale znovu přidaly plyn a během chvíle otočily 
na 12:9 pro ně. My jsme se ale nevzdávali - znovu se trefovaly Hofi, Julča i Beny. Zapojila se i Majda, a tak 
jsme minutu před koncem dotáhli opět jen na jednogólový rozdíl. V posledních vteřinách jsme zariskovali, ale 
bohužel míč nezískali, a tak soupeřky vyhrály 16:14. Holky ovšem odvedly naprosto nadstandardní výkon, 
sáhly si až na dno svých sil a byly vyrovnaným soupeřem! Klobouk dolů! 

První nedělní utkání jsme hráli proti chorvatskému týmu ŽRK Senia. Měli jsme výborný vstup do utkání a 
rychle vedli 3:0. Pak ale přišlo uspokojení a řada nepochopitelných výpadků v obraně. Chorvatky otočily a o 
poločase vedly o čtyři. My jsme sice v útoku bojovali a dotahovali, ale bránit se nám nechtělo. Prohráli jsme 
19:23. 

Poslední utkání jsme odehráli proti nám dobře známé Třeboni. Hráli jsme zodpovědně v obraně, přesto v 
útoku se nám příliš nedařilo a o poločase jsme prohrávali o dva. Ve druhém poločase jsme výrazně zlepšili 
obranu. V útoku skvěle hrála Majda, ale přidaly se i ostatní - Kepi, Vážka a bojující Beny. Postupně jsme 
dotáhli a otočili. Posledních osm minut patřilo nám. Vyhráli jsme po bojovném výkonu 13:10.  

V neděli se hrálo již vyřazovacím způsobem. Nejprve proti nám nastoupily německé soupeřky TSV Asperg. 
Od začátku jsme velmi dobře bránili a ze zasunuté obrany získali spoustu míčů. Vyhráli jsme 19:5. 

Druhé utkání bylo reprízou včerejšího večerního utkání. Znovu jsme nastoupili proti Třeboni. Tentokrát 
opravdu s velkou chutí a od samého začátku jsme šli za svým cílem. Soupeř hrál vysunutou obranu na Majdu 
a Vážku, a tak měla spoustu prostoru Kepi a dokázala toho využít. Po několika krásných uvolněních dala 
několik branek. Výborně hrála Julča a dobře chytala Ája. Vyhráli jsme zaslouženě 18:12. 

Po velmi dlouhé pauze jsme odehráli od 19:50 třetí utkání proti Malackám. Opět jsme hráli velmi dobře a od 
začátku s jistotou šli za vítězstvím. Přestože soupeř od začátku osobně bránil Kepi i Julču, vzala to na sebe 
Majda. Dokázala nejen dát spoustu branek, ale i přihrát ostatním do šancí. V brance se po počátečních 
nejistých zákrocích výborně zachytala Ája a několikrát holkám pomohla, když chytla nejen náskok, ale i šance 
z křídel. Vyhráli jsme 12:10. 

V pondělí nás čekalo další utkání - proti dánským soupeřkám Visse IF I. Začali jsme dobře a v prvním poločase 
jsme měli nejen značnou herní převahu, ale výborně jsme bránili a jednoduše se prosazovali proti obraně 
soupeře. Zcela opačný byl druhý poločas. Sice jsme vstřelili první branku a zvýšili svůj náskok již na 10:4. 
Pak ale přišla krize. V obraně se nám nedařilo číst hru soupeřek, v útoku jsme několikrát zbytečně ztratili míč, 
a když už jsme si vypracovali šanci, tak jsme ji neproměnili. Hráčky bohužel příliš brzy přestaly věřit, že utkání 
dotáhneme do vítězného konce. Stále jsme ještě vedli o tři branky, ale už jsme začali panikařit. Dánky toho 
samozřejmě rády využily. Šňůrou čtyř branek otočily utkání na svoji stranu 11:10. My jsme pak sice ještě 
vyrovnali na 11:11, ale na hřišti už vládly Dánky a my jsme se utápěli ve vlastních pochybnostech. Prohráli 
jsme 13:15. Nezvládli jsme poslední krok a nepostoupili do B-Finále. 



Celkově jsme odehráli devět utkání. Šest jich bylo velmi kvalitních a vyrovnaných, dvě utkání se pro nás 
vyvíjela jednoznačně a vyhráli jsme a jedno dobře rozehrané utkání jsme prohráli se soupeřem, který nebyl 
lepší. Kvalitu soupeřů v naší základní skupině dokazuje pohled na výsledkovou listinu. Z 96 týmů v naší 
kategorii se do čtvrtfinále mezi nejlepších 8 dostaly hned tři týmy z naší skupiny - naši přemožitelé Dunajská 
Streda, Koge Handbold I a ŽRK Senia. Nutno dodat, že tým Koge Handbold I (se kterým jsme sehráli náš 
vůbec nejlepší zápas a prohráli o dvě branky) se stal celkovým vítězem turnaje, když kromě našeho utkání a 
finálového utkání s Pískem si se všemi soupeři poradil výraznějším rozdílem. Když opominu poslední 
nevydařené utkání, turnaj byl pro nás cennou zkušeností a hráčky se zlepšovaly zápas od zápasu. Největší 
viditelné zlepšení udělaly Kepi a Míša, velký krok vpřed udělala i Měchura. Největším tahounem družstva byla 
opět Julča, tentokrát se opravdu hodně zapojila Majda. Krásné kličky předvedla Kepi a několik vydařených 
střel z dálky Vážka. Ohromnou pochvalu zaslouží neúnavný hecíř a bojovník Beny. Parádní výkony 
předváděla v brance Ája. 

Moc děkujeme všem rodičům - fanouškům, kteří nás nejen statečně vozili po celé Praze, ale i skvěle fandili! 
Díky! 

Hrály: 

Benešová 17, Čásová 2, Dubská 54, Hofírková 9, Kepková 10, Komárková 28, Konderová 6, Krausová 6, 
Měchurová, Pechová 4, Perglová 1, Šerová, Šoralová, Wandlová 1 

Chytaly Šoralová (60 %) a Šindelářová (42 %). 

 

  



Prague Handbal Cup - mladší dorostenky (Praha  
19. - 21. 4. 2019) 

Tak jako každý rok tak i letos se mladší dorostenky zúčastnily známého turnaje v Praze Prague Handball 
Cup. 

Do základní skupiny jsme za soupeře dostali kluby: HSV Frankfurt, Hik/KFUM, Viby IF Haandbold I, Jekabpils 
SS a Jindřichův Hradec. 

V pátek nás čekaly tři zápasy a v sobotu už jen dva. 

Základní skupinu jsme ukončili na první pozici bez ztráty bodu, a tak postoupili do hlavní skupiny z prvního 
místa. 

Výsledky utkání ze základní skupiny: 

• DHC Plzeň – HSV Frankfurt      19:6 

• DHC Plzeň – HIK/KFUM                   16:13 

• DHC Plzeň – Viby IF Haandbold I      16:10 

• DHC Plzeň – Jekabpils SS                      18:12 

• DHC Plzeň – Házená Jindřichův Hradec 14:12 

V neděli nás čekaly dva velmi těžké zápasy a to proti týmu FIF Haandbold II a hráčkám z Kunovic. Z hlavní 
skupiny postupoval již jen vítěz do dalších bojů. První zápas holky zvládly. 

DHC Plzeň – FIF Haandbold II     14:12 

Jako druhý soupeř nás čekaly Kunovice. Tohoto soupeře známe z ligy a bohužel ani tentokrát se nám 
nepodařilo soupeře přehrát, a tak pro nás cesta Pragáčem skončila. 

DHC Plzeň – SHK Kunovice              13:19 

Tento turnaj jsme absolvovali jen s devíti hráčkami. Stále nás trápí zranění. Holky zaslouží velkou pochvalu, 
a i když ne vždy byl výkon stoprocentní, tak jejich nasazení ano. 

Ukázalo se, kde máme hrozné rezervy a kde děláme největší chyby. 

Jako jednotlivce musím vyzvednout Páju, Pipi a Tomy. Jejich hra se mi líbila nejvíce, jak v obranné fázi tak i 
v útočné. V bráně se výborně předvedla Sára Reidlová. Ta svým výkonem některé zápasy otočila v náš 
prospěch. 

Samozřejmě zaslouží pochvalu i ostatní hráčky, některé dokonce hrály i přes malé zranění. 

Hrály: Voráčková 32, Lásková 26, Tomanová 23, Rittichová 11, Pitulová 8, Drozdová 5, Šimáčková 4, 
Reidlová. 

V neděli vypomohly starší žačky Dubská 1, Komárková, Šindelářová. 



 

 

 

 

  



Pozvánka na Aprílový pochod 

V letošním roce pro Vás připravujeme již třetí ročník Aprílového pochodu - tentokrát v neděli 28. 4. 2019. 

Po pochodech u Kamenného rybníka v Plzni a minulý rok v Třemošné nás letos čeká pochod v Záluží. 

Start i cíl bude od Kulturního domu v Záluží (roh Třemošenské a Kulturní ulice) mezi 14:30 h a 15:30 h. 
Zaparkovat se dá na místě podél silnice, ale z Plzně je místo snadno dostupné i na kole. Využít je možno i 
autobus ČSAD (spoj 460030 42) 

Plzeň, CAN                                                13:00 

Plzeň, Sady Pětatřicátníků MHD               13:03 

Plzeň, Severka MHD                                 13:09 

Plzeň, Košutka MHD                                 13:10 

Třemošná, Záluží MHD                              13:17 

 

Plzeň, CAN                                                15:00 

Plzeň, Sady Pětatřicátníků MHD               15:03 

Plzeň, Severka MHD                                 15:09 

Plzeň, Košutka MHD                                 15:10 

Třemošná, Záluží MHD                              15:17 

  

Připravena je pro Vás přibližně čtyřkilometrová trasa se zajímavými úkoly pro bystré hlavičky. V cíli zase 
společně posedíme a opečeme si buřty. Ty si určitě přineste s sebou, ale pití a nanuky bude možné koupit na 
místě. 



 

  



Pozvánka pro fanoušky na play-out MOL ligy žen 

Česko-slovenská MOL liga dospěla do svého finiše. 

V základní části se při svém premiérovém startu v soutěži umístily ženy DHC Plzeň na pěkném 9. místě s 
bilancí osmi výher. Do nadstavby si tedy přinášejí počátečních 16 bodů. 

Soupeřkami jim budou: 

Zora Olomouc - tento tým má nejlepší výchozí pozici pro play-out (21 bodů po základní části) 

HC Zlín - v posledním kole bodoval ve Veselí, a tak jde do nadstavby s počátečním "vkladem" 17-ti bodů 

Sokol Písek - silný soupeř, který má s boji v play-out velké zkušenosti (aktuálně 13 bodů) 

DHC Plzeň bude vypravovat autobus pro fanoušky na první dva venkovní zápasy. 

Cesta pro fanoušky bude zdarma a DHC Plzeň uhradí fanouškům také vstupenky na venkovní utkání. V 
případě zájmu se hlaste u Dušana Franze (tel.: 777 248 774, dusan.plosiny@centrum.cz). 

Časy odjezdu autobusů budou upřesněny. 

Termíny a časy utkání: 

28. 4. začátek utkání: 17:30 - Zlín - DHC Plzeň 

1. 5. začátek utkání: 15:00 - Sokol Písek - DHC Plzeň 

4. 5. začátek utkání: 20:00 - DHC Plzeň - DHK Zora Olomouc (informace pro držitele permanentek: 
permanentky platí i pro nadstavbová utkání!) 

8. 5. začátek utkání 16:00 - DHC Plzeň - HC Zlín 

12. 5. začátek utkání 16:00 - DHC Plzeň - Sokol Písek 

18. 5. začátek utkání 17:30 - DHK Zora Olomouc - DHC Plzeň 

Přijďte fandit a staňte se součástí týmu! 

 



Minižačky si zahrály 4+1 na Slavii 27. 4. 2019 

V sobotu dopoledne si minižačky zahrály házenou 4+1. 

Protože to vypadalo, že budou k dispozici všechny hráčky, přihlásila jsem čtyři týmy. Bohužel v týdnu před 
turnajem dorazilo několik neplánovaných omluvenek, a tak nakonec v každém týmu bylo jen pět 
hráček. Takže bylo jasné, že si holky opravdu hodně zahrají. 

Turnaj byl sice ukončen předčasně kvůli nepřízni počasí, ale holky si zastřílely až do aleluja. Předvedli jsme 
hezké akce, dali jsme spoustu branek, jen některým hráčkám se stále nechce bránit a nasadit vlastní tělo. Na 
tom do budoucna budeme muset hodně zapracovat. 

 

 

  



Mladší dorostenky podlehly soupeřkám ze Zlína (27. 4. 2019) 

V sobotu  přivítaly mladší dorostenky na domácí půdě soupeře ze Zlína. 

První dvacetiminutovka zápasu byla v naší režii. Pak ale přišlo hluché místo a my jsme si nechali našimi 
zbytečnými  chybami sebrat vedení. Soupeř se nadechl a otočil poločasový výsledek ve svůj prospěch 12:16. 

Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním výsledek otočit. Pomalu jsme soupeřův náskok dotahovali 
až na rozdíl dvou branek. Ale v momentě, kdy jsme potřebovali dát kontaktní branku, tak jsme buď 
neproměnili, nebo některá z hráček udělala technickou chybu, a Zlín tak pokaždé odskočil. Do konce zápasu 
se nám nepodařilo výsledek obrátit na naši stranu a prohráli jsme 27:30. 

Celkově bych řekla, že obrana u nás fungovala na výbornou. Soupeř nás spíše přestřílel z rychlých 
přechodům (které vznikly kvůli našim technickým chybám) než z postupného útoku. Určitě se v tomto zápase 
nedařilo  spojkám. I přes snahu stále střílet byl velký problém proměňování.  Celkem spojky nastřílely 10 
branek, což rozhodně na výhru nestačí. Zbytek branek nastřílela křídla, kde se nejvíce dařilo Julče Dubské. 
Je třeba poučit se, přestat dělat zbytečné chyby, být na zápas koncentrované a věřit si, co se týká 
zakončování. 

Hrály: 

Dubská 8, Tomanová 6, Šindelářová 2, Lásková 1, Šimáčková 4, Rittichová 3, Drozdová 2, Voráčková 1, 
Konderová, Komárková, Krečová, Pitulová 

Chytaly Malá (16 %) a Reidlová (32 %). 

 

  



Starší dorostenky přivítaly na domácí půdě hráčky Zlína  
(27. 4. 2019) 

K tomuto zápasu mnoho nenapíšu. V každém článku, který jsem doposud psala, jsem měla pro holky vždy 
pochvalu za bojovnost a snahu. Tentokrát je nemám za co pochválit. 

Sice nám chyběly opory, jako je Pája Kepková, Anička Šmrhová, Maky Fousková, ale předvedený výkon 
ostatních hráček byl na úrovni okresního přeboru.  Vzhledem k velké absenci jsem neměla velká očekávání, 
ale takto vypuštěný zápas  jsem již dlouho nezažila. 

Více se k tomuto zápasu vracet nechci a doufám, že jsme si to vybrali a že již takový zápas neodehrajeme. 
Soupeři ze Zlína jsme podlehli vysokým rozdílem 18:35. 

Hrály: 

starší dorostenky: Bernhardová, Kliková, Nosková, Poslední 

mladší dorostenky po již odehraném prvním zápase: Drozdová, Šimáčková, Voráčková, Pitulová, Tomanová, 
Rittichová, Krečová, Lásková 

Chytaly Malá a Reidlová. 

 

  



Plzeňská liga mladších žaček (28. 4. 2019 HC Plzeň) 

Dalšího turnaje Plzeňské ligy mladších žaček, který se uskutečnil v areálu v Božkově, se tentokrát zúčastnilo 
pouze áčko, pro které to byl zároveň poslední turnaj v soutěži v této sezóně. A ač děvčata měla určitou šanci 
ještě se poprat o celkové vítězství v soutěži, tak výkony tentokrát byly stejně chladné, jako venkovní počasí. 

První zápas proti Slavii přinesl v obou herních částech velmi slabý začátek, a to jak ve hře, tak i v osobce. 
V druhé polovině se vždy sice výkon trochu zlepšil a skóre narostlo, ale i tak nebylo za co chválit (osobka 
11:3, hra 10:5). Dařilo se alespoň shot-outech (18:5). 

I když se to nezdálo jako možné, tak to nejhorší nás teprve čekalo v zápasu proti Chebu A. Už výkon v osobce 
měl k ideálu hodně daleko a zápas se podařilo rozhodnout až v úplném závěru (8:5). Shot-outy, ve kterých 
jsme proměnili jen 3 pokusy ze 14 (a přesto těsně vyhráli 6:4) a především hru, nelze hodnotit jinak, než jako 
úplný propadák. Absolutní nechuť bránit (15 obdržených branek za 20min!) a velké množství technických 
chyb zapříčinily zcela zaslouženou porážkou 13:15. 

Dojem pak trochu holky napravily v posledním zápasu proti Rokycanům, což ale vzhledem k síle soupeře 
nelze rozhodně přeceňovat (osobka 7:2, trháky 14:3, hra 11:2). 

Celkově tentokrát není za co chválit. Tak jako děvčata před týdnem předvedla výborné výkony na Prague 
Handball Cupu, tak tentokrát to vypadalo, jako by byl na hřišti úplně někdo jiný. Chladné a pro házenou ne 
úplně vhodné počasí bylo sice nepříjemné, ale pro všechna družstva stejné, a rozhodně jím nelze špatné 
výkony omlouvat. Nezbývá proto než věřit, že za další týden na Memoriálu Karla Šulce budou výkony opět 
výrazně lepší. 

Hrály: 

Baumruková 11 střel/6 branek, Bezdičková 7/4, Březinová 5/4, Košková 9/7, Krejčíková 3/0, Palečková 6/2, 
Polanková 12/10, Růžičková 6/6, Růžková 11/9, Stulíková 7/4, Šantorová 6/1, Šollarová 7/7 

Chytaly Chvátalová (38 %) a Langerová (32 %). 

 



MOL liga žen - HC Zlín - DHC Plzeň (28. 4. 2019) 

O první body v nadstavbové části bojovaly dnes ženy ve Zlíně. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Dnešní zápas nám ukázal, že skupina o udržení bude vyrovnaná a bude záležet na momentální formě a 
zdravotním stavu. My jsme dnes nebyli schopni se v prvním poločase prosadit na vysunutou obranu a na 
branku jsme se nadřeli. Z toho pramenilo 11 technických chyb a poločasový výsledek 13:8. Vypadalo to na 
debakl, ale naše děvčata ukázala, že umí bojovat a konečný výsledek je lepší, než předvedená hra. Velice 
dobrý výkon podala Eliška Šibrová, která holky udržela v zápase. Bohužel jsme přišli o jednu hráčku. Nezbývá 
nám, než se připravit na další utkání ve středu. Čeká nás hektických 14 dní. Takže na přípravu bude minimum 
času. 

Velké poděkování patří fanouškům, kteří se neváhali obětovat, vyrazili s námi na dlouhou cestu, hlasitě 
podporovali a povzbuzovali navzdory nepříznivému stavu až do konce!" 

HC Zlín - DHC Plzeň  22:21 

Branky: 

Mudrová 6/2, Formanová 4, Franzová 3/1, Oravcová 3, Bušauerová 2, Galušková L. 1, Galušková D. 1, 
Šmrhová 1 

Chytala Šibrová (43 %). 

 

  



Aprílový pochod (Záluží 28. 4. 2019) 

Třetí ročník Aprílového pochodu se uskutečnil v neděli 28. 4. 2019 v Záluží a zúčastnilo se jej 54 účastníků 
jak z řad hráček, tak i trenérů a rodinných příslušníků. 

Ač tomu dopolední počasí moc nenasvědčovalo, tak na všechny nakonec čekalo příjemné počasí. Start byl u 
Kulturního domu v Záluží a následovala trasa v okolí místních lomů, která byla doplněna záludnými úkoly na 
procvičení paměti. Okruh měřil téměř čtyři kilometry a v části byly připraveny i alternativní trasy pro borce a 
lazary. V cíli pak čekalo ohniště, kde si všichni mohli opéct buřtíky a posedět v přátelské atmosféře. 

Všichni si pochod moc užili a už teď se těšíme na příští ročník. 

 

 

  



Memoriál Karla Šulce je tu (Plzeň 4. - 6. 5. 2019) 

Každoročně počátkem května ožívá největší plzeňské sídliště házenou. Memoriál Karla Šulce, největší turnaj 
pro nejmenší házenkářky, má skvělé renomé po celé republice a láká do Plzně stovky mladých sportovkyň. 
S nimi přijíždí desítky trenérů, rozhodčích a stovky fanoušků. Společně zamíří do areálu 31. ZŠ, ul. E. 
Krásnohorské. 

A znovu budou padat rekordy! Na letošní 28. ročník je přihlášeno 88 družstev z celé republiky. Nejdále to 
budou mít děvčata z Moravy (ze Zlína a Olomouce). Zastoupeny jsou ale téměř všechny kraje (přijedou týmy 
z Chebu, Písku, Jindřichova Hradce, Žirovnice, Ledče nad Sázavou, Mostu, Prahy, Strupčic ...). 

Hrát se bude tradičně v pěti kategoriích. Mladší žačky a nejstarší minižačky poměří své síly v klasické házené. 
O něco mladší děti pak hrají miniházenou (na menším hřišti a s menším počtem hráčů – 4 v poli a 1 brankář). 

Přihlášená družstva: 

• mladší žačky - 29 týmů  

• minižačky 6+1 - 21 týmů 

• minižačky 4+1 Profi - 10 týmů 

• minižačky 4+1 Amatér - 13 týmů 

• minižačky 4+1 Přípravka - 15 týmů 

Sportovní klání bude probíhat současně na osmi hracích hřištích. „Velká“ házená bude k vidění na třech 
venkovních hřištích 31. ZŠ, také ve školní sportovní hale a na venkovním hřišti Gymnázia Františka Křižíka. 
Miniházená bude k vidění na jednom hřišti v areálu 31. ZŠ a na dvou hřištích v areálu Gymnázia Františka 
Křižíka. Odehráno bude úctyhodných 452 utkání. 

Již tradičně je pro děti připraven bohatý program. 

V sobotu budou utkání probíhat od 8:00 do 20:00 h. Dále přijde děti navštívit maskot Vodárny Plzeň vydra 
Bonifác. V 14:00 h se hráčky mohou těšit na ukázku práce dobrovolných hasičů z Bolevce. Večer bude na 
venkovním hřišti za umělého osvětlení připraven sedmičkový rozstřel. V hale pak bude od 20:00 h probíhat 
utkání nejvyšší soutěže MOL ligy žen DHC Plzeň proti DHK Zora Olomouc. 

Nedělní porci zápasů (8:00 - 20:00 h) zpestří v průběhu dne skákací hrad a večer Šulc Cinema - filmové 
představení (film děti vybíraly v internetovém hlasování). 

V pondělí bude turnaj vrcholit (hrát se bude 7:30 - 12:00 h). Od 11:00 h bude probíhat autogramiáda s 
házenkářskými hvězdami (účast přislíbila reprezentantka Dominika Zachová i reprezentanti z Talentu Plzeň - 
Ondřej Šafránek a bratři Tonarové). 

Slavnostní vyhlášení bude připraveno na 12:00 h pro nejmladší kategorie a na 13:00 h pro starší kategorie. 

Přijďte se podívat a okusit tu pravou turnajovou atmosféru! 

Kompletní program turnaje včetně rozlosování najdete na stránkách www.memorialkarlasulce.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.memorialkarlasulce.cz/


Ženy DHC Plzeň z Písku body nepřivezly (1. 5. 2019) 

Druhé utkání play-out odehrály ženy DHC Plzeň v Písku. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Dnešní utkání vypadalo podle očekávání - hodně soubojů a tvrdé obrany podpořené výkony brankářek. V 
prvním poločase jsme hráli přesně tak, jak jsme se připravovali. Bohužel jsme z toho nevytěžili výraznější 
vedení. Ve druhém poločase jsme s přibývajícím časem postupně přicházeli o dobrý výsledek. Určitě musíme 
pochválit naši defenzivu podpořenou skvěle chytající Eliškou Šibrovou (54 %). Stále se ale potýkáme se 
slabou efektivitou v útočné fázi. Málo využíváme slabin soupeře, na které se připravujeme. Takže toto musíme 
rychle napravit do dalších zápasů. Tím, že hrajeme každý třetí den, tak času moc nezbývá a je třeba rychle 
reagovat. Děvčata disponují velkou bojovností, což určitě přinese své ovoce v dalších zápasech. Už jen proto, 
že nás fanoušci podporují a jezdí na každé venkovní utkání a vytváří tak holkám téměř domácí prostředí. To 
jsou faktory, které musíme využít a přetavit ve vítězství." 

Hrály: 

Kepková 3, Oravcová 2, Šmrhová 3, Bušauerová 1, Mudrová 2, Franzová 2, Galušková L. 1, Galušková D. 1 

Chytaly Šibrová (54 %) a Mácalová (33 %). 

 

 

 

  



Ženy DHC Plzeň poprvé bodovaly v play-out (DHC Plzeň - 
Zora Olomouc 4. 5. 2019) 

Ženy se poprvé představily v nadstavbové části před domácím publikem. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Dnes jsme zápas zvládli díky velké bojovnosti. Děvčata zaslouží velkou pochvalu a doufáme, že jim toto 
vítězství nalilo čerstvou krev do žil. Dnes zkušenější hráčky předvedly přesně to, co se od nich očekává. 
Udržely tým nad vodou v klíčových situacích. Střelecky se výborně prosazovaly Oravcová, Šmrhová a D. 
Galušková, která byla ze sedmiček neomylná. Bohužel jsme v utkání přišli o Mudrovou, a to hned z kraje 
utkání - pro tým nebylo vůbec jednoduché udržet koncentraci. Přesto  to děvčata zvládla a vybojovala důležité 
dva body. A v neposlední řadě děkuji fanouškům za neutuchající podporu." 

Hrály: 

Mácalová, Kepková 2, Oravcová 9, Šmrhová 6, Bušauerová, Sedláková, Formanová, Mudrová 1, Franzová 
3, Šibrová, Galušková L. 1, Galušková D. 5, Fousková, Poslední, Svobodová 2 

 

 

 

 



Memoriál Karla Šulce 4. 5. – 6. 5. 2019 (minižačky) 

Na největším domácím turnaji měly minižačky zastoupení ve třech kategoriích. 

4+1 Amatér 

V tomto týmu si zahrály hráčky Beránková Ellen, Hřebejková Alex, Cvačková Kristýnka, Kaucká Lucie, 
Růžičková Gábinka, Sedláčková Michaela, Poskočilová Bety, Hodlová Denisa, Trejbalová Vanesa. Tato 
skupiny se hrála bez výsledků, proto spousta odehraných minut děvčatům určitě přinesla cenné zkušenosti a 
doufáme, že i větší odvahu do uvolňování. Střelecky se stále některé pořád trápí s umístěním a s razancí. 
Jinak si turnaj všechny dostatečně užily jak na hřišti, tak i mimo něj :-) 

4+1 Profi 

Tento tým zastupovaly hráčky Červená Rozárka, Rittichová Lucie, Samcová Vendy, Poskočilová Bety, 
Hodlová Denisa, Kaucká Lucie, Trejbalová Vanesa, Sedláčková Míša a Růžičková Gábi. V této kategorii se 
již hrálo na výsledek. Přihlášeno do této skupiny bylo 10 týmů a hrálo se systémem každý s každým. Tento 
model je nejspravedlivější. 

V průběhu turnaje jsme odehráli spoustu pěkných utkání, ale více méně s jednoznačnými výsledky. A osm 
zápasů jsme vyhráli rozdílem třídy. Jen jedno jediné utkání z celého turnaje bylo vyrovnané a bylo jasné, že 
ten kdo vyhraje, bude první. 

V důležitém zápase jsme nastoupili proti plzeňské Slavii. Utkání bylo po celou dobu hracího času vyrovnané 
a pro nás smolné, neboť jsme v závěru neproměnili a zápas prohráli o branku 18:19. 

Celkově hodnotím výkon holek na výbornou. U většiny byl vidět pohyb na hřišti, individuální uvolňování, 
přehled na hřišti a spousta z nich si i hodně zastřílela. Nejvíce branek nastřílela Rozárka (60 branek), 
nejlepším obranářem byla Vendy. Velmi pěkný výkon podala Denisa v brance a nejlepší hráčkou družstva na 
turnaji byla vyhlášena Lúca Rittichová. Všem velmi dobře sekundovaly Bety Poskočilová a Lucka Kaucká. 
Větší odvahu ještě potřebujeme od Míši, Gábinky a Vanesy. Jinak byl turnaj velmi vydařený a holky si ho 
maximálně užily. 

Ve výsledku nás velmi těší krásné 2. místo z prestižního domácího turnaje. 

6+1 mini 

Toto družstvo zastupovaly háčky ročníku 2008. Budková Bety, Budková Kači, Hanzlíková Barča, Dostálová 
Anežka, Doubková Vali, Jungová Štěpánka,  Nikodémová Elen, Krbcová Nika, Sedláčková Áďa, Svobodová 
Dani, Svatoňová Sára, Šerá Julča, Špačková Aneta, Čákorová Nikol,  Červená Rozárka. 

Na turnaj bylo přihlášeno  celkem 21 družstev, která byla rozdělena do třech skupin. My tedy nastoupili 
v základní skupině proti těmto týmům (v závorce vždy výsledek utkání): 

DHC Plzeň – Sokol Písek C (21:1) 

DHC Plzeň – Slavia Praha (17:11) 

DHC Plzeň – Strakonice (10:5) 

DHC Plzeň – Háje Praha B (16:2) 

DHC Plzeň – Baník Most (16:4) 

DHC Plzeň – Hvězda Cheb (11:9) 

Většina zápasů v základní skupině byla jednoznačná. Ve všech šesti utkáních si  děvčata dostatečně zahrála. 
Jen jedno utkání bylo vyrovnané, a to proti chebskému celku. Celé utkání jsme vedli dokonce i o pět branek, 
jen jsme nebyli schopni udržet koncentraci až do konce. Tu se jedné hráčce podařilo během dvou minut 
stáhnout výsledek na rozdílový o jednu branku. V úplném závěru skórovala Dani Svobodová z křídla a my se 



tak mohli radovat z vítězství. I když v závěru podceněného utkání. Ze skupiny jsme tedy bez jediné prohry 
postupovali mezi 6 nejlepších týmů. 

První finálový zápas jsme nastoupili proti již známým Jihočeškám z Písku. Již tradičně jsou naše zápasy 
vyrovnané a ani tento nebyl výjimkou. Opět smolný začátek pro nás dal vedení na stranu soupeře a my se 
snažili, co mohli, a dotahovali. V druhé půli druhého poločasu jsme si dokonce vedení vzali na svoji stranu. 
V obraně jsme se ale nedokázali dostatečně koncentrovat a zbytečnými chybami dovolili soupeři skórovat – 
a nakonec i výsledek otočit. Zápas tak skončil porážkou o branku 11:12. 

Druhé finálové utkání jsme nastoupili proti plzeňské Slavii. Hned od začátku jsme si vedení vzali do svých 
rukou a pevně ho drželi až do konce zápasu. Vyhráli jsme 12:5. V tomto utkání dala každá hráčka po jedné 
brance. 

Třetí finálový zápas jsme nastoupili proti Černým Andělům z Mostu. Tým pro nás neznámý disponoval 
vysokými hráčkami.  V tomto utkání pro nás vyzněl lépe první poločas, který jsme vyhráli 8:3. Zato ve druhé 
půli vůbec nefungovalo proměňování - první branku jsme dali až ve druhé minutě druhého poločasu a druhou 
branku ve druhém poločasu jsme vstřelili až v závěru. Zaplať pánbůh, že se dařilo brankařkám a že dovolily 
soupeři ve druhé půli vstřelit jen čtyři branky a zbytek vychytaly. Utkání jsme nakonec díky prvnímu poločasu 
vyhrály 10:7. 

Poslední finálový zápas jsme nastoupili proti pražským Hájům. Ti nám měly co oplácet, neboť na Pragáči 
jsme je naším vítězstvím poslali do horší skupiny. Zápas mezi námi rozhodoval o druhém a třetím místě.  I 
toto utkání bylo velmi pohledné a bojovné z obou stran. Hráčky se rvaly o každý gól. A i když jsme od začátku 
utkání tahali za lepší konec my, opět jsme si nechali v závěru utkání naší nekoncentrací vítězství sebrat.  Dvě 
sekundy před koncem skórovala hráčka z Hájů a my tak zápas prohráli 11:12. 

Na Memoriálu Karla Šulce jsme se tedy umístily na pěkném 3. místě. 

Na tomto turnaji byla vidět už větší spolupráce mezi hráčkami. Určitě každý vyrovnaný zápas byl pohledný. 
Je vidět, že se hráčky od začátku sezóny zas posunuly o pořádný kus dál. I když je stále na čem pracovat. 
Rozhodně v koncentraci a tvrdosti v obraně (stále soupeře šetříme) a určitě v proměňování. Tam mají ještě 
některé hráčky velké rezervy a bohužel v důležitých zápasech nás to stojí výsledek. Nejlepším střelcem 
družstva byla Aneta Špačková, kterou podporovaly další střelci Budková Bety, Budková Kačka, Svatoňová 
Sára. Určitě velmi dobrými obranáři byly Jungová Štěpánka, Sedláčková Adéla a Doubková Vali, pochvalu 
zaslouží i Dostálová Anežka, Krbcová Nika, Šerá Julča a Svobodová Dani.  Nejlepší hráčkou družstva byla 
Hanzlíková Barča. Další ocenění za nejlepší brankařku turnaje dostala  Nikodémová Elen, té v brance 
statečně vypomáhaly Čákorová Nikol a Červená Róza. 

Nedílnou součástí takto velkého domácího turnaje jsou RODIČE. 

Velký dík jim patří jak za maximální podporu děvčat při každém zápase, za hlasité fandění, ale i za pomoc s 
organizací tohoto turnaje, který bychom bez nich nezvládli uspořádat. 

   

 

 

 



Memoriál Karla Šulce 4. – 6. 5. 2019 (mladší žačky) 

Od soboty do pondělí se uskutečnil v pořadí již 28. ročník Memoriálu Karla Šulce, který tentokrát namísto 
tradičního sluníčka přinesl velmi chladné a v sobotu i deštivé počasí, ale přesto byly k vidění velmi pěkné 
házenkářské výkony. V kategorii mladších žaček nás tentokrát reprezentovala dvě družstva. 

Áčko 

Áčko vstoupilo do turnaje se soupeřem, se kterým jsme se tuto sezónu sice nepotkali, ale velmi dobře jej 
známe z kategorie minižactva – Astrou Praha. Podle očekávání šlo o zcela vyrovnaný souboj, ve kterém jsme 
ještě tři minuty před koncem o branku prohrávali. Třemi rychlými góly po sobě se pak ale podařilo zápas otočit 
a udržet těsné vítězství 15:14. Druhý zápas s Ledčí nad Sázavou byl ve znamení celé řady nepřesností a 
dlouho se nám proto nedařilo soupeři odskočit na vyšší rozdíl. I tak jsme ale v klidu nakonec zvítězili 13:9. 

Třetí zápas proti Tachovu B, tvořeném spíše začínajícími hráčkami, byl jasný od začátku do konce (15:1). 
Výsledkově jasně pak vyzněl i zápas proti Slavii Plzeň, ve kterém se nám ale na mokrém povrchu a v zimě 
vůbec nechtělo hrát (první poločas jen 5:3) a o výsledku rozhodl až poločas druhý (11:4). Bohužel podobně 
vypadal i sobotní poslední, a z hlediska konečného umístění naprosto zásadní, souboj s Jindřichovým 
Hradcem. Zejména první poločas (pouze jedna vstřelená branka za 12,5 minuty!) byl úplně katastrofální. 
Naštěstí ani soupeři se střelecky moc nedařilo a tak výsledek zůstával otevřený (poločas 1:3). Ani ve druhém 
poločasu žádné střelecké dostihy nenastaly, a místo do sítě se holky trefovaly jen do tyček. Po našem 
nejhorším výkonu v turnaji jsme proto zaslouženě prohráli 4:7. 

Úkol pro neděli zněl proto zcela jasně - cesta do skupiny o 1. - 8. místo vedla přes favorita skupiny z Hájů 
(finalistu letošního Prague Handball Cupu). V tomto zápasu děvčata předvedla svůj vůbec nejlepší výkon 
v turnaji a po celý první poločas držela dokonce těsný náskok. Až těsně před pauzou soupeř vyrovnal na 6:6. 
Vstup do druhého poločasu se nám však bohužel nevydařil. Naplno se projevila fyzická převaha soupeře a 
v útoku se nám i přes dobré střelecké pozice navíc přestalo dařit střelecky. Výsledek je proto nakonec vyšší, 
než by odpovídal poměru sil na hřišti (9:14). 

V základní skupině jsme tak po dvou porážkách skončili na třetím místě a čekaly nás tak souboje ve skupinách 
o 9. – 16. místo. Prvním soupeřem nám byli pro nás ne úplně známí mostečtí Černí andělé, se kterými jsme 
si ale dokázali snadno poradit (14:3). Zato na druhého soupeře ve skupině (Cheb A) jsme měli čerstvé 
vzpomínky, jelikož jsme s ním před týdnem po ostudném výkonu prohráli v Plzeňské lize. Tentokrát však holky 
přistoupily k zápasu mnohem zodpovědněji a od prvních minut dali jasně najevo, kdo bude udávat tón zápasu. 
Po velmi dobrém výkonu jsme zvítězili 21:14. 

I v posledním nedělním zápasu nás čekal soupeř, kterého velmi dobře známe a který měl před turnajem určitě 
ambice na medailové umístění – Strakonice. I když se nám v tomto složení (ročníky 2006 a 2007) proti tomuto 
soupeři obvykle nedaří, tak tentokrát děvčata předvedla výborný výkon. Na jedničku vyšel začátek (rychle 
jsme vedli o 2 branky), ale pak soupeř dokázal výsledek otočit (poločas 6:7). Opět nám (stejně jako např. proti 
Hájům) bohužel nevyšel vstup do druhé půle, soupeř odskočil na 4 branky a o výsledku tak rozhodl. Přesto 
holky zápas dobojovaly až do konce a i přes prohru mohly ze hřiště odcházet s pocitem, že pro úspěch udělaly 
maximum (11:15). 

V pondělním mrazivém dopoledni nás (naštěstí v hale) čekal poslední soupeř z Vršovic. Po trochu ospalejším 
prvním poločasu, ve kterém se nám moc nechtělo bránit (11:8), se výkon výrazně zvedl a zápas jsme dovedli 
k jasné výhře 22:12. 

Celkově turnaj jasně ukázal, jaké jsou silné a jaké naopak slabé stránky družstva. Ve většině zápasů holky 
výborně bránily a agresivitou nutily soupeře k chybám. Za největší plus lze určitě považovat přechod do 
rychlého útoku (celkem 37 branek), na kterém měla velký podíl nejen obrana, ale i obě spolehlivě chytající 
brankářky. Naopak největší slabinou byla hra proti postavené obraně, kde nám kromě Máji a Majdy s Vodou 
stále chybí větší odvaha pro střelbu z dálky. Výkony některých hráček pak určitě zůstaly za očekáváním, i co 
se týče rychlosti náběhu do volného prostoru a hry jedna na jednu. 

Konečné desáté místo lze pak hodnotit jako průměrné, jelikož v možnostech děvčat určitě bylo kvalifikovat se 
do skupiny o 1. -8. místo, o čemž nakonec rozhodl jediný nepovedený zápas. Z jednotlivců se střelecky 
nejvíce prosazovala Laura, byť je potřeba brát v úvahu, že drtivou většinu branek vstřelila z rychlých útoků 
(21 z 31 branek). Výborný turnaj odehrála Eliška, která se dokázala prosazovat jak na křídle, tak i na pivotu, 
a byla po zásluze vyhlášena nejlepší hráčkou družstva. Spolehlivé výkony ale předvedly i ostatní hráčky, 
včetně těch, které si nominaci do áčka vysloužily předchozími dobrými výkony na Prague Handball Cupu. 



Hrály: Baumruková 15 branek, Bažantová M. 7, Burjasová 9, Březinová 2, Košková 10, Loskotová 1, 
Palečková 9, Polanková 13, Růžičková 13, Růžková M. 8, Stulíková 9, Vaicová 9, Vopatová 31 

Chytaly Chvátalová (36 %) a Langerová (48 %). 

Béčko 

V sedmičlenné základní skupině se družstvo DHC Plzeň B, které bylo složeno z hráček, které mají větší 
zkušenosti, a z hráček, které mají méně zkušeností, utkalo v sobotu s družstvem DHK Slavoj Žirovnice a po 
bojovném výkonu překvapivě vyhrálo (9:8). Branky: Bezdičková 3, Krejčíková 1, Podlenová 1, Šollarová 1, 
Nyklesová 2 a Šantorová 1 

V druhém utkání základní skupiny narazila děvčata na silný celek Zlín A, a i když prohrála (11:18), ukázala, 
že umějí hrát a porvat se o výsledek. Branky Bezdičková 3, Zídková 3, Cvačková 3 a Mancellari 2 

Třetí utkání sehrála děvčata s Pískem B (14:16). V tomto utkání se děvčata přizpůsobila hře soupeře a po 
právu prohrála, chyběla bojovnost, naopak bylo mnoho technických chyb (špatné přihrávky, ztráty míče). 
Branky: Bezdičková 4, Krejčíková 1, Zídková 3, Šollarová 5 a Cvačková 1 

Čtvrté utkání základní skupiny bylo s družstvem Černí Andělé (7:15). I v tomto utkání chyběla větší bojovnost, 
zápal pro hru a opět bylo mnoho technických chyb. Děvčata zaslouží pochvalu jenom za bojovnost ve druhém 
poločasu, který vyhrála 6:2. Branky: Bezdičková 3, Krejčíková 1, Zídková 1, Šollarová 1 a Mancellari 1 

Předposlední utkání v sobotu hrála děvčata s pozdějším vítězem turnaje DHC Slavia Praha I (7:15). Proti 
vítězi turnaje děvčata zabojovala a předvedla statečný výkon a bojovnost i chuť porvat se o výsledek. Branky: 
Bezdičková 3, Krejčíková 1, Šollarová 2 a Šantorová 1 

V posledním utkání v sobotu děvčata sehrála proti družstvu Kobylisy černé (7:4). Možná to bylo zimou, ale 
opět děvčata dělala mnoho chyb a opět chyběla větší bojovnost a chuť porvat se o lepší výsledek. Branky: 
Bezdičková 1, Krejčíková 1, Zídková 1, Šollarová 2 a Cvačková 2 

V neděli ráno děvčata sehrála poslední utkání v základní skupině proti známému soupeři z krajské soutěže 
Cheb A (9:19). Branky: Krejčíková 1, Zídková 1, Šollarová 2, Mancellari 1, Bažantová Eva 1 a Šantorová 3 

V základní skupině děvčata obsadila 6. místo a postoupila do skupiny o 17. - 24. místo spolu s družstvem 
Písku B. Výsledek ze základní skupiny (14:16) se jim započítával. 

Druhé utkání ve skupině děvčata sehrála s družstvem Ledeč nad Sázavou (11:15) a ani velká bojovnost 
nestačila na lepší výsledek. Branky: Bezdičková 1, Zídková 1, Šollarová 5, Mancellari 1, Bažantová Eva 1 a 
Šantorová 1 

Ve třetím utkání ve skupině jsme narazili na celek, s kterým hrajeme krajskou soutěž - HK Slavia VŠ Plzeň 
(9:6). Branky: Bezdičková 2, Šollarová 2, Cvačková 1, Nyklesová 1, Bažantová Eva 2 a Šantorová 1 

Děvčata skončila ve skupině na 3. místě a postoupila do skupiny o 21. - 24. místo, výsledek se Slavii VŠ 
Plzeň se započítával do této skupiny. 

Předposlední utkání na tomto turnaji jsme sehráli s družstvem Háje B (11:4). Branky: Bezdičková 1, Zídková 
2, Šollarová 1, Cvačková 2, Mancellari 2, Nyklesová 1, Bažantová Eva 1 a Šantorová 1 

Poslední utkání sehrála děvčata opět s účastníkem krajské soutěže HK Rokycany (8:7). Branky: Zídková 1, 
Šollarová 4 a Bažantová Eva 3 

Po tomto utkání skončilo družstvo na 21. místě, z celkového počtu 29 družstev. Celkově družstvo odehrálo 
11 utkání, vyhrálo 5 utkání a 6 prohrálo, skóre 103:124. Nejvíce nás mrzí prohra  s družstvem  Písek B a 
družstvem Černí Andělé. Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Šantorová Marie. Dále bych chtěl 
pochválit Kačku Šollarovou a Andy Zídkovou za střelbu z dálky. Za bojovnost si pochvalu zaslouží Sára a 
Viky. Škoda je, že Eva Bažantová nemohla s námi hrát už v sobotu, když se rozhodovalo o umístění ve 
skupině. 



Myslím si, že družstvo mělo na lepší umístění, než na kterém skončilo. Počítali jsme, že bychom mohli hrát 
ve skupině o 13. - 16. místo. Bohužel k výsledku v turnaji přispěla také špatná atmosféra v družstvu, hráčky 
místo toho, aby se v utkání povzbuzovaly, tak si vyčítaly chyby, křičely na sebe v utkání a vyčítání pokračovalo 
v šatně družstva. I když jsme jim to vysvětlovali, nebylo to nic platné. I tak je ale potřeba pochválit je minimálně 
za snahu a bojovnost. 

Hrály: Bezdičková, Krejčíková, Podlenová, Zídková, Šollarová, Cvačková, Radová,  Růžková Adriana, 
Mancellari, Bažantová Eva, Šantorová, Smejkalová 

Chytaly Nyklesová a Kaucká. 

I přes ne úplně házenkářské počasí věříme, že si holky turnaj (pro ročník 2006 navíc poslední) užily a odnesly 
si z něj spoustu zážitků. Stejně jako počasí byly proměnlivé i jejich výkony na hřišti a kvalita především v útoku 
někdy chyběla. I tak ale minimálně za velkou bojovnost je potřeba všechny holky pochválit. 

Poděkování pak musí směřovat i k rodičům, jejichž pomoc při organizaci turnaje je neocenitelná a i díky nim 
se každý rok daří pomyslnou laťku vždy ještě o kousek posunout. 

 

  



Memoriál Karla Šulce 4. - 6. 5. 2019 

Po několika slunných a teplých předchozích ročnících prověřila tentokrát účastníky turnaje zima.  

Velmi nízké teploty a deštivé počasí přesto nedokázaly odradit nejen dívčí házenkářské naděje, ale i fanoušky. 

I letošní ročník byl ve znamení rekordů. Hrálo se na osmi hřištích (pěti na velkou házenou a třech na 
miniházenou). Zúčastnilo se 88 týmů a v nich se v akci představilo celkem 907 dětí! V utkáních, kde se počítaly 
výsledky (mladší žačky, minižačky 6+1, minižačky 4+1 Profi) padlo celkem 4800 gólů. K tomu je třeba 
pomyslně připočítat branky padlé v utkáních minižaček 4+1 Amatér (bez výsledků) a v kategorii Přípravek. 

V sobotu musel být bohužel turnaj kvůli hustému dešti na hodinu přerušen, ale nakonec byla všechna utkání 
dohrána. Nedošlo už ale bohužel na Sedmičkový rozstřel. Program zpestřila návštěva vydry Bonifáce 
(maskota Vodárny Plzeň). 

V neděli už nepršelo. Kromě další pořádné porce zápasů byl pro děti zdarma připraven skákací hrad. Večer 
se pak všichni sešli v hale k promítání filmu Tajný život mazlíčků. 

V pondělí vykouklo i sluníčko (přestože rtuť teploměru příliš nad nulu nevystoupala). Napínavá házenkářská 
klání pokračovala souboji o konečné umístění. Diváci po celé republice mohli sledovat utkání těch nejlepších 
minižákyň a mladších žákyň díky přenosům na TV com. Od 11:00 h byla připravena autogramiáda s 
házenkářskými osobnostmi Lenkou Černou, Dominikou Zachovou a Vladimírem Haberem. 

Na závěrečné slavnostní vyhlášení zavítala celá řada hostů. Medaile a ceny dětem osobně předala Ing. 
Helena Řežábová, starostka Městského obvodu Plzeň 1, která také měla nad celou akcí záštitu. Pogratulovat 
dětem přišel také vedoucí odboru sportu Města Plzně Přemysl Švarc, místostarosta Městského obvodu Plzeň 
1 Jiří Uhlík, ředitelka Nadace 700 let Alena Kozáková i ředitelka 31. ZŠ Plzeň Mgr. Miluše Kurzová. Dětem 
blahopřáli i Vladimír Haber a Dominika Zachová. 

Velký dík patří nejen pořadatelům, ale i rodičům a hráčkám starších kategorií, kteří pomohli turnaj 
zorganizovat! A samozřejmě patří pochvala i všem účastníkům, kteří s úsměvem na rtech všechno zvládli, i 
když to v tomhle počasí opravdu nebylo jednoduché. 

Fotky z turnaje budeme průběžně doplňovat na rajče. 

 

 

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/


Mladší dorostenky vydržely v Kunovicích jen poločas  
(8. 5. 2019) 

Během jednoho týdne odehrály mladší dorostenky dva ligové zápasy. 

K prvnímu se vyjíždělo ve středu do vzdálených Kunovic. Odjížděli jsme bohužel opět jen s deseti hráčkami 
(mezi nimi i dvě starší žačky). 

První poločas nám vyšel velmi dobře, obrana fungovala tak, jak měla. Holky si ohlídaly klíčové hráčky 
soupeře. Střelecky se zase až tolik nedařilo, a tak jsme odcházeli do šaten za stavu 18:16. 

Na začátku druhého poločasu bylo holkám řečeno, co mají dělat a čeho se vyvarovat. Hráčky nejspíše slyšely 
jen to, čemu se vyvarovat a začaly dělat přesný opak. Hra v druhém poločasu nejde ani komentovat. Střelba 
spojek byla jako přihrávka brankářce. Kromě toho jsme udělali několik zbytečných technických chyb a spoustu 
nepřesností. 

Domů jsme odjížděli s výpraskem 41:28. 

Hrály: 

Šindelářová, Tomanová 6, Drozdová 7, Šimáčková 2, Krečová, Lásková 4,  Rittichová 3,  Dubská 2, 
Voráčková 3, Pitulová 1 

 

 

 

 



MOL liga žen DHC Plzeň - HC Zlín (8. 5. 2019) 

Ženy v dalším kole play-out MOL ligy v domácím prostředí nestačily na Zlín. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Dnešní zápas zůstal za očekáváním. Nedařilo se nám prosazovat na postavenou obranu a neproměnili jsme 
9 čistých šancí, včetně sedmiček. A pak jsme prohráli pasáž v polovině druhého poločasu 6 proti 4 za stavu 
16:16, což se ukázalo jako klíčové, I přes velkou bojovnost se nám nepodařilo utkání otočit. Takže nám 
nezbývá než rychle na toto zapomenout, vyčistit si hlavu a připravit se na zápas proti Písku, který bude velice 
důležitý." 

Hrály: 

Mácalová, Kepková 2, Oravcová 4, Šmrhová 4, Bušauerová 1, Sedláková, Formanová, Franzová 2, Šibrová, 
Galušková L. 5/3, Šlehoferová, Galušková D. 1/1, Fousková, Poslední, Svobodová, Nosková 

 

 



Minižačky na Talentu sk. B 5+1 (11. 5. 2019) 

Minižačky se v sobotu sešly na Talentu zahrát si osobní obranu, shot-outy a 20 minut hry. 

Jelikož se na tento turnaj přihlásily pouze dva týmy, a to hoši z Talentu a hoši z VŠ Plzeň, postavilo DHC dva 
týmy. Děvčata tedy dostala obrovskou porci hracích minut a na některých bylo znát, že je to pro ně hodně 
namáhavé. I přesto se s tím velmi dobře popasovala a všechny zápasy hrála velmi vyrovnaně.  S výkonem 
hráček jsem spokojená, snažily se hodně o střelbu z dálky a byla vidět i týmová souhra. Jen to proměňování, 
to je pořád problém. Dokážeme si vytvořit střelecké pozice a nedokážeme míč narvat do branky, stále je to 
střelba jen na půl plynu. 

Hrály: 

Dostálová, Hodlová, Kaucká, Krbcová, Sedláčková M., Sedláčková A., Svobodová, Špačková 

Doubková, Jungová, Nikodémová, Růžičková, Samcová, Svatoňová, Vávrová, Šerá 

 

 

 

  



Žákovská liga 6. kolo (11. 5. 2019) 

Poslední kolo Žákovské ligy přineslo hráčkám DHC Plzeň několik nezapomenutelných zážitků. 

Cesta autobusem probíhala dlouho poměrně v klidu. Před Velkým Meziříčím jsme bohužel uvízli v koloně a 
nepohnuli se více než dvě a čtvrt hodiny. Původně plánovaný příjezd na osmou hodinu se protáhl až na 
jedenáctou. 

Ráno jsme v klidu dorazili do Moravského Krumlova, kde pořádaly turnaj Ivančice. 

Tento tým byl i naším prvním soupeřem. Od začátku jsme měli více ze hry, a přestože jsme nikdy neskočili 
na výraznější rozdíl, zaslouženě jsme vyhráli (15:14). 

Druhé utkání bylo velmi pohledné. Hrály jsme proti Porubě. Vycházely nám kombinace i rozehrávané desítky. 
I v tomhle zápase jsme nakonec uhájili jednobrankove vedení a vyhráli (23:22). 

Třetí utkání proti Mostu jsme se sice snažili, ale na vítězství to nestačilo. V rozhodující pasáži jsme opakovaně 
neproměnili, ztratili míč a ještě dostali zbytečný gól. I přes velkou snahu se nám nepodařilo utkání otočit. 
Prohráli jsme 13:18. 

Poslední utkání proti Sokolu Vršovice jsme měli převahu od samého začátku. Sice soupeřky ve 3. minutě 
druhého poločasu dotáhly na 11:11, my jsme po ale znovu zabrali a zbytek zápasu jsme si pohlídali. Od 7. 
minuty druhého poločasu jsme už ale stříleli branky jenom my a vyhráli jsme zaslouženě 21:12. 

Celkově: 

Družstvo táhla Julča Dubská, která i přes zdravotní handicap hrála na hranici svých možností. Výborně se 
turnaj vydařil Majdě i Beny. V brance byla oporou Ája. Několik pěkných uvolnění předvedla Kepi (musí ale 
ještě zapracovat na střelbě z dálky). 

Zejména v posledním zápase zazářily i obě mladší žačky Eliška a Mája. Solidní výkon s malým množstvím 
chyb předvedly Vážka, Míša, Aichy, Kikina, Měchura, Viky i Lucka. 

Hrály: 

Aichingerová 2, Baumruková 2, Benešová 4, Dubská 31, Kepková 6, Komárková 18, Konderová, Krausová 
4, Měchurová, Nová 3, Perlová, Polanková 2 

Chytaly Šoralová (42 %) 

a Šindelářová (39 %). 

 

 

 

  



Mladší dorostenky neuspěly doma proti Slavii (11. 5. 2019) 

Druhý zápas v tomto týdnu čekal mladší dorostenky na domácí půdě, a to proti pražské Slavii. 

Pro holky to byl další těžký zápas a opět v oslabené sestavě. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, a proto 
jsme šli do utkání s cílem odehrát kvalitní zápas. V šatně jsme si všechno řekli, a když jsme vstoupili na hřiště, 
tak jsme všechno okamžitě zapomněli. První poločas byl naprosto tragický - místo střelby jsme opět brankářce 
jen přihrávali a dali jí tak šanci nahrát do rychlého útoku, kam jsme se již my ale nestačili vracet. Stav o 
poločase byl 5:16. 

Druhý poločas byl o něco lepší. Začaly jsme proměňovat šance, které jsme si vytvořili. Přestože jsme druhý 
poločas vyhráli, celkově pro nás zápas skončil 21:31. 

Pro mě velkou pochvalu zaslouží Pája a Malina. Pája (Pavlína Lásková) je přesně ta hráčka, která nechá na 
hřišti vše, co má. Pro mě je to největší tahoun družstva. Malina (Michaela Malá) i přes svá zranění předvádí 
neskutečné zákroky a i jí patří velký dík. Také díky ní dnes nesvítila na světelné tabuli 40tka. 

Pochvalu zaslouží i Karolína Čásová, která dnes nastoupila k prvnímu ligovému zápasu v této kategorii. 

Největší zklamání pro mě jsou spojky. Jejich střelecká úspěšnost a ani herní výkon není podle mého názoru 
na reprezentační úrovni. Některé hráčky by se měly nad sebou zamyslet. A začít přemýšlet, kde je ta chyba. 
Bohužel dnes některé hráčky s reprezentačním potenciálem předvedly výkony spíše na úrovni minižaček. 

Další věc, která družstvo trápí, je tréninková morálka. Některým hráčkám to možná vyhovuje, ale bohužel 
málo odtrénovaných hodin a odstřílených střel se jasně promítá do zápasů a výkony těchto hráček pak snižují 
výkony celého družstva (i těch, které na tréninky chodí poctivě). 

Příští týden nás čeká poslední zápas a to na půdě Mostu. Pokud si holky nezačnou předvádět to, co umí, tak 
nás čeká další složitý zápas. Každé utkání ale začíná 0:0 a je na celém týmu, jak k němu přistoupí. 

Hrály: 

Malá -  Tomanová 2, Drozdová 5, Šimáčková 2, Krečová, Lásková 1,  Rittichová 2, Čásová, Voráčková 6, 
Pitulová 3 

 

  



Starší dorostenky podlehly pražské Slavii (11. 5. 2019) 

V sobotu 11. 5. 2019 přivítaly starší dorostenky na domácí půdě tým Slavia Praha. 

Co k tomuto zápasu napsat. Snad jen, že jsme rádi, že na ukazateli nesvítila čtyřicítka (konečný výsledek 
17:36). Byť se křídla snažila, co mohla, spojky se vůbec nepřidaly. Za celý zápas spojky vystřelily 26krát a 
z toho dokázaly vsítit do soupeřovy branky pouhých 5 branek. V posledních dvou zápasech se spojkám vůbec 
nedaří prosadit, a to je důvod tak velkých porážek. Protože každá neproměněná střela byla soupeřem 
potrestána rychlým gólem. Slavie tak navyšovala skóre příliš jednoduše. I přesto bych vyzdvihla výkon Míši 
Šlehoferové v brance, která statečně vzdorovala střelám a její úspěšnost byla 38 %. S výsledkem se po celou 
dobu snažila něco udělat křídla a pivoti (z 21 střel 12 branek). 

Pokud se spojky nepřidají, vyhrávat ani vzdorovat soupeři se nedá. 

Hrály: 

Bernhardová 2, Drozdová 2, Voráčková 1, Kliková, Fousková 5, Šmrhová 3, Tomanová 2, Lásková 1, Nosková 
1, Poslední 

Chytaly Šlehoferová (38 %) a Malá 35 (%). 

 

  



Ženy po velkém boji podlehly Písku (12. 5. 2019) 

Poslední domácí utkání žen v této sezóně přineslo opět dramatickou podívanou. 

Po jednoznačném prvním poločase přišla strhující bitva v poločase druhém. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Je to smutný konec, dnes vyhrálo zkušenější družstvo. Nám se hrubě nepovedl první poločas, kdy jsme 
svými technickými chybami poslali soupeře do 9ti brankového vedení. To se strašně těžko otáčí, a přesto 
děvčata našla v sobě dost sil utkání zdramatizovat. Změnili jsme obranný systém a soupeře donutili k chybám, 
ze kterých jsme vytěžili maximum a utkání srovnali dvě minuty před koncem. Bohužel jsme dostali v poslední 
minutě rozhodující branku a už jsme nedokázali zareagovat. Výborně nás v druhém poločase podržela 
Mácalová. Děvčata zaslouží velkou pochvalu za bojovnost. Mrzí mě, že jsme neudrželi MOL ligovou 
příslušnost. Tento tým si zaslouží hrát tuto soutěž, protože je zde velký počet nadějných házenkářek, které 
potřebují tyto zápasy. Chtěl bych poděkovat i fanouškům a vedení klubu. To, jak dokáží připravit domácí 
atmosféru a zázemí pro děvčata, je fantastické." 

 

 



 



Minižačky se v sobotu zúčastnily turnaje 5+1 sk. A (18. 5. 
2019) 

V sobotu zavítaly minižačky na půdu plzeňské Slavie, která pořádala turnaj 5+1 pro skupinu A. Hrála se opět 
osobní obrana, házely se shout-outy a pak byla hra 15 minut. 

Celkem se zúčastnilo 13 hráček - Budková Kačka, Budková Bety, Hanzlíková Barča, Baštářová Verča, 
Doubková Vali, Sedláčková Áďa, Svatoňová Sára, Rittichová Lůca, Šerá Julča, Krbcová Nika, Čákorová Nikol, 
Nikodémová Elen,  Špačková Anet 

Celkem jsme na turnaji odehráli čtyři utkání. S děvčaty z VŠ Plzeň holky a pak už jen s chlapeckými týmy - 
Talentu, VŠ Slavie Plzeň a německého Chamu. Ve všech zápasech jsme více méně dominovali my. 
Vycházely rychlé přechody a uvolňování. Převážná část branek padla ze šesti metrů. Stále nám chybí více 
střel z větší vzdálenosti. Je škoda, že se o to nepokoušíme zrovna v zápasech, kde se nehraje na výsledek. 
Jen Aneta Špačková se střelby z dálky nebojí. 

Na turnaji dostaly všechny hráčky prostor na hřišti a díky tomu si každá vstřelila branku. A je jen dobře, že se 
nikdo nebojí jít do uvolnění. U některých hráček chybí větší úspěšnost proměňování. Celý turnaj si všechny 
holky užily a hned další víkend nás čeká turnaj skupiny B a turnaj 4+1. 

 

 

 

 

 

 



Plzeňská liga starších žaček (18. 5. 2019) 

Za účasti čtyř plzeňských týmů proběhl předposlední turnaj Plzeňské ligy. 

DHC Plzeň A 

Áčko vstoupilo do zápasu s VŠ Plzeň velmi koncentrovaně. Přestože Slávistky tlačily a předváděly velmi 
pěknou a rychlou házenou, Áčko drželo krok a koncentrovaně bránilo. V 11. minutě vedlo 7:1, na konci 
poločasu 13:6. Druhý poločas začala lépe Slavie (a to třemi brankami v řadě), ale naše děvčata byla znovu 
důraznější. Zodpovědně bránila a postupně navyšovala skóre. DHC Plzeň - VŠ Plzeň 25:14. 

Druhý zápas proti HC Plzeň byl opět ve znamení pravidelného střídání dvou útočných šestek. Obě střílely 
branky převážně z rychlých útoků, a tak na konci zápasu svítilo na ukazateli 13:37. Statečný výkon v dresu 
soupeřek předvedly Čása, Aichy a Anička. 

Třetí zápas - derby s Béčkem - Áčko opět s chutí útočilo, ale bránit se mu moc nechtělo. Po osmi gólech daly 
Vali a Laura. Konečný stav 36:23 pro Áčko. 

Celkově: 

Družstvo předvádělo velmi vyrovnané výkony, ať už byly hráčky na hřišti v jakékoli sestavě. Výborný den měla 
Vážka, která předvedla několik "mimořádných" výkonů. Budeme doufat, že je zopakuje příští týden na dalším 
turnaji Plzeňské ligy. 

Dobře zahrály i "mladé pušky" - mladší žačky - Březinová, Stulíková, Vopatová, Polanková. Kromě gólů z 
rychlých útoků se snažily i o střelbu z dálky, což se jim určitě bude v budoucnu velmi hodit. 

Hrály: 

Benešová 10, Březinová 3, Dubská 15, Hýblová 2, Komárková 2, Konderová 6, Krausová 10, Měchurová 2, 
Polanková 6, Stulíková 1, Toušová 16, Vopatová 19, Šindelářová 5 (+5). 

Chytaly Šoralová (40 %) a Šindelářová (84 %). 

DHC Plzeň B 

První utkání zvládlo Béčko výborně. Skvěle hrála Hofi, dařilo se i Choci, Čáse a mnoha dalším. Z mladších 
žaček vynikala Adélka Růžičková. Pochvalu ale tentokrát zaslouží opravdu všechny hráčky - všechny se 
snažily dát gól a většina ho dala. Béčko vyhrálo zaslouženě 36:8. 

Druhé utkání (dohrávané) bylo znovu proti HC Plzeň. Tentokrát mělo úplně jiný průběh - v dresu HC Plzeň 
nastoupily Hofi, Viky a Cvrček. Zejména Hofi nám dělala velké problémy a dlouho držela soupeřky ve vedení. 
Až ve 13. minutě se Béčko dostalo poprvé do vedení (8:7) a do poločasu navýšilo svůj náskok na pět branek. 
Ve druhé půli už bylo Béčko herně lepší a vyhrálo zaslouženě 29:20. Výborně zahrála mladší žačka Terka 
Vaicová (7 gólů v zápase). 

Hned v následném utkání nastoupilo Béčko proti VŠ Plzeň. V tomhle zápase jsme bohužel velmi nepřesně 
stříleli, a přestože jsme se herně drželi, tak to na vítězství nestačilo a prohráli jsme 18:21. Pochvalu zaslouží 
Hofi a Kikina. 

I v posledním zápase proti Áčku podalo Béčko dobrý výkon. Kromě opět výborně hrající Hofi a Vaci zahrála 
skvěle i Eliška Baumruková. Dobrou vizitkou je 23 vstřelených branek. 

Celkově: 

Béčko dnes odehrálo velmi dobrý turnaj. Všechny hráčky se snažily dát gól a téměř všem se to podařilo. 
Vyzdvihnout je potřeba výkony Aichy a Čásy na krajních spojkách. Nadstandardní výkon podala také Cvrček 
na křídle. 



Také v tomto týmu "mladé pušky" nastřílely spoustu branek a zaujaly pěknými uvolněními (Vaici), dobrou 
střelbou z dálky (Adélka) i skvělým přehledem při hře (Eliška). 

Hrály: 

Aichingerová 9 (+3), Baumuková 8, Chocová 10, Dolanská, Hofírková 16 (+8), Nová 12, Pechová 7, Perglová 
2 (+4), Růžičková 10, Šerá 3 (+1), Vaicová 15, Wandlová 3, Zaplatílková 2, Čásová 9 (+4) 

Chytaly Čákorová (32 %) a Zaplatílková (41 %). 

 

 



Ženy DHC Plzeň prohrály v Olomouci (18. 5. 2019) 

Opět ve velmi zúžené sestavě odjely hráčky DHC Plzeň k poslednímu interligovému utkání do Olomouce. 

Hodnocení trenéra Řezáče: 

"Dnešní zápas byl jen nutnou dohrávkou nadstavbové části. Přesto jsme do zápasu šli s odhodláním odevzdat 
maximum. Bohužel jsme nemohli odjet kompletní. Přesto děvčata dokázala nahradit absentující hráčky. My 
jsme si pro hráčky připravili malou změnu, a to v podobně výměny rolí na střídačce. Dušan Franz vedl celé 
utkání v roli trenéra a já jsem mu sekundoval a detailně zapisoval statistické údaje. Měl jsem větší přehled o 
činnostech jednotlivých hráček a z těchto poznatků můžeme čerpat do budoucna. Všechna děvčata dostala 
prostor a odevzdala podle svých možností maximum, i když na bodový zisk to nestačilo. Těžko se v takových 
utkáních hledá motivace, ale my jsme do utkání šli s cílem přenést věci z tréninku do zápasu. S tím jsme 
spokojeni tak na 50 %, protože jsme v prvním poločase nebyli schopni se prosadit střelecky. Druhá půlka už 
byla vyrovnaná a dokázali jsme herní situace řešit podstatně lépe. Všem děvčatům, která se zúčastnila 
dnešního zápasu, děkuji za zodpovědný přístup." 

Vedení klubu děkuje všem hráčkám a celému realizačnímu týmu za výborné výkony předváděné v průběhu 
soutěže. Určitě jsme se neztratili a byli patrně nejlepším nováčkem soutěže posledních let! 

 

  



Přípravka na svém prvním turnaji velké házené 

V neděli 19. května 2019 tým hráček přípravky absolvoval svoji turnajovou premiéru ve velké házené (5+1). 
Turnaj se odehrál  v Plzni v areálu HK Slavia VŠ Plzeň. 

Náš velmi mladý tým tvořený z hráček ročníku narození 2010 a 2011 se utkal postupně s domácími týmy VŠ 
Slavia Plzeň (kluci), VŠ Slavia Plzeň (dívky), dále pak  Šťáhlavy (kluci), Rokycany (kluci) a HC Háje Praha 
(dívky). V týmech soupeřů byli hráči nebo hráčky i o tři roky starší! 

Do turnaje vstoupilo našich 10 odvážných hráček - Eliška Čardová, Natálie Dlesková, Nikol Egermajerová, 
Simone Kampfová, Markéta Kurešová, Nela Pivoňková, Michaela Pluhařová, Amélie Přerostová, Eliška 
Roubová a Karolína Šnebergerová. 

Úvodem je třeba říci, že hráčky s velkou házenou mají zatím jen velmi malou tréninkovou zkušenost. Zatím 
nám počasí příliš nepřeje, a tak mají hráčky za sebou méně tréninků ve velké házené než je prstů na jedné 
ruce. I v tuto chvíli, když píšu tento článek, venku opět prší, a tak bohužel znovu netrénujeme. 

Hráčky si tedy prakticky poprvé vyzkoušely, jaké je to hrát na velkém hřišti. Všechno se teprve učíme, a podle 
toho naše hra i vypadala. Je třeba naučit se pořádně pravidla - např. když dostaneme gól, tak se rozehrává 
na půlce hřiště, na což hráčky z malé házené nejsou vůbec zvyklé. Co především ale musíme zlepšit, jsou 
přihrávky a chytání míče, bez toho to nepůjde. Dále se hráčky musejí naučit držet svoje posty a nesbíhat k 
sobě, nebo se vždy vysunout zpět z devítky tak, aby měly místo pro nový náběh apod. Jak říkám, teprve se 
vše učíme, a tak bych tady mohl vypisovat spousty věcí. To ale dělat nebudu a naopak všechny hráčky 
pochválím za snahu. Někomu to šle lépe, někomu hůře, ale i to je dané různým věkem našich hráček, kde i v 
našem týmu byl rozdíl mezi nejstarší a nejmladší hráčkou téměř dva roky. 

Já doufám, že si hráčky svůj první turnaj velké házené užily. Zpestřením byl společný oběd převážné části 
hráček a rodičů v pauze mezi zápasy, kde jsme společně utužovali kolektiv. :-) 

 

 



Minižačky se v neděli zúčastnily turnaje 5+1 sk. C  
(19. 5. 2019) 

V neděli 19. 5. uspořádal oddíl Slavie VŠ Plzeň turnaj 5 + 1 pro chlapce a dívky rok narození 2009 a mladší. 
Turnaj se  hrál systémem 5 minut osobní obrana a 15 minut hra. 

Za DHC bylo nominováno celkem osm hráček: Ellen Beránková, Viky Vávrová, Vendy Samcová, Vanessa 
Trejbalová, Gábi Růžičková, Míša Sedláčková, Kristýnka Cvačková a Lexi Hřebejková. 

První zápas jsme hráli s domácím družstvem dívek, obrana byla aktivní a děvčatům se docela dařila lajna s 
proskokem do mezery (zejména Vendy), a tak jsme měli převahu celý zápas. 

Druhý zápas proti družstvu Rokycan, ve kterém bylo více chlapců, už byl hodně vyrovnaný. Děvčatům se 
nedařila lajna a ani křídla se nedokázala prosadit. Naše střelba byla slabá a brankář Rokycan si s ní poradil. 
Tento zápas se příliš nevydařil. 

Další dva zápasy jsme už měli herně navrch, nejdříve jsme zvládli kluky ze Slavie VŠ a nakonec asi  ty 
nejmenší holčičky z Hájů Praha. 

Obecně na turnaji platilo, že když se holkám povedlo rozjet lajnu od křídla, mezera v obraně se otevřela a 
pokud šla střela na zem (tak, jak to na hráčky neustále křičel trenér) dali jsme gól. Také se nám několikrát 
povedl rychlý útok ve dvojici se střelou a zakončením do nepřipravené obrany (dařilo se to Viky, Míše a 
zejména Vendy).  Samozřejmě nás stále trápí velký počet nepovedených přihrávek a ubreptnutí míče. 
Vzhledem k počtu našich hráček si všechna děvčata na turnaji dostatečně zahrála. 

V brance zachytala uspokojivě Ellenka. Počasí i občerstvení na turnaji bylo super. 

 

 

 

  



Mladší dorostenky se vydaly na poslední zápas sezóny  
do Mostu 19. 5. 2019 

V neděli čekal dorostenky poslední zápas a to proti velmi silnému soupeři z Mostu. 

Takže opět nás čekal velmi těžký zápas. Holky dostaly před zápasem důležité pokyny - čeho se vyvarovat, 
na koho si dát pozor. S hvizdem píšťalky holky zapomněly nejspíš naprosto vše. A podle toho také vypadal 
výsledek prvního poločasu. Do šaten jsme odcházeli za stavu 16:6. 

Druhý poločas už byl o něco lepší. Holky začaly hrát více kombinačně a dařilo se i zakončení. Každopádně 
druhý poločas se holkám vydařil, ač tomu výsledek nenapovídá. Konečný výsledek DHK Baník Most - DHC 
Plzeň 29:21. 

Všem hráčkám bych chtěla poděkovat, že zvládly hlavně v druhé polovině soutěže odehrát vždy dva zápasy 
po sobě. Ne vždy byly vydařené, ale hrát dva zápasy po sobě je ještě nad jejich fyzické síly. V této sezóně 
nás trápilo i zranění u několika hráček. 

Velké poděkování patří samozřejmě i hráčkám ročníku 2004 a 2005, které po celou dobu doplňovaly své 
starší kolegyně. 

Poslední turnaj, kterého se zúčastníme, bude ve Waldkraiburgu a to 29. 6. – 30. 6. 2019. 

Hrály: 

Dubská 6, Krausová, Voráčková 9, Komárková 1, Drozdová 2, Šimáčková, Pitulová 1, Tomanová 2, Lásková, 
Kepková, Krečová 

Chytali Malá a Šindelářová. 

Do konce června budou holky ještě trénovat, ale jen dvakrát v týdnu. Pak je čeká měsíc volna a první tréninky 
začínají týden před soustředěním. Na soustředění se vydáme jako minulý rok  do Břví (13. - 18. 8. 2019). 

 



Starší dorostenky - poslední zápas v Mostě 19. 5. 2019 

Starší dorostenky odehrály svůj poslední zápas proti mistryním dorostenecké ligy DHK Baník Most. 

Od začátku bylo jasné, že utkání pro nás nebude vůbec lehké, neboť jsme odjížděli bez opor hráček ročníku 
2000 (ty se připravovaly na maturitu) a ještě na půdu nejlepšího týmu. 

Nicméně jsme odehráli velmi slušné utkání, které skončilo výhrou domácích 34:20. 

Hodnocení sezóny starších dorostenek 

Pokud bych chtěla zhodnotit celou sezónu, tak si myslím, že sedmá příčka v tabulce je zasloužená. Žádný 
tým se jistě nescházel "jen na zápasy" tak jako my. 

Tento rok byl pro mě jako pro trenérku raritou. Kaučovat tým hráček, které se scházejí jen na zápas, a to ještě 
pokaždé v jiném složení, byla rozhodně zajímavá zkušenost. I přesto holky dokázaly porazit 2x Otrokovice, 
2x Porubu, 2x Písek, 2x Veselí, 1x Olomouc. Medailové ambice jsme neměli, dorosteneckou ligu jsme udrželi 
a některé favority jsme dokázali potrápit. Předsoutěžní cíl udržet 1. dorosteneckou ligu jsme splnili. 

Všechny hráčky, které zasáhly do bojů v lize starších dorostenek, zaslouží pochvalu za odvahu a bojovnost. 
Zejména skupina mladších dorostenek vždy ochotně vypomáhala, i když měla svůj zápas již v nohou a 
mnohdy únava byla znát. Vyzdvihnout je třeba také hráčky ročníku 2000 - ty šly do každého utkání s chutí a 
velkým elánem, který byl mnohdy nakažlivý. V tom byly tyto hráčky skvělým příkladem těm ostatním. Zvláštní 
uznání zaslouží Kepi, která dostávala spoustu minut i v ženách a vždy přišla, za dorostenky nastoupila a 
nechala na hřišti všechno - pro tým byla velkou posilou. 

Všem hráčkám děkuji za zajímavou sezónu, ze které (byť poslední zápasy nevyšly úplně podle našich 
představ) odcházíme s hlavou nahoře a poměrně dobrým pocitem. Do dalších sezón hodně zdraví, úspěchů 
a radosti z házené! 

 



Charitativní utkání - Talent Plzeň - DHC Plzeň (29. 5. 2019  
od 17:00 h) 

Historicky první utkání mužstev z nejvyšší soutěže je tu! Finalisté letošního ročníku Strabag Rail Extraligy 
muži z Talentu Plzeň vyzvou letošního nováčka v ženské MOL lize - DHC Plzeň. Buďte u toho! 

Veškerý výtěžek z utkání bude věnován na konto léčby plzeňského házenkáře Zdeňka Hejduka. Ten bude 
také osobně přítomen a provede slavnostní výhoz v 17:00 h. Utkání se uskuteční v Městské hale na 
Slovanech. 

Těšit se můžete na netradiční utkání v přátelské atmosféře. 

Určitě nebude nouze o skvělou zábavu a řadu překvapení. 

Po zápase bude následovat autogramiáda pro fanoušky obou týmů! 

Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc! 

Zdeněk Hejduk 

Zdeněk Hejduk je jedním z dlouhé řady plzeňských házenkářských odchovanců. S házenou začínal v 
minižácích v osmdesátých letech v tehdejší Škodě Plzeň. 

V roce 1989 přestoupil do UZ ŠKODA PLZEŇ. To bylo tehdejší tréninkové středisko mládeže. Zde působil do 
roku 1993. Již od roku 1992 hostoval v družstvu mužů HC Újezd Plzeň. V roce 1993 ho Vladimír Marek, v té 
době trenér veleúspěšného ligového družstva Jatas Plzen (dříve Škoda Plzeň), zařadil do kádru A-družstva 
mužů. V tehdejší velké konkurenci brankařů jako byli Radek Motlík nebo Jan Štochl moc šancí nedostával. 
Stále pokračoval v týmu HC Újezd, který svými perfektními zákroky dokázal vytáhnout do 3. ligy. V letech 
1993 až 1995 byl zároveň členem tehdejšího juniorského družstva České republiky do 21 let. 

V roce 1997 dostal nabídku od svého švagra Jiřího Cvikla na přestup do německého ASV CHAM. Zde působil 
20 let (až do roku 2017) a stal se hrající legendou tohoto klubu. Kariéru mu bohužel ukončily zdravotní 
problémy. Nakonec lékaři vyřkli nemilosrdnou diagnózu, a to v podobě nemoci ALS. 

 



Republikové finále škol v házené (23. - 24. 5. 2019 Kynžvart) 

Po několikaleté pauze se žákyně 31. ZŠ kvalifikovaly na republikové finále škol v házené. Mistrovství letos 
hostila ZŠ Velká Hleďsebe a hrálo se v nové sportovní hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvart. 

Středeční večerní los přisoudil hráčkám 31. ZŠ za soupeřky v základní skupině ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Zlín, 
ZŠ Havlíčkův Brod a ZŠ Velká Bystřice. 

Naše děvčata nejprve nastoupila proti ZŠ Velká Hleďsebe a podala velmi přesvědčivý výkon, když soupeřky 
jasně přehrála 25:3. Téměř všechny hráčky v tomto utkání vstřelily gól. V brance výborně chytaly Nelča i Naty. 

Také druhé utkání proti ZŠ Havlíčkův Brod naše děvčata jasně dominovala. Vyhrály jsme 22:9. Dařilo se 
zejména Lauře (13 branek). 

Třetí utkání proti Zlínu jsme drželi krok pouze v prvním poločase. Ve druhém  jsme pak dlouho nedokázali dát 
gól. Prohráli jsme 11:17. 

Čtvrté utkání proti Velké Bystřici bylo utkání s dramatickým koncem. My jsme byli dvacet minut výrazně lepším 
týmem a vedli jsme až o pět branek. V závěru jsme si ale opět vybrali hluchou pětiminutovku, kdy jsme se 
vůbec nemohli trefit ani z nejvyloženějších šancí, a tak jsme nakonec byli rádi za celkovou remízu 20:20. Ta 
nám zaručovala postup do semifinále mezi čtyři nejlepší týmy. 

Zde jsme se v pátek ráno utkali s vítězkami druhé skupiny - 7. ZŠ Most. V tomhle utkání jsme podali náš 
nejlepší výkon v celém turnaji. S pozdějšími vítězkami turnaje jsme nejen drželi krok, ale ve druhém poločase 
jsme byli i mírně lepší. Skvělý výkon podala ve druhém poločase v brance Adélka. Vedli jsme 9:8, potom i 
10:9, ale Most nakonec dokázal vyrovnat, a tak semifinále dospělo do sedmičkového rozstřelu. V něm 
nakonec měl více štěstí zkušenější tým Mostu a na nás zbyl boj o bronz. 

V závěrečném utkání jsme se postavili opět proti Zlínu (také on prohrál v semifinále na sedmičky). Nám už 
ale rychle docházely síly a dokázali jsme držet krok prakticky jen v prvním poločase. Ve druhém už to bylo 
trochu trápení, ale statečně jsme dohráli. 

Nakonec z toho byla ona "plačtivá" bramborová medaile. I to je ale ohromný úspěch. Vždyť to byla pro všechny 
hráčky první zkušenost s podobnou akcí. Určitě se v budoucnu ještě vrátí a na podobném turnaji medaili 
vybojují. 

Všechny hráčky zaslouží ohromnou pochvalu za nadstandardní výkony, které v průběhu šampionátu 
podávaly. Zejména výkon v utkání s Mostem byl výkon nad hranicí možností tohoto družstva. Všem hráčkám 
patří ohromná pochvala za vzornou reprezentaci nejen 31. ZŠ, ale i klubu DHC Plzeň. 

Hrály: 

Chvátalová 2, Cvačková 5, Konderová 22, Langerová 5, Magouta, Mancellari 8, Nyklesová 5, Vopatová 40, 
Čásová 10, Šuchmanová 2 

Chytaly Chvátalová (35 %), Langerová (53 %) a Nyklesová (80 %). 

        



Plzeňská liga mladších žaček (25. 5. 2019 Slavia VŠ Plzeň) 

Poslední turnaj Plzeňské ligy mladších žaček se uskutečnil v sobotu na Slavii. Za náš klub se jej zúčastnily 
již pouze hráčky béčka, z nichž pro některé (ročník 2006) to byly i poslední zápasy v této soutěži v kategorii 
mladších žaček. 

Začátek turnaje proti HC Plzeň byl velmi vlažný. Děvčata se příliš přizpůsobila úrovni soupeře a nasazení při 
osobce rozhodně nebylo nejvyšší (8:4). Povedené naopak byly shot-outy (16:0) a i ve hře se dařilo zakončovat 
z rychlých útoků (12:1). Škoda tak byla jen toho, že si holky proti slabšímu soupeři nevyzkoušely více 
nacvičených věcí z tréninku a více se soustředily na uvolnění jedna na jednu. 

Tak jako se holky přizpůsobily síle soupeře v prvním zápasu, tak stejně tak tomu bylo i v tom druhém. Naštěstí, 
jelikož soupeřem jim bylo velmi silné áčko Chebu. Velké nasazení při osobce spojené s agresívní obranou 
vedly k sice nečekané, ale naprosto zasloužené výhře (10:9). Slabší chvilku si pak holky vybraly v trhácích, 
kde se jako nadlidský úkol ukázalo chytit přihrávku (3:10). Ve hře pak ale holky dokázaly silného soupeře 
trápit až do konce a nebýt několika zbytečných chyb a především nepřesné střelby, mohl být výsledek ještě 
lepší (6:10). 

O to větší pak byla chuť stejného soupeře porazit v následné odvetě. Síly na straně chebských hráček ubývaly 
rychleji a rychlá hra a nasazení našich hráček proto vedla i k druhé, tentokrát přesvědčivější výhře při osobce 
(9:6). Shot-outy pak byly o trochu lepší než v předchozím zápasu (8:11). Velká bitva se poté rozhořela ve hře, 
v níž jsme po většinu času měli mírně navrch. Bohužel se nám ale nevydařil závěr zápasu, kde se soupeři 
podařilo výsledek otočit ze stavu 12:10 až na konečných 13:15. Velká škoda, jelikož za výborný výkon si holky 
minimálně bod zasloužily! 

Poslední zápas proti chebskému béčku byl výrazně těžší, než holky čekaly. Pod dojmem našich předchozích 
pěkných výkonů holky soupeře zjevně podcenily a nakonec se na body nadřely o poznání více. V osobce byl 
stav po většinu času vyrovnaný a nám se podařilo rozhodnout až třemi rychlými brankami v závěru (7:4). 
V shot-outech jsme pak pokračovali v trápení se zpracováním přihrávek (7:2). Rovněž hra měla k ideálu 
daleko a statečně a bez střídání hrající soupeř si určitě zasloužil bodovat. O výsledku jinak zcela vyrovnaného 
zápasu tak opět rozhodla až koncovka (9:5). 

Celkově je třeba holky pochválit zejména za oba zápasy proti Chebu A, které rozhodně patřily vůbec k těm 
nejlepším, jaké družstvo sehrálo v této sezóně. Proti zbývajícím dvěma soupeřům se naopak holky až příliš 
přizpůsobily jejich síle a určitě nepředvedly výkony, na které mají. Z jednotlivců byly tahouny zejména Vaici 
s Marťou, střelecky se tentokrát dařilo i Natce a několika krásnými ranami z dálky se blýskla i Andy (jen škoda, 
že jich nebylo více). Pozitivem ale je, že střelecky se prosadily úplně všechny hráčky, včetně těch, které 
házenou hrají kratší dobu. S velmi dobrou úspěšností pak zachytaly i obě brankářky. 

Hrály: Bažantová E. 10 střel/6 branek, Bažantová M. 14/12, Burjasová 7/6, Cvačková 12/10, Loskotová 8/6, 
Mancellari 11/5, Nyklesová 1/1, Podlenová 3/2, Radová 3/2, Růžková A. 3/1, Vaicová 22/18, Zídková 10/6 

Chytaly Kaucká (38 %) a Nyklesová (34 %). 

 



Sousedská slavnost dasFest (25. 5. 2019) 

V sobotu 25. 5. 2019 pořádal Česko-německý fond budoucnosti v centru města Plzně Sousedskou slavnost 
dasFest. 

Svůj stánek zde mělo i DHC Plzeň. 

Program začal míčovou školičkou pod vedením reprezentantky Anny Šmrhové. Od 13:00 h do 15:00 h 
probíhal na travnatém prostranství u Zvonu turnaj v miniházené pro nejmenší děti. Zúčastnila se tři družstva 
DHC Plzeň (Příšerky, Divoženky a Berušky), a také dva týmy VŠ Plzeň (Zebřičky a Sovičky). Turnaj probíhal 
v pohodové atmosféře a za zájmu diváků. 

Od 15:15 h byla připravena další míčová školička a od 16:00 h turnaj pro příchozí děti. Nejprve poměřili své 
umění příchozí házenkáři a házenkářky z plzeňských klubů. Poté byl k vidění zápas v miniházené mezi 
českými a německými dobrovolnými hasiči. 

Program dne ve stánku DHC Plzeň uzavřela opět Míčová školička. 

 

 

 

  



Plný víkend házené (minižačky 25. – 26. 5. 2019) 

O víkendu si minižačky za krásného počasí zahrály hned dva turnaje 4+1 v sobotu  a 5+1 v neděli. Pro hráčky 
ročníku 2008 to byly poslední Plzeňské  mini turnaje v této kategorii. Oba turnaje odehrála děvčata v domácím 
prostředí areálu 31. ZŠ Plzeň. 

4+1 (sobota 25. 5. 2019) 

Na tomto turnaji chyběly pouze 4 hráčky z celého kádru. Hráčky, které se zúčastnily, si turnaj užily se vším 
všudy. Odehrály spoustu minut na hřišti. Nastřílely spoustu branek a i hráčky, které se odvážily postavit do 
branky, předvedly pěkné zákroky. Na závěr byli všichni hráči i hráčky oceněni medailemi. Ty udělaly všem 
velkou radost! 

5+1 (neděle 26. 5. 2019) 

I v neděli nás čekalo slunné počasí. Tento poslední turnaj si užily všechny hráčky ročníku 2008. Protože jsme 
měly přihlášené dva týmy, zkušenosti opět získaly i některé hráčky ročník 2009. Za každý tým nastoupilo 11 
hráček. Postavili jsme se proti soupeřům z Tachova, z Kynžvartu, pražských Hájů a holkám z VŠ Plzeň. 

Ve všech zápasech předváděly hráčky kolektivní házenou s řadou hezkých akcí. Holky za rok udělaly opravdu 
velký kus práce a na tomto turnaji ukázaly, co umí, a hrály pěknou házenou. Určitě je spousta nedostatků a 
chyb, ale přeci jenom jsou to ještě minižačky. Na všem budeme nadále pracovat a odstraňovat nedostatky, 
které vždy vyplavou z nějakého turnaje. 

Ještě nás čekají tři nesoutěžní turnaje do konce naší sezóny. A pak všichni hurá na prázdniny. 

Poděkování patří rodičům, kteří pomohli s organizací, s pečením, s přípravou a závěrečným úklidem na obou 
turnajích. Všichni tito pomocníci mají v této sezóně padla a další turnaje si užijí v roli fanoušků. 

 

 

  



Plzeňská liga starších žaček (26. 5. 2019 HC Plzeň) 

Poslední turnaj Plzeňské ligy starších žaček se konal za krásného slunečného počasí na Božkovském 
ostrově. 

DHC Plzeň A 

První utkání bylo velmi vyrovnané a oba týmy se střídaly ve vedení. Hrála se rychlá házená. Ve druhém 
poločase lépe proměňoval a méně chyb udělal Tachov, a tak zvítězil 18:17. 

Také druhé utkání proti Chebu nám úplně nevyšlo podle našich představ. Sice herně to bylo docela pěkné 
utkání, ale opět jsme neproměňovali (rozhodla střelba z devítek, kdy my jsme měli jen 20% úspěšnost a 
soupeřky 50%). Prohráli jsme 15:20. 

Třetí utkání proti Kynžvartu jsme si nejprve dokázali vybudovat pětigólový náskok, abychom o něj do poločasu 
téměř přišli. Na začátku druhé půle soupeř dokonce srovnal na 9:9. Pak už jsme ale byli důraznější a přesnější 
a zvítězili zaslouženě 20:15. 

Ve čtvrtém utkání proti Chebu B dostaly příležitost především mladší žačky, které v předchozích dvou 
zápasech tolik nehrály. Svoji roli zvládly na jedničku. V brance holky držela Lucka Šoralová (50% úspěšnost). 
Vyhrály jsme 20:11. 

Celkově: 

Sice dvě prohry jsou určitě zklamáním, nicméně předvedená hra nebyla špatná a byly tam i pěkné rychlé 
akce. Výborné je, že všechny hráčky se dnes dokázaly prosadit. Na druhou stranu nás i soupeřky po celý den 
brzdil klouzavý povrch na hřišti s umělou trávou. 

Hrály: 

Benešová 1, Březinová 2, Dubská 14, Hýblová 1, Komárková 10, Konderová 9, Měchurová 1, Polanková 2, 
Šindelářová 5, Šolarová 3, Šoralová 1, Stulíková 1, Toušová 19 

Velmi dobře chytaly Šoralová (45 %) a Šindelářová (46 %). 

 

 



DHC Plzeň B 

Béčko dnes mělo o hodně těžší soupeře, než minulý týden. 

Nejprve proti Tachovu nedokázala děvčata zachytit rychlý nástup soupeřek (7:0 pro Tachov v šesté minutě). 
Pak se trochu vzpamatovala a pomalu dostala do hry. Na dobře hrající soupeřky to však nestačilo (Tachov 
vyhrál 29:16). Výborný zápas odehrála Majda Růžková (5 branek). 

Druhé utkání proti Chebu B jsme podali mnohem lepší výkon. V poli vynikala Hofi (9 branek), ale dařilo se i 
ostatním. Družstvo podržely i obě brankářky (Čaky 58 % a Záplata 56 %). Vyhráli jsme 21:14. 

Třetí utkání proti Chebu A jsme podali snaživý výkon. V útoku se dařilo Choci (5 branek). Přesto soupeřky 
prokázaly svoji kvalitu a potvrdily celkové vítězství v Plzeňské lize vítězstvím nad DHC Plzeň B 18:13. 

Celkově: 

Holkám nelze upřít snahu v obraně a útoku. Bohužel v obraně někdy působíme nezkušeně a proti silnějším 
týmům viditelně nestíháme. V útoku se snaží všechny hráčky dát gól. Bohužel u některých je střelba velmi 
stereotypní, a tak vede místo ke gólům k založení rychlých útoků soupeřkami a brankám v našich sítích. 
Tradičně velmi dobrý výkon podala Hofi, patrně nejlepší turnaj v této sezóně odehrála Choci. Opět nezklamaly 
mladší žačky - dobře zahrála Eliška a výborně Majda. 

Hrály: 

Aichingerová 2, Baumruková 4, Chocová 9, Dolanská 3, Hofírková 14, Nová 4, Pechová 3, Růžková 7, Šerá, 
Wandlová 1, Čásová 3 

Chytaly Čákorová (27 %) a Zaplatílková (43 %). 

 

 



Charitativní utkání Talent Plzeň - DHC Plzeň (29. 5. 2019) 

V přátelské atmosféře a za značného zájmu diváků proběhlo ve středu 29. 5. první charitativní utkání mužů 
Talentu Plzeň a žen DHC Plzeň. 

Několik stovek diváků sledovalo v Městské hale Plzeň netradiční utkání, jehož cílem bylo nejen pobavit diváky, 
ale i přispět na dobrou věc. 

Výtěžek z utkání putoval na konto Zdeňka Hejduka, plzeňského házenkáře bojujícího s chorobou ALS. Ten 
také provedl čestný výhoz. 

První poločas byl ve znamení bitvy mužů proti ženám - čerství mistři z Talentu Plzeň poměřili své síly s 
letošním nováčkem nejvyšší mezinárodní soutěže žen DHC Plzeň. K vidění byla řada krásných akcí, gólů z 
náhozů nad brankovištěm i pěkných zákroků brankářů. Velký aplaus od diváků sklidila posila v brance žen - 
Petr Štochl. 

Ještě před poločasem ale začali úřadovat rozhodčí Martin Vimr a Kuba Hájek a všem poctivě rozdali karty. 
Ty promíchaly všechny aktéry na hřišti a do druhého poločasu nastoupily dva zcela jiné (tentokrát smíšené) 
týmy - červení a modří. Obzvlášť týmu červených los přál, a tak mohli na hřišti diváci v jednu chvíli spatřit v 
poli pět hrajících brankářů a v brance chytajícího Jakuba Doudu, který bavil diváky akrobatickými kousky. V 
týmu modrých pak "zavřel" branku trenér žen Richard Řezáč. 

Také v týmu rozhodčích došlo o poločase ke střídání. Do druhé půle nastoupila dvojice talentovaných 
rozhodčích - Lucka Rittichová a Matěj Štochl. Oba se své role zhostili na jedničku a sjednali si na hřišti respekt 
(Lúca vyloučila hned v první minutě; Matěj ke konci zápasu neváhal vytáhnout modrou kartu na Zdeňka 
Korandu z týmu modrých). 

Velkým zpestřením byla ragbyová šiška, která v jednu chvíli nahradila hrací míč. Hráči obou týmů pohotově 
zareagovali a po odpískaném volném hodu postavili pravý ragbyový mlýn. 

O krásné akce nebyla nouze a diváci nadšeně aplaudovali všem aktérům na hřišti. 

A to nejdůležitější - vybralo se více než 22 000 Kč. 

Děkujeme všem hráčkám a hráčům za skvělé představení a hlavně děkujeme všem divákům, kteří přišli a 

přispěli!!! 

 



Házenkářský desetiboj - finále je tu (31. 5. - 2. 6. 2019) 

Na další házenkářský svátek se mohou těšit plzeňští fanoušci. Od pátku 31. 5. do neděle 2. 6. pořádá DHC 
Plzeň finálový turnaj Házenkářského desetiboje. Turnaje se zúčastní pět vítězů kvalifikací a pořádající DHC 
Plzeň. 

Účastníci finálového turnaje: 

• DHC Slavia Praha 

• HBC Strakonice 

• TJ Sokol Poruba 

• Jiskra Havlíčkův Brod 

• HK Ivančice 

• DHC Plzeň 

Časový plán:    

Pátek 31. 5. 2019    

14:00  Klubovna Úvodní porada, Joker - klubovna   

14:30  Hala Slavnostní zahájení   

15:00  Hala Hod míčem 
DHC Slavia Praha, HBC Strakonice 1921, TJ Sokol Poruba, DHC 

Plzeň, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, HK Ivančice 

15:15  Tělocvična Pětiskok 
DHC Slavia Praha, HBC Strakonice 1921, TJ Sokol Poruba, DHC 

Plzeň, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, HK Ivančice 

16:30  Hala Utkání DHC Slavia Praha HBC Strakonice 1921 

17:30  Hala Utkání DHC Plzeň TJ Sokol Poruba  

18:30  Hala Utkání TJ Jiskra Havlíčkův Brod HK Ivančice  

19:30  Klubovna Technická porada trenérů a vedoucích družstev  

      

Sobota 1. 6. 2019     

8:45  Hala Rychlý běh 
DHC Slavia Praha, DHC Plzeň, HBC Strakonice 1921, TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod, TJ Sokol Poruba, HK Ivančice 

9:45  Hala Utkání DHC Slavia Praha DHC Plzeň  

10:45  Hala Utkání HBC Strakonice 1921 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

11:45  Hala Utkání TJ Sokol Poruba HK Ivančice  

12:45  Hala Utkání TJ Jiskra Havlíčkův Brod DHC Slavia Praha  

13:45  Hala Utkání HBC Strakonice 1921 TJ Sokol Poruba  

14:45  Hala Utkání HK Ivančice DHC Plzeň  

15:45  Hala Utkání TJ Sokol Poruba DHC Slavia Praha  

16:45  Hala Utkání DHC Plzeň TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

17:45  Hala Utkání HK Ivančice HBC Strakonice 1921 

https://www.youtube.com/watch?v=ADyun9TziIE
https://www.youtube.com/watch?v=lfF8Fwu93s4&feature=youtu.be
https://youtu.be/9OW5jM37icM
https://www.youtube.com/watch?v=dhclsm_tg3Q


18:45  Hala Střelba na přesnost 
HK Ivančice, HBC Strakonice 1921, TJ Sokol Poruba, DHC Slavia 

Praha, DHC Plzeň, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

21:00  Klubovna Technická porada trenérů a vedoucích družstev  

      

Neděle 2. 6. 2019     

9:00  Tělocvična Překážková dráha 
TJ Sokol Poruba, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, DHC Slavia Praha, HK 

Ivančice, HBC Strakonice 1921, DHC Plzeň 

9:30  Hala Utkání TJ Sokol Poruba TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

10:30  Hala Utkání DHC Slavia Praha HK Ivančice  

11:30  Hala Utkání HBC Strakonice 1921 DHC Plzeň  

13:00  Klubovna Technická porada trenérů a vedoucích družstev  

13:30  Hala Slavnostní vyhlášení výsledků   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přípravka na slávistickém Mináčku (2. 6. 2019) 

V neděli 2. 6. 2019 vyrazil tým přípravky do Prahy na Slavii na tradiční turnaj Slávistický Mináček. Opět jsme 
se mohli spolehnout na několik málo hráček, které pravidelně objíždí celou sezónu všechny turnaje. 

V turnaji jsme měli sice přihlášeny dva týmy, ale dohromady pouze 9 hráček. Několik málo hráček bohužel 
„skolila“ viróza a zbytek měl bohužel jiný víkendový program. 

Proto se všechny hráčky postupně prostřídaly v obou týmech. Pro hráčky byl turnaj vzhledem k jejich malému 
počtu a hlavně také kvůli velkému horku velmi náročný, ale holky ho zvládly a zaslouží si všechny velkou 
pochvalu. A to nejen za snahu, ale hlavně za celkový přístup k házené, kdy rády odjedou se svými 
spoluhráčkami a kamarádkami na turnaj a neomlouvají se z důvodu různých návštěv babiček a tetiček. 

Stejně tak bych chtěl poděkovat jejich rodičům za podporu na turnaji a jejich přístup k házené. 

Teď už nás čeká na konci června pouze turnaj v Německu ve velké házené a pak už zasloužené volno pro 
všechny :-) 

 

 



Zlatý víkend minižaček (1. 6. – 2. 6. 2019) 

Víkend, opět plný házené, čekal minižačky na slávistickém Mináčku v Praze. 

Sobota 1. 6. 2019 - minižačky 

V sobotu 1. 6. 2019 ročník 2008 zavítal na pražskou Slavii na oblíbený turnaj. Na tento turnaj jsme vyjeli 
pouze s hráčkami ročníku 2008, které hrály ve složení: Budková Bety, Budková Kačka, Baštářová Verča, 
Hanzlíková Barča, Čákorová Nikol, Jungová Štepka, Nikodémová Elen, Krbcová Nika, Dostálová Anežka, 
Sedláčková Áďa, Svatoňová Sára, Špačková Anet a Šerá Julča. 

Za krásného slunného (někdy až příliš slunného) dne  jsme změřili síly s těmito soupeři: z Havlíčkova Brodu 
29:7, ze Sokola Kobylis 23:5, z pražských Hájů 20:10, z Astry Praha 11:8 a z domácí Slavie Praha 15:11. 
Všechna utkání  vyzněla lépe pro nás. Z výsledků je patrné, že jediní soupeři, kteří nám trochu zatopili, byli 
domácí Slavie a Astra Praha. I v těchto těžších utkáních se ale hráčky střídaly, a tak každá měla na konečném 
výsledku svůj podíl. Branku si opět vstřelila každá hráčka a jako již tradičně všechny se prostřídaly na všech 
postech. Je to určitě pro holky dobře, neboť mají příležitost zjistit, jak je náročný i jiný post. 

Celkově si tak bez jediné porážky odvážíme ten nejcennější kov. Nejlepší hráčkou týmu byla vyhlášena Áďa 
Sedláčková a nejlepší hráčkou turnaje Anet Špačková. 

Neděle 2. 6. 2019 - minižačky 

V neděli 2. 6.2019 zavítaly na pražskou Slavie naopak hráčky ročníku 2009. Tým byl složen z těchto hráček: 
Beránková Ellen, Cvačková Kristý, Hodlová Denisa, Hřebejková Alex, Kaucká Lucie, Poskočilová Bety, 
Rittichová Lůca, Růžičková Gábi, Sedláčková Míša, Samcová Vendy, Trejbalová Vanesa, Vávrová Viky. 

Ani v neděli nás neminulo úmorné vedro, ale tentokrát byla otevřena zahrada u školy a my se tak mohli před 
sluníčkem schovat pod stromy. Své síly jsme změřili mimo jiné s pražskou Slavií I - tento zápas byl jediný pro 
nás vypjatý až do konce. Byl to jediný zápas, kde musely hráčky zabrat v obraně a bojovat o každý míč. 
Branky vstřelily pouze  Vendy, Lůca a Bety, v brance statečně chytala Denisa a v obraně se činily Viky, Míša 
a Gábi. My tak mohli na konci zápasu slavit vítězství 8:6.  Dalšími soupeři byl další tým ze Slavie Praha II 
14:3, z pražských Hájů 10:4, z Vršovic 21:5, z Astry 16:5 a z Písku 10:2. Zbylé zápasy jsme také všechny 
vyhráli. I hráčky tohoto ročníků dostaly spoustu herního prostoru na všech postech. Hráčky bych rozdělila na 
dvě skupiny - jedna skupina bojovníci a hráčky, co chtějí dávat góly, a druhá skupiny hráčky, co se neustále 
nechávají přemlouvat ke střelbě a v obraně jsou dost nepozorné. Za celý turnaj se podařilo krom jedné hráčky 
všem vstřelit branku, i když jak jsem psala, u některých to dalo velkou práci donutit je do uvolnění, a o to víc 
do střelby. U jedné se to nepodařilo vůbec (ale bez střelby na branku se gól dát nedá). Tady u těchto děvčat 
bude ještě moc práce před námi. 

Celkově ale samozřejmě odjíždíme s nadšením a zisku zlatého umístění. Nejlepší hráčkou družstva byla Bety 
Poskočilová a nejlepší brankařkou turnaje Denisa Hodlová. 

A jako již tradičně velký dík našim fanoušků a taxikářům. Děkujeme za podporu. 

 



Házenkářský desetiboj dívek 2019 - výsledkový servis 

V článku naleznete výsledky Házenkářského desetiboje dívek. 

Fotky naleznete na rajčeti hazenadhcplzen.  

Výsledky: 

Pátek 31. 5. 2019 

15:00 

Hod míčem: konečné pořadí: 1. HK Ivančice 
(279,7), 2. DHC Slavia Praha (271,3), 3. HBC 
Strakonice (266,6), 4. DHC Plzeň (260,4), 5. 
Sokol Poruba (258,4), 6. Jiskra Havlíčkův Brod 
(233,7) 

    

15:15 

Pětiskok: konečné pořadí: 1. DHC Plzeň 
(105,55), 2. HBC Strakonice (105,05), 3. HK 
Ivančice (100,15), 4. Sokol Poruba (100,10), 5. 
DHC Slavia Praha (99,95), 6. Jiskra Havlíčkův 
Brod (95,3) 

 
 
 
 
osobka 

 
 
 
 
shot-out 

 
 
 
 
utkání 

 
 
 
 
aktivita 

16:30 DHC Slavia Praha HBC Strakonice 1921 5:7 6:16 4:6 4:5 

17:30 DHC Plzeň TJ Sokol Poruba 5:2 24:14 9:4 10:6 

18:30 TJ Jiskra Havl. Brod HK Ivančice 6:10 4:8 4:13 5:8 

 
Sobota 1. 6. 2019 

8:45 

Rychlý běh: konečné pořadí: 1. DHC Plzeň 
(60,31), HBC Strakonice (61,33), 3. Sokol 
Poruba (63,01), 4. DHC Slavia Praha (63,25), 
5. HK Ivančice (63,59), 6. Havlíčkův Brod 
(64,74) 

 
 
 
osobka 

 
 
 
shot-out 

 
 
 
utkání 

 
 
 
aktivita 

9:45 DHC Slavia Praha DHC Plzeň 11:4 10:16 12:6 7:8 

10:45 HBC Strakonice 1921 TJ Jiskra Havl. Brod  8:7 18:4 10:10 9:5 

11:45 TJ Sokol Poruba HK Ivančice 
 
3:7 

13:14 5:12 5:6 

12:45 TJ Jiskra Havl. Brod DHC Slavia Praha 5:5 6:11 5:6 5:5 

13:45 HBC Strakonice 1921 TJ Sokol Poruba 7:6 14:10 10:5 8:7 

14:45 HK Ivančice DHC Plzeň 12:6 14:10 11:4 7:8 

15:45 TJ Sokol Poruba DHC Slavia Praha 1:3 15:15 3:8 4:8 

16:45 DHC Plzeň TJ Jiskra Havl. Brod    7:5 19:6 7:11 7:6 

17:45 HK Ivančice HBC Strakonice 1921 2:6 13:12 10:4 4:5 

 
18:45 

Střelba na přesnost: konečné pořadí: 1. HBC 
Strakonice (153), 2. HK Ivančice (144), 3. DHC 
Plzeň (141), 4. DHC Slavia Praha (132), 5. 
Sokol Poruba (99), 6. Jiskra Havlíčkův Brod 
(93) 

    

 

Neděle 2. 6. 2019 

9:00 

Překážková dráha: konečné pořadí: 1. DHC 
Plzeň (207,34), 2. HBC Strakonice (218,56), 3. 
HK Ivančice (220,25), 4. Sokol Poruba 
(222,18), 5. DHC Slavia Praha (228,02), 6. 
Jiskra Havlíčkův Brod (229,11) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/


osobka shot-out utkání aktivita 

9:30  TJ Sokol Poruba TJ Jiskra Havl. Brod   7:6 14:9 3:9 4:5 

10:30  DHC Slavia Praha HK Ivančice 9:9 14:18 7:4 8:5 

11:30  HBC Strakonice 1921 DHC Plzeň 8:3 16:20 12: 8 7:7 

Konečné pořadí 

1. HBC Strakonice (49 bodů) 

2. DHC Plzeň (47 bodů) 

3. HK Ivančice (46 bodů) 

4. DHC Slavia Praha (36 bodů) 

5. Sokol Poruba (24 bodů) 

6. Jiskra Havlíčkův Brod (13) 

 

 

  



Házenkářský desetiboj – Mistrovství republiky mladších 
žaček (31. 5. – 2. 6. 2019 Plzeň) 

Již podruhé za sebou se do Plzně sjela nejlepší družstva mladších žaček, aby se zde poměřila v soutěži 
všestrannosti a utkala se o titul mistra republiky v Házenkářském desetiboji. Vedle našeho družstva se turnaje 
zúčastnily týmy DHC Slavia Praha, HBC Strakonice, TJ Sokol Poruba, Jiskra Havlíčkův Brod a HK Ivančice. 

Pátek 

Po pátečním slavnostním zahájení na týmy jako první čekal hod do dálky. Ač jsme se v něm dokázali oproti 
posledním testům o kousek zlepšit, celkových 260,4 m (počítají se výkony vždy nejlepších 10 hráček v rámci 
disciplíny) stačilo nakonec jen na čtvrté místo. Nejvíce se dařilo Máje s Majdou, které skončily v TOP10 
disciplíny ze všech hráček napříč kluby. 

Tak jako jsme věděli, že v hodu vzhledem k subtilnějším postavám většiny hráček asi úplně excelovat 
nebudeme, tak na následující pětiskok jsme si naopak věřili tak, že jsme na něj dokonce vsadili žolíka. A 
vyplatilo se! Byť nakonec jen o fous, ale přesto jsme dokázali pokořit skokanky ze Strakonic a s výkonem 
105,55 m nejen zvítězit, ale díky žolíku i zdvojnásobit počet bodů z disciplíny. Strakonické hráčky doskákaly 
na 105,50 m, takže v průměru na jednu hráčku jsme je porazili o pouhých 5 cm! Z našich hráček se za 
výborných 11m dostaly Áďa Ch. a Mája, Nelča a Laura (všechny skončily v nejlepší desítce disciplíny). 

První den nás pak čekal i první zápas, a to s pro nás zcela neznámým týmem Poruby. To však děvčatům 
vůbec nevadilo a se soupeřem jsme si dokázali poradit jak v osobce (5:2), tak i ve výborně odstřílených shot-
outech (24:14) a ve hře (9:4). Když k tomu přičteme i 10 bodů do aktivity (v ní družstvo získává bod za každou 
hráčku, která se dokáže v osobce nebo ve hře střelecky prosadit s výjimkou 7m), tak s prvním dnem určitě 
mohla panovat spokojenost. 

Sobota 

Sobotu jsme zahájili další disciplínou, na kterou jsme si věřili – rychlým během na 2x15m. Před turnajem jsme 
zvažovali, zda dát žolíka na běh nebo pětiskok a zpětně se ukázalo, že to bylo úplně jedno. Děvčata dokázala 
zúročit mnohaletý atletický trénink a hned 5 z nich (Laura, Majda, Voda, Nelča, Áďa Ch.) dokázalo zaběhnout 
čas pod 6 s (všechny byly zároveň i v TOP10). V běhu jsme si tedy připsali druhé vítězství s časem 60,31 s 
(druhé Strakonice jsme v průměru na hráčku porazili o více než desetinu sekundy). 

Po běhu nás čekala v dalším zápasu pražská Slavie. Ač jsme věřili, že minimálně v osobní obraně bychom 
s tímto soupeřem měli být schopni držet krok, tak naše očekávání se vůbec nenaplnilo. Soupeř nás předčil 
výrazně lepším pohybem a zaslouženě zvítězil 11:4. Ve hře byla fyzická převaha zřejmá (6:12), proto jsme 
se více zaměřili na získání co nejvíce bodů do aktivity (celkem velmi dobrých 8 b). Z hlediska celkového pořadí 
veledůležitou výhru jsme si ale připsali v trhácích (16:10). 

Po dlouhé pauze, kterou jsme strávili ve slunečném počasí u kašny, nás čekal soupeř, se kterým se nám 
v této sezóně moc nedaří. Proti Ivančicím jsme opět vkládali větší naděje do osobky, ale ta se nám stejně 
jako v předchozím zápasu moc nevydařila (6:12). Tentokrát jsme si navíc připsali jediné zaváhání i v shot-
outech (10:14), v nichž stejně jako v následné hře (4:11) byla nepřekonatelnou překážkou skvěle chytající 
brankářka soupeře (po právu byla také vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje). Pozitivem tak bylo alespoň 
dalších 7 bodů do aktivity. 

Poslední sobotní zápas proti Havlíčkovu Brodu přinesl rozhodně zlepšený výkon v osobce, kde jsme 
zaslouženě vyhráli (7:5). Po dalších výborně odstřílených shot-outech (19:6) však přišlo velké zklamání ve 
hře. Se soupeřem, se kterým bychom měli být schopni vyhrát, jsme po špatném výkonu prohráli 7:11. Do 
aktivity jsme si ale připsali dalších 8 bodů. 

Po fyzicky velmi náročném programu čekala večer na účastníky turnaje disciplína sice fyzicky méně náročná, 
avšak o to více bylo potřeba se na střelbu na přesnost soustředit. Celkový výkon 141 bodů vůbec nebyl špatný 
(minulý rok by stačil na vítězství), avšak letos bylo vidět, že všechny zúčastněné týmy se poctivě připravovaly. 
Za vítěznými Strakonicem (153 bodů) a druhými Ivančicemi (144 bodů) jsme tak skončili na třetím místě. 
Z našich hráček se nejvíce dařilo Šolly s Eliškou (6 proměněných pokusů z 8) a také Anetce, Bezdě a Ádě R. 
(5 zásahů). 

Neděle 



Neděle tradičně začíná překážkovou dráhou, kterou společně sestavují trenéři všech týmů. I zde holky 
prokázaly výborné rychlostní dispozice a ostatní soupeře dokázaly s časem 207,34 s porazit doslova o parník 
(druhé Strakonice za námi zaostaly v průměru na hráčku o více než vteřinu!). Dokonce pod 20 s se dostaly 
Laura, Mája a Voda, které obsadily 2. až 4. místo v disciplíně. 

Před posledním zápasem proti Strakonicím bylo jasné, že o hodnotě naší medaile rozhodne především 
výsledek shot-outů a počet bodů do aktivity. Tomu jsme podřídili i taktiku, kterou holky splnily na jedničku. 
Prohry v osobce (3:8) ani ve hře, kde jsme ale předvedli pěkný výkon (8:12), tak nakonec vůbec nemrzely. 
Klíčová pro nás byla výhra v shot-outech (20:16) a také dalších 7 bodů do aktivity. 

V celkovém pořadí osobní obrany jsme tak nakonec obsadili čtvrté a ve hře pak páté místo. S výjimkou zápasu 
s Ivančicemi jsme ale na jedničku zvládli shot-outy, v nichž jsme obsadili druhé místo. Na tom měli lví podíl 
obě brankářky, a to nejen díky pěkným zásahům v brance, ale především díky milimetrovým a ze všech 
brankářek na turnaji rozhodně nejjistějším přihrávkám (v trhácích jsme díky nim nastříleli celkem 89 bodů, 
zatímco první Ivančice jen 67). Vyrovnanost celého našeho družstva se pak jasně projevila v aktivitě, v níž 
jsme nasbírali celkem 40 b (průměrně nám tak v každém zápasu dokázalo skórovat 8 hráček z 12) a jasně 
tuto disciplínu vyhráli. 

Suma sumárum jsme tak celkem nasbírali v součtu všech disciplín 47 bodů (4x první, 1x druhé, 1x třetí, 2x 
čtvrté a 1x páté místo), což znamenalo skvělé druhé místo za prvními Strakonice (s odstupem jen 2 bodů) a 
před třetími Ivančicemi (o 1 bod). Na jedné straně lze vidět výrazné rezervy ve hře i pro nás trochu překvapivě 
i osobně obraně, kde bude do budoucna třeba výrazně přidat. Na druhé straně ale nelze pominout skvělé 
individuální výkony holek především v rychlostních disciplínách (pětiskok, rychlý běh, překážková dráha - 
DĚKUJEME LUKÁŠI!), což je rozhodně velkou devízou do budoucna. V dovednostních disciplínách jsme si 
sice nepřipsali žádné individuální vítězství, ale body jsme sbírali právě především díky vyrovnaným výkonům 
všech hráček. 

Z jednotlivkyň je potřeba znovu vyzdvihnout výkony obou brankářek, které patřily mezi nejlepší nejen 
v disciplínách, ale oporami byly i ve hře. Zejména pro Nelču byl turnaj o to náročnější, že jej absolvovala 
zdravotně ne zcela v pořádku. Z hráček v poli byla jednoznačným lídrem Mája, která se jako jedna z mála 
nebála brát odpovědnost na sebe a snažila se svým nasazením strhnout (někdy ne moc úspěšně) ostatní. 
Vedle ní spolehlivý výkon předvedla Eliška a střelecky se dokázala prosadit i Laura. Příjemným překvapením 
byl výkon Anetky, ale nezaostaly ani další. Na celkovém výborném druhém místu mají zásadní podíl úplně 
všechny hráčky, protože každá z nich dokázala minimálně ve dvou disciplínách bodovat a přispět tak ke 
konečnému výsledku. Všem proto patří obrovská pochvala. Pominout pak nemůžeme ani roli Koši, která ač 
se do nominace nedostala, s holkami absolvovala celý turnaj a byla pro ně velkou oporou. 

Byť některé holky byly po turnaji trochu zklamané, tak zisk stříbrných medailí na takto těžkém turnaji je třeba 
považovat rozhodně za vynikající úspěch. Abychom dosáhli ještě o stupínek výš, bylo by potřeba předvést 
lepší výkony v házenkářských disciplínách a určitě i v hodu. Doufejme, že pro hráčky ročníku 2007, které se 
zúčastnily letošního desetiboje (celkem 9 z našich 14 hráček), i ty, kterým nominace těsně unikla, to bude 
motivací do budoucna a že se za rok na medailový úspěch pokusí navázat. V každém případě ale i po 
letošním ročníku desetiboje platí, že medailová šňůrka DHC Plzeň (medaile ze všech desetibojů, které se 
doposud uskutečnily) se ani letos nepřetrhla a naopak na ni přibyl další korálek! 

Hrály: Baumruková Eliška 6 branek, Bezdičková Viktorie 3, Březinová Kateřina 3, Mancellari Sára 2, 

Palečková Aneta 3, Polanková Markéta 15, Růžičková Adéla 5, Růžková Magdalena 4, Stulíková Barbora 1, 

Šollarová Kateřina 4, Vaicová Tereza 3, Vopatová Laura 10 

Chytaly Chvátalová Adéla a Langerová Nela. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Mini na Kynžvartském poháru (7. 6. - 9. 6. 2019) 

V pátek ráno vyrazily minicí busíkem na turnaj do Kynžvartu. Na turnaj se přihlásilo 15 týmů, a tak se hrály 
dvě skupiny. My jsme byly skupina B a čekali nás soupeři z Písku, z Turnova, z Chebu, z Milevska, že 
Strakonic a domácí Kynžvart B. 

Pátek 

Po příjezdu jsme se nejprve ubytovali, a jelikož jsme hráli první zápas až v 12:40 h, šli jsme fandit našim 
starším žačkám. Po zhlédnutí zápasu nás čekal první soupeř ze Strakonic. Průběh zápasu byl jednoznačný, 
a tak opět hráčky dostaly prostor i na jiných postech. V brance zachytala Denisa a Nika a v útoku se snažily 
všechny hráčky. Jen ta obrana, ta nás prostě nebaví. I tak jsme vyhráli 14:4. Po zápase jsme měli tříhodinovou 
pauzu, a tak jsme se vydali za místními prameny. 

Po krásné procházce jsme se postavili domácímu Kynžvartu B. Začátek zápasu byl velmi vlažný  a my o 
poločase vedli pouze 3:1. I když jsme měli jasnou převahu. Velmi rychle jsme ztráceli míče. Do druhého 
poločasu jsme již nastoupili více koncentrovaně a soupeře převálcovali 17:1. 

Po tomto zápase jsme se přesunuli na slavnostní zahájení, a pak jsme fandili mladším žačkám a vyrazili na 
známého rivala z Písku. Utkání mělo krásný náboj hned od začátku. Celý zápas jsme se přetahovali o branky, 
až nakonec vše skončilo smírnou remízou 10:10. 

Sobota 

První ranní zápas jsme se postavili soupeřkám z Milevska. Od začátku zápasu jsme si výsledek vzali pevně 
do svých rukou a první poločas hladce vyhráli 7:1. V druhém poločase jsme náskok navyšovali až na konečný 
stav 12:2. I v tomto utkání dostaly prostor všechny hračky. V brance zachytaly Denisa a Lúca. 

I v sobotu byly velké mezery mezi zápasy, a tak jsme se vydali odlovit místní kešku. Po návratu nás čekal 
soupeř z Chebu. Jednoznačný průběh utkání nám zajistil výhru 18:4. 

Po zápase jsme se šli napapat a hurá do bazénu zrelaxovat. Po řádění v bazénu jsme se s odhodláním pustili 
do posledního soupeře v naši skupině. Hračky z  Turnova byly mladé a pro nás velmi snadná kořist. V tomto 
zápase dostaly více prostoru hráčky, které měly odehráno méně minut z předchozích zápasů. Všechny se 
své role zhostily na výbornou, hrnuly soupeře rychlými útoky s přesným zakončením, až se skóre zastavilo 
na výhře 24:0. 

Celkově jsme tedy postupovali z naší skupiny z prvního místa a dostali se tak mezi šest nejlepších týmů 
turnaje. 

Poslední utkání v sobotu v podvečer nás tedy čekal soupeř z Kynžvartu A. Bylo jasné, že odteď nás  čekají 
jen silní soupeři a my musíme udělat maximum, pokud chceme pomýšlet na medaili. Do utkání jsme vstoupili 
zodpovědně a v 8. minutě vedli 4:1. Pak ale přišlo malinké zaváhání v obraně a soupeř nás dotáhl na 
poločasový výsledek 5:3. My jsme ale však byli stále koncentrovaní na náš výkon a nepodlehli, ani když 
soupeřky dotáhly na 7:6. Trpělivě jsme bránily na devítce (velmi dobře Štěpánka, Adéla, Kačka) a dobře jsme 
i střílely do soupeřovy branky. Velkou zásluhu na tom měli střelci Aneta, Bára, Bety a Sára. V brance zachytaly 
Denisa a Kuty. Konečný výsledek vyzněl lépe pro nás 11:6. 

Výhrou jsme uzavřeli sobotní turnajové klání a večer vyrazili na diskotéku zakončenou krásným ohňostrojem. 

Neděle 

První ranní soupeř byl tým z Mostu. Tým je velmi houževnatý v obraně, a to nám v prvním poločase dělalo 
velký problém. Nedali nám vůbec prostor k zakončení, a jelikož naše obrana byla velmi vlažná, soupeřky se 
mohly radovat z poločasového výsledku 5:1. Druhý poločas jsme trošku zabrali, ale bohužel jen trošku - sice 
jsme druhý poločas vyhráli, ale jen 3:2, a to na celkovou výhru nestačilo. Podlehli jsme tak 7:4. Za zápas bych 
pochválila Vendy, která se nevzdávala a bojovala, co jí síly stačily. 

Další utkání nás čekal známý rival z pražských Hájů. Utkání to bylo poslední a pro nás smolné. Opět jsme 
utkání nezvládli v obraně, soupeřkám jsme dovolili vsítit nám 15 branek. V útoku jsme se sice snažili, branek 
jsme také dali dost (celkem 10), ale jestliže necháte soupeře střílet ze šesti metrů bez kontaktu na naše 



brankářky a on je stoprocentně promění, nemůžeme očekávat vítězství. Tato prohra pro nás byla velmi 
nepříjemná, neboť nás posunula na čtvrtou příčku v turnaji. 

V závěru bych řekla, že i přes nepříznivé okolnosti a smolný závěr, si holky turnaj užily a zakončily, tak svoji 
vydařenou sezónu. 

Hrály a pochvalu zaslouží: 

Budková Beta, Budková Kačka, Dostálová Anežka, Jungova Štěpánka, Hanzlíková Barča, Nikodémova Elen, 
Krbcova Nika, Hodlová Denisa, Samcová Vendy, Sedláčková Adéla, Svatoňová Sára, Šerá Julča, Špačková 
Aneta a Rittichová Lucie. 

A dík zaslouží i naši fanoušci, kteří nás opět podporovali až do samého konce. 

 

 

 

  



Kynžvartský pohár - mladší žačky (7. - 9. 6. 2019) 

Na tradičně velmi dobře obsazený Kynžvartský pohár vyrazilo i družstvo mladších žaček, které v příjemném 
prostředí odehrálo během tří dnů celkem 10 těžkých zápasů. Na turnaj jsme přivezli 14 hráček a cílem bylo 
dát všem co největší prostor na hřišti. Bez ohledu na výsledky jsme proto pravidelně střídali dvě kompletní 
šestice. 

V prvním pátečním zápasu nás čekalo družstvo Strakonic, s nimiž jsme odehráli dva zcela rozdílné poločasy. 
V prvním chyběla odvaha v útoku a obrana připomínala cedník (3:11). Ve druhém poločasu se výkon výrazně 
zlepšil, ale na více než jen snížení skóre už to bohužel nestačilo (15:19). Ve zlepšeném výkonu jsme pak 
pokračovali i proti Ústí nad Labem, kde si holky s chutí zastřílely (23:7). 

Po dlouhé pauze, kterou jsme vyplnili výletem na zámek, nás čekal suverén většiny turnajů v této sezóně – 
Slavia Praha (zlatem svou kvalitu prokázala nakonec i na tomto turnaji). Bojácný výkon v prvním a opět o 
hodně lepší ve druhém poločasu vedly k zasloužené prohře 11:17. Stejně jako po prvním zápasu, tak i po 
třetím přišlo další zlepšení, což tentokrát odnesly velmi dobře hrající Kobylisy (na turnaji porazily např. 
Strakonice). Základem výhry byla obrovská bojovnost a výborný výkon obrany na čele s Adélkou v brance 
(12:8). 

Do soboty jsme vstoupili proti dalšímu soupeři, se kterým se nám letos moc nedaří. Proti Hájům nám lépe 
vyšel vstup do zápasu (4. min 2:0), avšak to z naší strany bylo za první poločas vše (2:9). Ve druhém soupeř 
prostřídal a nám se podařilo snížit na přijatelných 9:12. Následující zápas s Mostem B byl nakonec 
jednodušší, než se zdálo. Agresivní obrana získávala míče a díky gólům z trháků (celkem 13) skóre rychle 
narůstalo až na konečných 25:6. 

Poslední zápas základní skupiny proti Chebu už byl z našeho pohledu o všechno, jelikož rozhodoval, do jaké 
slupiny postoupíme. V prvním poločasu soupeř ještě držel krok, ale ve druhém mu viditelně došly síly (19:11). 
Z pohledu našich výsledků skupina skončila podle očekávání (8 bodů za 4 výhry a 3 prohry se silnějšími 
soupeři). 

Naštěstí pro nás ale podle očekávání neskončily ostatní zápasy. Díky shodě dalších výsledků (Strakonice 
prohrály s Chebem a Kobylisy remizovaly s Hájemi, Cheb porazil Háje, ale zároveň prohrál s Mostem) jsme 
nakonec obsadili ve skupině nečekaně třetí místo před Strakonicemi a mohli se radovat z postupu do finálové 
skupiny o 1.  až 6. místo! 

V ní jsme se ještě v sobotu večer utkali s Pardubicemi. Do zápasu jsme vstoupili výrazně lépe a rychle si 
vypracovali tříbrankový náskok. Do poločasu však soupeř dokázal srovnat a ve druhém se nám úplně přestalo 
dařit střelecky. I když holky bojovaly a z hlediska nasazení jim lze těžko něco vyčítat, tak soupeř nakonec 
vyhrál možná až příliš vysoko (12:19). 

V neděli dopoledne nás čekal pro nás úplně neznámý tým Kunovic, se kterým jsme se doposud nikdy 
nepotkali. Vstup do zápasu nám opět vyšel, ale pak díky několika zbytečným ztrátám míče soupeř otočil na 
poločasových 8:10. Ve druhém poločasu se nám ale podařilo výsledek otočit a dostat se do těsného vedení. 
V poslední minutě po vyrovnání soupeře jsme vybojovali sedmičku, která však skončila jen na břevně, a 
soupeř poté dokázal vsítit rozhodující gól, čemuž bohužel nezabránila ani rána v poslední sekundě, která opět 
skončila na břevně. Po výborném výkonu jsme tak v zápasu, kde jsme určitě nebyli horším týmem, smolně 
prohráli (15:16). 

V posledním zápasu nás opět postihl syndrom „silného soupeře“. Proti Písku jsme letos hráli několikrát a 
výsledkově se nám s ním nedařilo. Toto se (stejně jako v zápasech se Strakonicemi, Slavií a Hájemi) 
nepodařilo z hlav holek před zápasem vyhnat a začátek tím byl značně ovlivněn. Ač se pak opět výkon zlepšil, 
na body to bohužel nestačilo (12:16). 

Celkově jsme tak na turnaji obsadili výborné šesté místo, které bychom před turnajem rozhodně nečekali. I 
ve finálové skupině, ač se nám bodovat nepodařilo, holky odehrály pěkné zápasy proti silným soupeřům a 
rozhodně se nemají za co stydět. Těšit je pak mohla i nanuková odměna za splněný předturnajový cíl (vstřelit 
minimálně 30 branek z dálky). 

Z jednotlivců nejenom na tomto turnaji byla opět jasným lídrem Mája, která se jako jedna z mála nebála střílet 
zdálky (sama z větší vzdálenosti nastřílela více branek, než všechny ostatní hráčky dohromady). Z dálky se 
pak do zakončení dostaly i Majda s Vodou a Adélka, ostatní je potřeba hodně přemlouvat. Především 
z protiútoků nebo po individuálních uvolněních se naopak prosazovala Laura. Spolehlivý výkon na křídle 



předvedla i Eliška. Pozitivem bylo i to, že se podařilo i v útoku o trochu více zapojit pivoty. Brankářky tentokrát 
střídaly lepší okamžiky s horšími, ale i tak mají na pěkném umístění podíl. Pochválit je ale potřeba skutečně 
všechny. 

Hrály: Baumruková 15 branek, Bažantová E. 7, Bažantová M. 2, Březinová 5, Košková 8, Polanková 31, 
Růžičková 11, Růžková M. 27, Stulíková 4, Šollarová 10, Vaicová 3, Vopatová 31 

Chytaly Chvátalová 34 % a Nyklesová 19 %. 

 

 

  



Starší žačky na turnaji v Kynžvartu 

Starší žačky vyrazily na Kynžvartský pohár s chutí navázat na loňský úspěch. 

Již v základní skupině nás ale čekalo několik těžkých soupeřů a my jsme si s nimi nedokázali poradit. 

Prvním naším soupeřem byly vítězky Žákovské ligy ze Strakonic. My jsme sice měli poměrně dobrý vstup do 
utkání, pak ale Strakonice prokázaly svoji kvalitu a dostaly se do vícególového vedení. My jsme ale měli 
výborný vstup do druhé půle a vyrovnali. Pak jsme ale udělali několik chybiček, a tak se z vítězství radovaly 
Strakonice 15:19. 

Druhým soupeřem byly rivalky z Hájů. Zde jsme měli opět dobrý začátek, ale pak jsme se nechali dotáhnout 
a v závěru bojovali o výsledek. Remíza 13:13 je nakonec spravedlivá. 

Třetí utkání jsme hráli proti Žirovnici. I když jsme velmi dobře bránili, tak v útoku to bylo velké střelecké trápení. 
Prohráli jsme 8:14. 

Sobotní program jsme začali proti Písku B a konečně jsme zahráli podle našich představ. Spojky se snažily o 
střelbu z dálky, křídla proměňovala trháky a podařila se i dohrávka do pivota. Vyhráli jsme 16:11. 

Pak jsme hráli proti Áčku Veselí. Dobře jsme bránili i solidně stříleli. Bohužel v rozhodujících chvílích jsme 
vyrobili technické chyby, a ty rozhodly o naší porážce 13:8. Skóre je až příliš vysoké a neodpovídá průběhu 
utkání, které bylo poměrně vyrovnané a až během poslední minuty jsme dostali v rychlém sledu tři branky. 

Další utkání jsme od začátku do konce šli za vítězstvím a soupeřkám z Liberce  nedali šanci. Vyhráli jsme 
zaslouženě 21:8. Branku vstřelilo hned devět našich hráček. 

Základní skupinu jsme ukončili plzeňským derby proti HK Slavia VŠ Plzeň. Utkání jsme s přehledem zvládli a 
připsali si další výhru 14:9. 

Poslední sobotní utkání už bylo utkáním ve skupině o konečné 7. - 12. místo. Sokolky z Kobylis udělaly v 
průběhu sezóny pořádný kus práce, a tak nás čekal náročný zápas. Naštěstí tohle utkání mimořádně vyšlo 
Majdě a znovu výborně hrála Julča. Podařilo se nám několik rychlých přechodů a góly jsme dávali i z 
postavených devítek. Vyhráli jsme 16:12. 

V neděli nás čekali dva soupeři. Prvním z nich byly Vršovice. I když jsme na utkání přiběhli doslova na poslední 
chvíli, tak jsme podali velmi koncentrovaný výkon a vyhráli 17:9. 

I v posledním utkání proti Pardubicím jsme byli na hřišti lepším týmem. Dařilo se nám zejména v obraně a 
skvěle zachytala Ája. Vyhráli jsme 17:11. 

Celkově: 

Sedmé místo na turnaji určitě nelze hodnotit jako úspěch. Nicméně předvedené výkony nebyly vůbec špatné. 
Bohužel v zápasech se silnějšími soupeři jsme buď udělali moc technických chyb, nebo se trápili nepřesnou 
střelbou. Na jedničku ale fungovala obrana, kde zejména prostřední blok hráček (Vážka, Liduška, Majda, 
Kepi) bránil téměř bez chybiček. V útoku byla opět největším tahounem Julča - zaslouženě nejlepší střelkyně 
turnaje (53 branek). Výborně a s velkým přehledem zahrála také Majda. Se střídavými úspěchy se dařilo i Vali 
a Kepi. Velkou oporou hlavně v obraně byla Hofi. Pochvalu za snahu zaslouží i ostatní. 

Hrály: 

Aichingerová, Čásová 6, Dolanská 3, Dubská 53, Hofírková 4, Hýblová 3, Kepková 16, Komárková 22, 
Konderová 8, Krausová 4, Měchurová, Šindelářová 1, Šolarová 1, Toušová 24 

Chytaly Šindelářová (40 %) a Šoralová (19 %). 

 



  

 

 

  



Míčkyáda je tu! (středa 19. 6. 2019 od 16:30 h) 

Konec školního roku se nezadržitelně blíží. Jako vždy se před jeho závěrem mohou nejmenší sportovci těšit 
na tradiční Míčkyádu. Letos proběhne ve středu 19. 6. od 16:30 h. 

Zveme nejen všechna děvčata z kroužku Míček, ale také jejich kamarádky či kamarády. 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! 

 

 

 

 

 

  



Plzeňský kraj na turnaji výběrů v Ostravě (14. - 16. 6. 2019) 

Hráčky Plzeňského kraje se vypravily na turnaj  výběrů do Ostravy. 

V pátek narazily na soupeřky z Karlovarského kraje. Od začátku vystoupila naše děvčata do utkání 
koncentrovaně a výborně bránila. Dařilo se i v útoku, a tak jsme zaslouženě vyhráli 15:9. 

Druhé utkání proti Jihomoravskému kraji už z naší strany tak vydařené nebylo. Přesto jsme se  hlavně ve 
druhém poločase dokázali zkoncentrovat a zpřesnit hru. Vyhráli jsme 16:10. 

První sobotní utkání jsme nastoupili proti Zlínskému kraji. Soupeřky hrály ve vysokém tempu a my jsme nebyly 
dostatečně odvážné. Nedařila se střelba z dálky a v obraně jsme hráli málo obětavě. Přestože ve druhém 
poločase jsme podali mnohem lepší výkon, utkání jsme zdramatizovat nedokázali, jen jsme korigovali konečný 
výsledek na 16:19. 

Pak jsme nastoupili proti Vysočině. A tentokrát jsme navázali na dobré páteční výkony. Dobře jsme bránili a 
s chutí útočili. Vyhráli jsme 17:9. 

Odpolední utkání proti výběru Prahy určilo dvojice pro boj o semifinále. My jsme podaly disciplinovaný výkon 
a vyhráli 18:10. 

V boji o semifinále jsme se střetly s Moravskoslezským krajem. V tomhle utkání výborně zahrála a velkým 
tahounem byla Máca. Druhým velkým bojovníkem byla Julča. Spojky se ale bohužel nepřidaly a daly jen jeden 
gól. Na druhé straně soupeřovy spojky hrály velmi aktivně, střílely z dálky a my jsme si nevěděli rady. Prohráli 
jsme 15:21. 

V neděli nás čekal v utkání o páté místo Olomoucký kraj. Průběh utkání byl poměrně vyrovnaný, my jsme 
bohužel neproměnili celou řadu šancí. A tak zápas dospěl do dramatického konce a po skončení normální 
hrací doby svítila na ukazateli remíza. Následovala série tří sedmimetrových hodů. Nelča Bártová nejprve 
chytla střelu olomoucké střelkyně. Pak Kamča Skácelová za náš tým proměnila. Potom šla do branky Ája 
Šindelářová a i ona chytla. Vítězství pečetila trefou Julča Dubská 

Celkově: 

Účast na turnaji byla pro všechny velkou zkušeností. Předváděli jsme rychlou házenou s velkým množstvím 
rychlých útoků. Dařila se nám hra do nepostavené obrana. Rezervy máme určitě ve hře spojek, kde chyběla 
zejména produktivnější střelba z dálky. Velmi dobře zachytaly obě brankářky. 

Plzeňský kraj reprezentovaly a branky střílely: 

Slavoj Tachov: Skácelová Kamila 5, Skácelová Marcela 26, Bílá Eliška 5, Vysloužilová Kateřina 7 

HK Slavia VŠ Plzeň: Bártová Nela 

DHC Plzeň: Dubská Julie 26, Hofírková Natálie 3, Kepková Klára 4, Komárková Magdaléna 11, Konderová 
Michaela 5, Krausová Kateřina 5, Perglová Viktorie 1, Šindelářová Adriana, Toušová Valentýna 15 
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Šnek Cup - 4. ročník (17. 6. 2019) 

Již čtvrtý ročník Šnek cupu - turnaje v miniházené škol - zorganizovalo v pondělí 17. 6. RHC DHC Plzeň ve 
spolupráci se 31. ZŠ Plzeň a s finanční podporou Plzeňského kraje. 

Do turnaje se zapojilo celkem 8 škol - ZŠ Radnice, ZŠ Jižní předměstí Rokycany, ZŠ Třemošná, 26. ZŠ Plzeň, 
ZŠ a MŠ Plzeň Božkov, ZŠ Dobřív a pořádající 31. ZŠ Plzeň. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 238 nadšeně bojujících dětí. Ty byly rozděleny do 32 týmů. Hrálo se na pěti 
hřištích a odehráno bylo 80 utkání. 

Turnaj se již tradičně hrál ve třech kategoriích. V kategorii Přípravek se utkalo 12 týmů. Ty byly rozděleny do 
dvou skupin. Ve žluté skupině hráli především prvňáci a druháci, v zelené skupině se utkali třeťáci. Všechna 
utkání se hrála bez počítání výsledků. 

12 týmů startovalo i v kategorii Amatérů. Týmy byly rozděleny opět do dvou skupin a i v této kategorii se hrálo 
bez počítání výsledků. 

Do kategorie Profíků bylo přihlášeno celkem 8 týmů. Ty se utkaly ve dvou základních skupinách - růžové a 
červené. Nejcennější zlaté medaile vybojovaly Slávistické sovičky, které ve finále o jediný gól dokázaly přehrát 
radnický tým Nightwish. Také souboj o třetí místo mezi třemošenskými Tygry a rokycanským Jižním větrem 
byl dramatický a nakonec bronz putoval do Třemošné. 

Hráčky DHC Plzeň startovaly na turnaji pod názvem Red Team a nakonec obsadily páté místo. V týmu hrály: 
Naty Cvačková, Anežka Dostálová, Verča Baštářová, Ellen Nikodémová, Lúca Rittichová, Kristýnka 
Cvačková, Gábi Růžičková. 

Všechny děti si turnaj krásně užily. Byla radost pohledět, s jakou chutí sportovaly a jak hru prožívaly. 
Děkujeme za finanční podporu Plzeňskému kraji - díky němu si děti odvezly nejen spousty zážitků, ale i krásné 
ceny (největší radost udělaly medaile s logem turnaje). 

Turnaj organizačně zajišťovali žáci a žákyně druhého stupně 31. ZŠ a i jim patří velký dík, za to, jak svoji roli 
zvládli. 

 

 

 

 

  



Přípravka na velké házené ve Waldkraiburgu  
(28. - 30. 6. 2019) 

Poslední červnový víkend odehrál tým přípravky svůj vůbec první mezinárodní turnaj, a to v německém 
Waldkraiburgu. Na turnaj odjelo celkem 12 hráček, a spolu s nimi také početná skupina rodičů 
a sourozenců.  Hráčky čekala společná jízda autobusem spolu se staršími kolegyněmi z klubu, a také spaní 
ve stanech. 

V turnaji jsme byli nejmladším účastníkem, a proto pro nás výsledky nebyly důležité. Z každého vstřeleného 
gólu měly radost jak hráčky, tak oba trenéři a rodiče, kterých na turnaj přijelo, podpořit své hráčky, poměrně 
dost. 

V naší skupině bylo přihlášeno celkem 7 týmů. Gól se podařilo dát téměř všem hráčkám, což je velmi pozitivní. 
Víkendový pobyt jsme si zpestřili návštěvou místního koupaliště, kdy si hráčky mohly zařádit v umělých 
vlnách, na klouzačce nebo tobogánu. 

Teď už hráčky čeká zasloužený odpočinek a těšíme se v srpnu na soustředění do Tachova. 

Krásné prázdniny všem. 

 

  



Minižačky ve Waldkraiburgu nenašly přemožitelky  
(29. - 30. 6. 2019) 

O posledním červnovém víkendu za překrásného (někdy až moc překrásného počasí) odjely minižačky do 
Německa, aby si užily svůj poslední turnaj sezóny. Atmosféra byla již téměř prázdninová - hrálo se na 
fotbalovém hřišti, spalo se ve stanech a všechno jídlo bylo také venku. 

Kromě našeho týmu se zúčastnily i všechny ostatní z DHC Plzeň - od přípravky až po mladší dorostenky. 

Na turnaj  vyrazily tyto hráčky: Doubková Vali, Hodlová Denisa, Červená Rozárka, Kaucká  Lucie,  Krbcová 
Nika, Poskočilová Bety, Rittichová Lůca, Samcová Vendy, Sedláčková Míša a Áďa, Šerá Julča a Trejbalová 
Vanesa. Zbylé hráčky již najely na prázdninový režim (dovolená) a jiné se účastní velmi pěkného 
házenkářského kempu v Třeboni. 

Celkem se do naší kategorie přihlásilo 7 týmů. V sobotu jsme odehráli tři zápasy a v neděli také tři zápasy. 
Všechny zápasy jsme zvládli na výbornou. Všechny hráčky si vstřelily branku (některé levou rukou). 
Soupeřům jsme toho na hřišti moc nedovolili - jediným týmem, který vzdoroval trochu déle - byli kluci Spiders 
1, ale ani oni na nás nakonec nestačili. A tak jsme sezónu pořádně zakončili a přivezli si první mezinárodní 
medaili - a hned zlatou! 

Kromě toho jsme si užili i místní koupaliště (s tobogánem a mořskými vlnami), a to bylo jednoznačně 
nejkrásnější tečkou. 

Zúčastněním rodičům děkujeme za skvělou atmosféru, týmovou podporu a fandění. 

 

 

  



Mladší žačky ve Waldkraiburgu (28. - 30. 6. 2019) 

Na mezinárodní turnaj do Waldkraiburgu letos poprvé vyrazilo i družstvo mladších žaček (ročníky 2006 a 
2007). Zvláštností turnaje je jednak to, že se hraje na přírodní trávě na fotbalovém hřišti a dále i to, že se spí 
pod stany. 

Na turnaj se nakonec přihlásilo 18 hráček, které jsme rozdělili do dvou vyrovnaně složených družstev po 9 
hráčkách. Po pátečním příjezdu a drobných komplikacích (pořadatelé nám omylem jedno družstvo zařadili do 
chlapecké kategorie), které se ale naštěstí podařilo vyřešit, čekala na holky od soboty pořádná porce zápasů. 
Část z nich totiž vedle zápasů ve své kategorii doplňovala i družstva starších žaček. 

V turnaji startovalo celkem 9 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin (každé naše družstvo bylo v jiné 
skupině). Úroveň soupeřů na turnaji byla proměnlivá a na obě naše družstva vedle slabších soupeřů čekali i 
dva velmi silní soupeři - Innsbruck a Tachov. Ti byli bohužel nad naše síly a tak obě družstva skončila s jednou 
porážkou na druhém místě ve svých skupinách. 

Těžko pochopitelný systém turnaje následně vytvořil čtvrtfinálové dvojice tak, že se mezi sebou utkali vždy 
vítěz skupiny s druhým týmem druhé skupiny a zbylé dvě dvojice tvořily týmy na třetích a čtvrtých místech. 
Pro nás to tak znamenalo, že jsme se již ve čtvrtfinále utkali opět s Tachovem a Innsbruckem, pouze si tyto 
soupeře obě družstva vyměnila. Nelogicky jsme tak měli silnější soupeře, než kdybychom skončili ve skupině 
až třetí a hráli s družstvy na čtvrtých místech, která bychom bez větších problémů porazili. 

Namísto postupu do semifinále a boje o medaile tak obě družstva po čtvrtfinálových porážkách s pozdějšími 
finalisty hrála jen o páté až osmé místo. První zápas obě družstva podle očekávání zvládla a tak se holky 
mohly v posledním neoblíbeném zápasu mezi sebou poprat o páté místo. V něm mělo těsně navrch družstvo 
označené jako DHC II, které tak skončilo o jednu příčku výše. 

Celkově turnaj do puntíku splnil to, co jsme od něj čekali. Pohodové zápasy bez jakéhokoliv tlaku na výsledek, 
společný pobyt pod stany, krásné venkovní koupaliště, navázání nových kontaktů, procvičení cizích jazyků a 
především velká porce zábavy. Holkám patří ohromná pochvala, jak se popasovaly s extrémně horkým, až 
neházenkářským počasím (38 stupňů ve stínu, na sluníčku ještě o hodně více). Zejména ty, které hrály i za 
starší žačky, si proto musely sáhnout až na dno sil. 

Turnaj byl zároveň na rok poslední společnou akcí pro oba ročníky, jelikož hráčky ročníku 2006 přecházejí do 
kategorie starších žaček a v příští sezoně se budou připravovat u Jarky v její tréninkové skupině (hráčky 
ročníku 2007 je doprovodí až o rok později). Přejeme jim proto i ve vyšší kategorii mnoho úspěchů. 

Děkujeme všem hráčkám za nasazení i tréninkovou píli, kterou během celé sezony předváděly, což bylo 
korunováno zaslouženou stříbrnou medailí z mistrovství republiky - Házenkářského desetiboje. Věříme, že 
individuální dovednosti všech hráček (zejména rychlost, obratnost, odrazová síla) budou základem úspěchů 
i v dalších letech. 

Rodičům pak děkujeme za celoroční podporu a pomoc při turnajích, bez které bychom se jen stěží obešli. 
Všem přejeme krásné prázdniny, holkám ať si odpočinou od házené a těšíme se na ně opět v srpnu! 

   



Stříbrná tečka (starší žačky ve Waldkraiburgu  
28. - 30. 6. 2019) 

Na závěr sezóny vyrazily téměř všechny týmy DHC Plzeň na téměř prázdninový Jugendturnier do německého 
Waldkraiburgu. 

Starších žaček se původně na turnaj přihlásilo více než 20, a tak byly do turnaje přihlášeny dva týmy. Nakonec 
ale odjelo do Německa jen 14 hráček, a tak musely vydatně pomáhat i kolegyně z mladších žaček. 

V naší kategorii startovalo celkem 16 týmů rozdělených do čtyřčlenných skupin. 

DHC Plzeň A 

Áčko si s přehledem poradilo se všemi sobotními soupeři (Innsbruck 1 = 21:4, SVA Palzing = 21:0, SV Erlstätt 
17:3). V neděli ráno si ve čtvrtfinále po velmi soustředěném výkonu jednoznačně poradilo s HC Deggendorf 
(14:5) a nezaváhalo ani v semifinále s TV Altotting (12:5). 

Bohužel všechna smůla čekala ve finále. Zde jsme si nechali utéct začátek. V útoku jsme zběsile a velmi 
nepřesně zakončovali, v obraně jsme nebyli dostatečně koncentrovaní a dostali velmi rychle tři góly z dálky. 
Pak už jsme se chytli a pomalu dotahovali. Nicméně to nestačilo a z vítězství se radovaly soupeřky (HC 
Forchheim zvítězil 11:8). 

I tak patří hráčkám velký dík za to, s jakou chutí turnaj odehrály. Pro většinu hráček byl turnaj o to náročnější, 
že kromě svojí kategorie hrály ještě i za dorostenky. Výborně zahrály Julča (tentokrát na střední spojce), Vali 
(na obou křídlech) i Vážka (na spojce i v pivotu) a velmi dobře jim kryla záda Ája. Hofi předvedla statečný 
výkon, který hodně ovlivnila nastupující nemoc. Pěkná uvolnění a výbornou obranu předvedla Míša. Skvěle 
hlavně v obraně zahrála Liduška. 

Kromě starších žaček výrazně pomohly i mladší žačky (nejvíce minut odehrály Laura a Eliška, zahrály si i 
Bříza, Anetka, Voda a Marťa). 

Stříbrná medaile z mezinárodního turnaje je cenná a doufejme, že bude pro holky motivací do další sezóny. 

Hrály: 

Baumruková 2, Bažantová M., Březinová 1, Dubská 35, Hofírková 4, Hýblová, Konderová 5, Krausová 7, 
Palečková 2, Toušová 32, Vopatová 4 

Chytala Šindelářová (61 %). 

DHC Plzeň B 

Béčko mělo skvělý vstup do turnaje a porazilo německý JHG Regendreieck 12:9. 

Druhé utkání proti Tachovu jsme od začátku tahali za kratší konec a dlouho nedokázali pořádně ohrozit branku 
soupeřek. Ve druhém poločase jsme sice dotahovali, ale na lepší výsledek to nestačilo (prohráli jsme 9:12). 

Třetí utkání mělo dlouho jasný průběh a vyhrávali jsme. Pak ale přišel velmi nepovedený závěr a "jen" remíza 
8:8 (soupeřem nám byl německý TSV Gaimersheim). 

I přesto Béčko postoupilo do "horní" části pavouka. 

Ve čtvrtfinále narazila naše děvčata na německý Forchheim. Pozdější vítěz turnaje na hřišti jasně dominoval 
a my jsme nedokázali příliš vzdorovat. Vyzdvihnout bych ale chtěla výkon Julči Měchurové, která se dokázala 
proti těžkým soupeřkám prosadit hned třikrát. I přesto jsme prohrály 6:12. 

Další duel rozhodoval o tom, zda budeme hrát o konečné páté nebo sedmé místo. My jsme propásli začátek, 
ale později jsme se rozehráli. Dotáhli jsme na 5:5, ale pak nedali sedmičku a během poslední minuty dostali 
ještě dvě branky. Prohráli jsme 5:8. 



V boji o konečné páté místo jsme nastoupili proti SV Ersltatt. Tady jsme byli od začátku lepším týmem. 
Přestože jsme si potom vybrali hluchou chvilku, soupeřky se na dostřel nedostaly a zvítězili jsme 6:2. Velkou 
pochvalu zaslouží mladší žačka Natálka Nyklesová, která měla v tomto zápase úspěšnost 77 %! 

Konečné sedmé místo není v takové konkurenci vůbec špatné. Osobností družstva byla jednoznačně Kája 
Čásová - velmi dobře bránila a aktivně hrála i v útoku (14 branek). Výborně svou roli na střední spojce zvládla 
Verunka. Viky se střídavě dařilo a nedařilo. Bojovala všechna křídla (Měchura, Cvrček, Helča). Výbornou 
obranu předvedla Páťa. Velkou zásluhu na výsledku mají i všechny mladší žačky, které vypomohly a bez 
nichž bychom to zřejmě mnohdy neuhrály. Nejvíce gólů z nich dala Majda, ale neztratily se ani ostatní (Bezďa, 
Sára, Šoly, Vaicy). 

Hrály: 

Bezdičková 1, Cheníčková, Dolanská 2, Mancellari 1, Měchurová 4, Pechová 6, Perglová 6, Růžková 8, Šerá 
2, Šorallová 2, Vaicová 2, Čásová 14. 

Chytala Nyklesová (32 %). 

Holky se snažily a určitě si odváží nezapomenutelné zážitky.

  



Dorostenky přivezly z Waldkraiburgu zlato (29. - 30. 6. 2019) 

Poslední červnový víkend strávily mladší dorostenky na mezinárodním turnaji ve vzdáleném Waldkraiburgu. 

Tento turnaj jsme brali jako zakončení náročné sezóny. Hráli jsme na fotbalovém hřišti na trávě. Nešlo ani tak 
o výsledky, ale o to, aby si ho holky co nejvíce užily. V sobotu nás čekaly čtyři zápasy, které holky zvládly na 
výbornou. 

V neděli nás čekaly dva poslední zápasy,  jeden lehčí a druhý byl boj o první místo. V obou zápasech nedaly 
holky soupeřkám šanci, a tak po jejich víkendovém zápolení ve vedrech a velmi okleštěné sestavě braly zlato 
:-) 

Hodnotit hru ani nejde. Holkám není co vytknout, turnaj zvládly na výbornou. Hrály s rozvahou a opatrně 
(nepotřebujeme další zranění). 

Na turnaj odjelo pouze pět dorostenek Sára Reidlová, Natálie Rittichová, Lucie Drozdová, Adéla Pitulová, 
Helena Voráčková a po delší době si s námi zahrála i Denisa Vysloužilová z Tachova. V průběhu turnaje nás 
doplňovaly i starší žačky, těm také patří velký dík. 

Volno mezi zápasy jsme využili ke koupání v nedalekém bazénu a k opalování :-) Večery jsme trávili v 
"rodinném" kroužku a probírali jsme, jak to bude s další sezónou. 

Tento turnaj jsem si s holkami moc užila a děkuji za úžasnou sezónu, kterou jsme spolu strávily. 

 

 

 

 


