
 

SEZÓNA 2009/2010 
 

  



Největší úspěchy 

Sezóna 2009/10 

reprezentantky: ženy: Markéta Doláková 

Kategorie Akce Umístění 

Starší žačky Západočeská liga 1. místo 

Starší žačky Žákovská liga  9.-10. místo 

Starší žačky Jihozápadní pohár 2. místo 

Starší žačky Karviná Handball Cup 1. místo 

Starší žačky O pohár starosty (DHC Plzeň) 2. místo 

Starší žačky Turnaj Praha Kobylisy 2. místo  

Starší žačky Bohemia Cup 2. místo 

Starší žačky Jugendturnier (Waldkraiburg, Německo) 1. místo 

Mladší žačky Západočeská liga 2. místo 

Mladší žačky Jihozápadní pohár 4. místo 

Mladší žačky Podzimní cena Prahy 3. místo 

Mladší žačky Memoriál Karla Šulce 3. místo 

Mladší žačky Jugendturnier (Waldkraiburg, Německo) 1. místo 

Minižačky Pramínek Cup Pardubice 1. místo 

Minižačky Pohár PSU (dlouhodobá soutěž Plzeň) 2. místo 

Minižačky Minicup Háje 1. místo 

Minižačky Zimní Astra 1. místo 

Minižačky Hájecká mini (Praha) 2. místo 

Minižačky Bonaparte Cup Plzeň 2. místo 

Minižačky Casta Cup Písek 2. místo 

Minižačky Zimní Strakonice 2. místo 

Minižačky Mega Sam Cup Olomouc 2. místo 

Minižačky Toyota Cup České Budějovice 3. místo 

Minižačky Mikulášský turnaj Veselí 3. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce 3. místo 

Minižačky MDD Slavia Plzeň 3. místo 

Přípravka Memoriál Karla Šulce 3. místo 

Přípravka Jugendturnier (Waldkraiburg, Německo) 2. místo 



DHC Plzeň sezóna 2009/2010 
Přípravka (2000 - 2004) 

Černíková Kateřina, Denková Karolína, Drozdová Lucie, Haidelmeierová Šárka, 
Hornsteinerová Jana, Kantnerová Sára, Klementová Lucie, Kliková Karolína, 
Kotlanová Michaela, Krausová Kateřina, Křišťanová Kristýna, Ludvíková Veronika, 
Malá Michaela, Marková Nikola, Mrázková Monika, Netrvalová Veronika, Rittichová 
Natálie, Schejbalová Veronika, Svobodová Michaela, Šmrha Jan, Šmrhová Anna, 
Šuhajdová Viktorie, Tomanová Natálie, Turková Anna, Vaňková Barbora, 
Walterová Natálie 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Voláková Eva, Šmolíková Arna, Kantner Martin, Hornsteiner Libor 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2009/2010 
Minižákyně (1999 a 2000) 

Beránková Veronika, Bláhová Martina, Bušauerová Tereza, Eksteinová Tereza, 
Fousková Markéta, Franková Julie, Franzová Denisa, Gosťová Petra, Jetlebová 
Barbora, Jiskrová Anna, Oravcová Věra, Paulusová Simona, Poslední Tereza, 
Rybáková Karolína, Sedláková Michaela, Šafaříková Tereza, Šmrhová Anna, 
Tomíšková Adéla  

Trenéři:  

Lhotská Petra, Jiskra Tomáš 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2009/2010 
Mladší žákyně (1997 a 1998) 

Buchnerová Barbora, Drozdová Petra, Eiseltová Petra, Kovářová Nina, Osobová 
Tereza, Randová Lucie, Schwetzová Michaela, Škardová Lucie, Škardová 
Michaela, Škopková NIkola, Šmídlová Pavla, Šroubková Nikola, Šulcová Barbora,  

Trenéři: 

Janků Milan, Janků Vladimíra 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2009/2010 
Starší žákyně (1995 - 1996) 

Cíglerová Anna, Eretová Veronika, Formanová Hana, Fronková Markéta, 
Goslerová Dominika, Haberová Anna, Havelková Lucie, Havlíčková Kateřina, 
Kašparová Sarah, Kloudová Štěpánka, Kotorová Kristýna, Machová Veronika, 
Melková Klára, Plohmerová Lucie, Rendlová Tereza, Šestáková Klára, Šibrová 
Eliška, Štěpánková Lucie, Toušová Kristýna, Vachtlová Denisa, Zachová Dominika 

Trenéři: 

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra, Fronková Jana 

 

 

  



Starší žákyně A 

 

Starší žákyně B 

  



DHC Plzeň dobylo Waldkraiburg 
 
Poslední červnový víkend (26. - 27. 6.2010) se zúčastnila čtyři družstva DHC Plzeň mezinárodního turnaje ve 
Waldkraiburgu a dosáhla zde nebývalého úspěchu - ve třech kategoriích získalazlatou medaili, v nejmladší 
kategorii získala stříbro. 
Téměř již prázdninový turnaj se konal ve sportovním areálu ve Waldkraiburgu (v blízkosti Mnichova). Všechna 
utkání se odehrála na travnatém fotbalovém hřišti, na kterém byla nalajnována 4 házenkářská hřiště. 
Turnaje se zúčastnilo 47 družstev z Německa, Rakouska a Čech. DHC Plzeň se představilo v kategoriích 
minižactvo, mladší žačky, starší žačky a dorostenky. 
V kategorii minižactvo (1999 a mladší) nastoupilo smíšené družstvo chlapců a děvčat v tomto složení: 
Antonie Broncová (nar. 2004), Jonáš Bronec (2001), Valentina Toušová (2004), Matěj Touš (1999), Lucie 
Klementová (2002), Lucie Drozdová (2002), Sára Kantnerová (2002), Natálka Rittichová (2003), Darek Zach 
(2001), Honza Šmrha (2002), Anička Šmrhová (2000). Po prvním dnu to vypadalo, že družstvo bude nejspíš 
bojovat o poslední místo v turnaji (jedna prohra v přátelském zápase, jedna remíza a jedna prohra v 
turnaji). Druhý den nastoupilo družstvo řádně připravné (zejména díky dobré psychologické přípravě pana 
Zacha) a vše se začalo obracet k lepšímu. Nejprve si poradilo s domácím Waldkraiburgem 10: 8 (také díky 
velké podpoře fanoušků z řad rodičů a starších žaček) a v dalším utkání v dramatickém závěru uhrálo remízu 
(sedmičkou, kterou vybojoval a proměnil Darek Zach jen několik vteřin před koncem zápasu). Díky tomu se 
kvalifikovalo do finále, kde nastoupilo proti Burghausenu. S velice kvalitním a zkušenějším soupeřem odvedlo 
družstvo výborný výkon a uhrálo nejlepší výsledek ze všech družstev (prohrálo jen o čtyři branky 4 : 8). 

 
Výsledky minižactva: 

• SVW Burghausen      8 : 17 
• PSV München            8 : 8 
• VFL Waldkraiburg     10 : 8 
• TuS Prien                  7 : 7 
• SVW Burghausen      4 : 8 

 
Branky: 
Zach Darek 16, Šmrhová Anička 14, Šmrha Honzík 5, Drozdová Lucie 1, Rittichová Natálka 1 (úžasnej 
zákeřnej oblouček přímo pod víko :-) ) 
 
Mladší žákyně předvedly v základní části tak dobré výkony, že s nimi bohužel už nechtěl nikdo hrát ani o 
postup do finále ani samotné finále. Zvítězily tak poněkud kuriózním způsobem a v neděli si zahrály přátelské 
utkání proti domácím starším žákům. V jediném (pro ně) vyrovnaném utkání turnaje podlehly naše mladší 
žákyně starším žákům Waldkraiburgu 8 : 12 (více informací o nich v samostatném článku). 
 
Starší žákyně DHC Plzeň měly nabitý program - hrály totiž ve dvou kategoriích - mladší dorostenky (1993 a 
1994) i starší žákyně (1995 a 1996). Všechny hráčky (věkem starší žačky) nastupovaly v zápasech obou 
kategorií. Kromě jediné remízy (v základní části dorostenek) s Innsbruckem, zvládly naše hráčky všechna 
utkání s přehledem, přehrávaly soupeřky a vítězily jasnými rozdíly. 
Nejhezčím zápasem turnaje bylo jednoznačně finále starších žákyň proti Ismaningu. Obě družstva hrála 
rychlou a pohlednou házenou ve vysokém tempu a k vidění byla řada hezkých házenkářských akcí (naše 
hráčky zvítězily 9 : 7). 
 
Finálové utkání dorostenek proti Innsbrucku (se kterým jsme v základní části jednou remizovaly a jednou 
vyhrály) už zdaleka nebylo tak pohledné. Přestože naše hráčky hrály toto utkání za velkého vedra a hned po 
skončení finále starších žaček, nebyla na nich patrná únava a utkání s přehledem zvládly. Vedly od začátku 
až do konce a předváděly, že házenou opravdu hrát umí. Hráčky z Innsbrucku neunesly vývoj utkání a často 
zákeřně faulovaly, což rozhodčí víceméně netrestaly (zákeřný faul ze zadu na Melkovou běžící do trháku byl 
potrestán dvěma minutami teprve tehdy, když se naše hráčka nemohla dlouho zvednout ze země). 
Úžasnou akci předvedla v závěru utkání Zachová, když svůj trhák zakončila zadovkou. Tím definitivně 
potvrdila převahu DHC Plzeň v obou kategoriích. 

 
 Výsledky starších žaček DHC Plzeň: 

• Sg Mooburg           11 : 8 
• TUS Prien              10 : 4 



• SVO Innsbruck        6 : 1 
• TUS Pfarrkirchen    13 : 8 
• HC Gauting             9 : 5 
• SG Trosberg           14 : 3 (semifinále) 
• TSV Ismaning          9 : 7 (finále) 

 
Branky: 
Melková 7, Toušová 2, Goslerová 5, Fronková 6, Zachová 21, Cíglerová 3, Kloudová 5, Havlíčková 3, 
Formanová 10, Machová 1, Eretová 1, Kotorová 5, Šibrová 1, Havelková 3 
 
Výsledky dorostenek: 

• TSV Trostberg      7 : 5  
• SVO Innsbruck      6 : 6 
• UHB Telfs             10 : 3 
• TSV Trostberg      13 : 10 
• SVO Innsbruck      9 : 5 
• UHB Telfs             16 : 6 
• SVO Innsbruck     10 : 6 (finále) 

 
Branky: 
Melková 16, Toušová 17, Goslerová 1, Fronková 8, Zachová 12, Kloudová 4, Formanová 2, Kotorová 2, 
Havelková 9 

 
 

Mladší žákyně v Německu (Waldkraiburg) – jak jsme vyhráli 
bez boje (to jsme ještě nezažili) 
 
Ve dnech 25.6. - 27.6.2010 se družstvo mladších žákyň zúčastnilo turnaje ve Waldkraiburgu. Cesta do 
Waldkraiburgu proběhla bez potíží. Hrálo se na fotbalovém hřišti, které bylo rozděleno na čtyři hřiště pro 
házenou. 
 
Ve skupině bylo šest družstev ( DHC Plzeň, TSV Ismaning, VfL Waldkraiburg, HC Gauting, TuS Prien a TuS 
Pfarrkirchen). Dále následovala utkání v semifinále první ze čtvrtým a druhý ze třetím týmem ve skupině. Po 
semifinále měla následovat utkání o třetí místo a o první místo.V sobotu jsme odehráli čtyři vítězná utkání, při 
prvním utkání jsme už v průběhu dvou prvních minut museli ukázat tři registrační průkazy hráček 
(Schwetzová, Drozdová a Šroubková), i když před prvním utkání jsme odevzdali soupisku družstva i z datem 
narození hráček. V neděli jsme odehráli poslední utkání ve skupině i toto utkání jsme vyhráli. Potom se stala 
událost, kterou jsem ještě nezažil. Semifinálové utkání se mělo hrát v dopoledních hodinách. Utkání se 
nehrálo z důvodu odjezdu družstva soupeře domů, i když dopoledne toto družstvo odehrálo poslední utkání 
ve skupině. Tímto způsobem jsme postoupili do finále turnaje bez boje. Finálové utkání bylo naplánované na 
13:20 hodin, přibližně ve 12 hodin jsem zjistil, že i toto  utkání se hrát nebude z důvodu, že soupeř má málo 
hráček ve vyšší kategorii a šetří hráčky. Nevím, o co šlo soupeřkám, u nás v Česku by se to nestalo. 
Pořadatelé turnaje nás o nesehrání utkání jak v semifinále tak i ve finále neinformovali. Jde přece o to, aby si 
děvčata zahrála. Hrát finále na jákemkoliv turnaji je pro hráčky čest a uznání za předvedenou hru na turnaji. 
Jsme hluboce zklamání z tohoto turnaje, i když před turnajem jsme měli dobré zprávy o tomto turnaji z 
našeho klubu. Jediné, co vyšlo, bylo pěkné slunečné počasí, pěkný plavecký areál a vzájemné povzbuzování 
mezi našimi družstvy.  

  



Vyhodnocení sezóny 2009/2010 – mladší žákyně 
Během sezóny 2009/2010 sehrálo družstvo mladších žákyň ve složení Schwetzová,Randová, Vostřáková, 
Osobová, Buchnerová, Škopková, Šulcová, Morová, Šmídlová, Kovářová, Balvínová, Eiseltová, Šroubková, 
Drozdová, Škardová M. ,Škardová L. a Bukovská 110 utkání, vyhrálo 74 krát, 2 krát remízovalo a 34krát 
prohrálo. Zúčastnilo se Západočeské ligy mladších žákyň - 2.místo, 
Jihozápadního poháru - 4.místo, Karviná Cup 2010 - 2. místo, Tachoského dortíku - 3.místo, Praha - Háje - 
3.místo, Lotr Cup - 5.místo, ITS Kunovice - 13.místo, Memoriálu Karla Šulce - 3.místo a turnaje ve 
Waldkraiburgu - 1.místo. Největším překvapením jsou třetí místa v Praze - Háje a Memoriál Karla Šulce. 
A co musíme v příští sezóně zlepšit - udržet dobře rozehraná utkání a dotáhnout je do vítězného konce. 

  



Jihozápadní pohár – mladší žákyně III A – druhý turnaj 
Jindřichův Hradec 20.2.2010 
Druhý turnaj mladších žaček skupiny III A Jihozápadního poháru se konal v Jindřichově Hradci v sobotu 
20.února. 
Po tříhodinové cestě autobusem nastoupily hráčky DHC Plzeň proti HK Slavia VŠ Plzeň a prohrály 11:7 ( 
Škopková Nikola - 1 branka, Šmídlová Pavla - 1, Drozdová Petra - 3, Randová Lucie - 2) na tyčky 7 : 1 pro 
DHC Plzeň. 
Druhé utkání DHC Plzeň - Sokol Písek: hráčky DHC zabojovaly a vyhrály 13 : 9 ( Škopková Nikola - 1, 
Šulcová Barbora - 3,Drozdová Petra - 5, Kovářová Nina - 3) 
Třetí utkání DHC Plzeň - Lokomotiva Cheb 10 : 7 ( Škopková Nikola - 1, Šulcová Barbora - 4, Buchnerová 
Barbora - 1, Šmídlová Pavla - 1, Drozdová Petra - 3) 
Čtvrté utkání DHC Plzeň - Jindřichův Hradec 5 : 12 ( Šulcová Barbora - 1, Drozdová Petra - 2, Kovářová Nina 
- 2), 
Páté utkání DHC Plzeň - Jiskra Třeboň 13 : 5 ( Škardová Lucie - 1, Škopková Nikola - 1, Šulcová Barbora - 7, 
Šmídlová Pavla - 1, Drozdová Petra - 1, Randová Lucie - 2). 
Ke hře družstav DHC Plzeň: dobře zachytala brankářka Michaela Schwetzová, družstvo se snažilo o rychlý 
přechod do útoku, který se dařil a na tomto budeme stavět hru, co nejrychleji dát nejsnadnější branku a dobře 
bránit. Další plus je, že osm hráček vstřelilo v turnaji aspoň jednu branku.  
Družstvo DHC Plzeň hrálo na turnaji v tomto složení: M.Schwetzová, M.Škardová, L.Škardová, N.Škopková, 
T.Osobová, B.Šulcová, B.Buchnerová, P.Šmídlová, P.Drozdová, L.Randová, N.Kovářová 
  
Třetí turnaj Jihozápadního poháru se uskuteční v Písku - 20.3.2010. 
Čtvrtý turnaj Jihozápadního poháru se uskuteční v Plzni na DHC - 28.3.2010. 
  
Tabulka po dvou turnajích (Cheb, Jindřichův Hradec) 
  

1 Jindřichův Hradec 10 10 0 0 116:55 20 

2 HK Slavia VŠ Plzeň 10 6 0 4 109:84 12 

3 Sokol Písek 10 6 0 4   96:88 12 

4 DHC Plzeň 10 4 0 6   86:93 8 

5 Lokomotiva Cheb 10 3 1 6   95:109 7 

6 Jiskar Třeboň 10 0 1 9   741:144 1 

 
  



Podzimní turnaj DHC Plzeň - LOTR CUP 
Dne 12.prosince 2009 proběhl  v hale 31.ZŠ  „Podzimní turnaj  DHC Plzeň - LOTR CUP"", mladších žákyň. 
Za účasti těchto družstev - DHC Slavia Praha „A + „B", Háje Praha, HK Slavia VŠ Plzeň, Sokol 
Kobylisy,  Sokol Písek, HC Plzeň a DHC Plzeň. V první části byla družstav rozdělena do dvou skupin, ve 
druhé části turnaje se hrálo Play off. 
  
Skupina „A" 

1 Slavia Praha „A" 3 2 0 1 20:7 4 

2 Háje Praha 3 2 0 1 26:16 4 

3 DHC Plzeň 3 2 0 1 18:19 4 

4 Kobylisy 3 0 0 3 11:33 0 

  
Skupina „B" 

1 Písek 3 3 0 0 24:13 6 

2 VŠ Plzeň 3 2 0 1 20:9 4 

3 HC Plzeň 3 1 0 2 12:15 2 

4 Slavia Praha „B" 3 0 0 3 7:26 0 

  
Utkání DHC Plzeň v základní skupině: 
DHC - Slavia Praha „A"   1:6 
DHC - Sokol Kobylisy   8:5 
DHC - Háje Praha         9:8 
  
Play off: 

2 - 3 VŠ Plzeň DHC Plzeň 8:3 

1 - 4 Písek Kobylisy 9:3 

1 - 4 Slavia Praha „A" Slavia Praha „B" 12:3 

2 - 3 Háje Praha HC Plzeň 12:5 

O 5 - 8 místo Kobylisy HC Plzeň 8:9 

O 1 - 4 místo Písek Háje Praha 9:11 

O 5 - 8 místo Slavia Praha „B" DHC Plzeň 0:10 

O 1 - 4 místo Slavia Praha „A" VŠ Plzeň 11:12 ( 7 : 7) 

O 7. místo Kobylisy Slavia Praha „B" 12:2 

O 5. místo HC Plzeň DHC Plzeň 2 : 5 

O 3. místo Písek Slavia Praha „A" 7 :10 

O 1. místo Háje Praha HK Slavia VŠ Plzeň 3 : 4 

 
Utkání  mezi Kobylisy - HC Plzeň rozhodl až volný hod po ukončení utkání. 
Utkání mezi VŠ Plzeň  - Slavia Praha „A" rozhodla až  pátá série 7 m hodů. 
Nejlepší hráčka turnaje:Novotná Natálie - Sokol Kobylisy 
Nejlepší střelkyně turnaje: Kovaříková - Háje Praha - 19 branek 
Nejlepší brankářka: Schwetzová Miša - DHC Plzeň 
  
  



Konečné pořadí turnaje: 

1 HK Slavia VŠ Plzeň 

2 Háje Praha 

3 DHC Slavia Praha „A" 

4 Sokol Písek 

5 DHC Plzeň 

6 HC Plzeň 

7 Sokol Kobylisy 

8 DHC Slavia Praha „B" 

  
Družstvo DHC Plzeň: 
Schwetzová, Buchnerová, Šulcová - 16 branek, Osobová - 1 branku,Škopková - 2 branky, Eiseltová - 1 
branku, Drozdová - 9 branek, Šmídlová - 7 branek, Kovářová, Škardová Lucie + Míša, Randová 

  



Devět statečných 
 
Ve dnech 6.11. až 8.11. 2009 se devět statečných děvčat (Lucie a Míša Škardová, Petra Drozdová, Petra 
Eiseltová, Míša Schwetzová, Tereza Šroubková, Tereza Osobová, Bára Buchnerová a Pavla Šmídlová) 
zúčastnilo turnaje mladších žákyň v Praze Hájích. Tento turnaj je považován za neoficiální mistroství 
republiky. Na turnaj byla přihlášena družstva - DHC Slavia Praha, Háje Praha, Liberec, Sokol Písek, 
Jindřichův Hradec, Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště a DHC Plzeň. 
 
Výsledky družstva DHC Plzeň 
  
DHC Plzeň - Sokol Písek  8:14 
DHC Plzeň - Veselí nad Moravou 12:6 
DHC Plzeň - Háje Praha  8:12 
DHC Plzeň - Liberec  14:4 
DHC Plzeň - Uherské Hradiště 10:7 
DHC Plzeň - Slavia Praha 8:10 
DHC Plzeň - Jindřichův Hradek 12:10 
  
Konečná tabulka: 
  
1. Slavia Praha             12 bodů 
2. Háje Praha                8 bodů 
3. DHC Plzeň                 8 bodů 
4. Uherské Hradiště       8 bodů 
5. Jindřichův Hradec       8 bodů 
6. Liberec                     6 bodů 
7. Písek                       6 bodů 
8. Veselí nad Moravou   0 bodů 
 
Dle konečné tabulky je zřejmé, že turnaj byl vyrovnaný. O konečném pořadí na 2. - 5. místě rozhodla 
minitabulka. 
Háje Praha            3  2  0  1  29:19  4 
DHC Plzeň             3  2  0  1  30:29  4 
Uherské Hradiště   3  2  0  1  28:28  4 
Jindřchův Hradec    3  0  0  3  27:38  0 
Nejlepší brankářkou byla vyhlášena brankářka DHC Plzeň Míša Schwetzová. 
  
Střelkyně DHC Plzeň 
Lucie Škardová      0 Branek 
Bára Buchnerová    2 Branky 
Tereza Osobová    0 Branek 
Míša Škardová       1 Branka 
Pája Šmídlová      10 Branek 
Tereza Šroubková 22 Branek 
Petra Drozdová     18 Branek 
Petra Eiseltová      18 Branek 
  
Za všechny trenéry družstva bych chtěl hráčkám poděkovat za bojovnost a předvedenou hru.  Nám a doufám 
, že i Vám rodičům, udělala děvčata velkou radost. 

  



Karviná Handball Cup 2009 – mladší žákyně – 2. místo 
 
Družstvo mladších žákyň ve složení – Schwetzová,Škopková,Škardová L. a Škardová M., Šulcová,Drozdová, 
Šroubková, Kovářová,Eiseltová, Buchnerová, Randová a Osobová se zúčastnilo 16. ročníku Karviná 
Handball Cup 2009. V celém turnaji zaváhaly dívky pouze jednou a skončily na vynikajícím druhém místě. 
  V kategorii mladších žákyň narozených 1997 a mladších se turnaje zúčastnilo 10 družstev. Družstva byla 
rozdělena do dvou skupin, ve skupinách hrál každý s každým. 
Ve čtvrtek družstvo hrálo na venkovním hřišti první utkání z týmem SK.p.e.m.a. Opava a vyhrálo 9:4, po 
vynikající obraně, kdy hráčky soupeřkám nedovolily projít na hranici branoviště. V útočné činnosti se projevily 
nedostatky našich hráček, a to v přihrávkách a zpracovaní míče. K druhému utkání děvčata nastoupila proti 
družstvu ze Slovenska Slovan Modrá a vyhrály 19:2, v brance dobře zachytala Nikola Škopoková. Po prvním 
hracím dnu vedla děvčata skupina „A“. V odpoledních hodinách jsme se byli vykoupat na koupališti. Ve 
večerních hodinách bylo na letňáku slavnostní zahájení turnaje a ohňostroj. 
  Druhý hrací den turnaje jsme se museli přemístit autobusem do Českého Těšína, kde děvčata sehrála další 
dvě utkání ve skupině. První utkání druhého dne děvčata sehrála z týmem ze Slovenska Bánovský 
hadzanárský klub Gábor a vyhrály 14:5, po vynikající obraně a zlepšené útočné činnosti, v brance dobře 
zachytala Míša Schwetzová. K poslednímu utkání ve skupině, které mělo rozhodnout z jakého místa půjdeme 
do semifinále, děvčata nastoupila proti družstvu z Polska UKS Orlík. Družstvo z Polska začalo utkání z 
osobní obranou po celém hřišti, naše hráčky na tuto obranu uměly zahrát (minižačky 4+1) a od začátku 
utkání vedly, děvčata se rychle z míčem i bez míče uvolňovala, a co více - dávala branky a vyhrála 19:13. Do 
semifinále hráčky postoupily z prvního místa a čekal je soupeř z druhé skupiny, který skončil na druhém 
místě. V odpoledních hodinách se byla děvčata opět vykoupat na koupališti. 
 Poslední den turnaje čekal v semifinále naše hráčky domácí tým Karviná. Budíček měla děvčata v 06:00 
hodin, odchod na snídaní v 06:30 hodin, v 06:45 snídaně a v 07:05 už byly děvčata na hale a připravovala se 
na důležité utkání, které mělo rozhodnout zda už budeme mít jistou bednu nebo né. Před utkání jsem 
upozorňoval děvčata, že hrajem s domácím týmem, rodinný příslušníci na ně budou pokřikovat a někdy i 
nadávat, ať tomu nevěnují pozornost. Utkání začalo náporem domácího družstva, které se také dostalo 
poprvné a naposled v celém utkání do vedení., pozornou hrou v obraně, podpořenou výkonem brankářky, 
jsme utkání vyhráli 10 : 7 a postoupili do finále turnaje. 
Ve finále děvčata narazila na tým ze Slovenska Duslo Šala, které ve skupině vyhrávalo rozdílem třídy. Před 
utkáním jsem řekl hráčkám , že si mají utkání užít, ale asi velká nervozita, únava z utkání v semifinále nebo 
lepení míče hráček ze Slovenka (naše hráčky mají zakázáno lepit) udělalo své, hráčky si nepřihrály, objevily 
se technické chyby, špatná zpracování míče. Finále jsme prohráli 9 :22. Ve večerních hodinách za trvalého 
deště bylo ukončení turnaje a vyhlášení výsledků na letňáku. Děvčata si došla pro pohár a stříbrné medaile. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat hráčkám za předvedené výkony na celém turnaji. Turnaj můžu hodnotit jako 
velice úspěšný vstup do nové sezóny 2009/2010.    

  



Oldstar DHC tým zakončil sezonu slušným výsledkem 
 
Na závěr sezony se včera v hale 31.ZŠ uskutečnil zápas Oldstar DHC vs  Minižačky DHC A. 
Družstvo Oldstar nastoupilo v hojném počtu, což poukazuje na obrovskou disciplinovanost hráčů a hráček. 
Toto utkání bylo jedno z nejlepších v sezoně. 
S velmi kvalitním soupeřem v podobě malých běhavých šikovných minižaček Oldstar vedlo až do poslední 
minuty, ale je třeba uznat, že výsledný rozdíl o jeden gól slušel nejvíce. Na hřišti byly k vidění od obou 
družstev překrásné akce, zejména je třeba pochválit sehranou dvojci Jety a Žena asistenta, jejichž perfektně 
hrané signály zakončené góly obecenstvo odměnilo bouřlivým potleskem. Také výkon brankářek stojí za 
zmínku. Řada zlikvidovaných střel a úžasné zákroky, rychlý pohyb křídel, nápaditá a vtipná hra spojek, 
pivotova černá práce odváděná ve prospěch střelecky lepších spoluhráčů. Nikdo na hřišti nepůsobil 
rozpačitým dojmem. A není co zlepšovat. V útoku se nevyskytovaly ani drobné ani velké chyby. Obranná 
činnost excelentní. Celé družstvo hrálo v úžasné pohodě, kterou svým citlivým přístupem zajišťoval trenér 
Oldstar týmu  Effa. Jemu také patří dík za pečlivou přípravu. Ukázalo se, že kvalitní trénink nese i kvalitní 
výsledky. 
Po dobrém a bojovném výkonu proti vynikajícímu a lépe fyzicky disponovanému soupeři děvčata a chlapci 
z Oldstar týmu prohráli 25:26. 
Rozhodčí Kája Titanik odvedl svůj průměrně standardní výkon. Několik sporných rozhodnutí, např. písknutí 
sedmičky a vzápětí udělení červené karty za simulaci zfaulovanému hráči, na kterého byla sedmička, působí 
dojmem ovlivněného rozhodování. To už necháme na jeho svědomí. 
Závěrečná oslava uzavřela úspěšnou sezonu a všichni se těšíme na další. 

  



Minižákyně na Mega mini nezklamaly 
 
Minižákyně se na závěr své minižákovské kariéry zúčastnily ve dnech od 18.-20.6. 2010 prestižního turnaje 
Mega mini v Liberci. Dvacet osm účastníků bylo rozděleno do čtyř skupin po sedmi družstvech. 
 V uplakaném počasí ve skupině smrti naše minky nejprve narazily na děvčata z Jindřichova Hradce a ve 
vycházkovém tempu zvítězily 7:1, když se na hřišti vystřídaly všechny hráčky, a to při lepších klimatických 
podmínkách mohl být brankový rozdíl dvojnásobný. V dalším zápase s chlapci z Lovosic děvčata bohužel 
doplatila na několik chvilek nepozornosti v obraně a prohrála 4:5. Ve dvou posledních pátečních zápasech 
DHC zvítězilo nad děvčaty ze Strakonic 6:2 a z Wendy Mělník 5:0. V sobotních dohrávkách skupiny D čekali 
na děvčata velmi silní soupeři. V prvním utkání to byli pozdější semifinalisté - Sokol Telnice. Toto utkání bylo 
jedno z nejlepších na turnaji. S velmi kvalitním soupeřem vedlo DHC až do poslední minuty, ale je třeba 
uznat, že výsledek 8:8 utkání slušel nejvíce. V dalším zápase skupiny s Duklou Praha byla vidět únava z 
předchozího utkání, a tak si zahrála celá lavička. Výjimečně fyzicky disponovaný soupeř přehrál děvčata 10:5. 
Součtem všech těchto zápasů postoupilo DHC do čtvrtfinálové skupiny, neslo si sebou bohužel pouze jeden 
bod za remízu s Telnicí. 
Ve čtvrtfinále se děvčata utkala s nejlepšími čtyřmi celky ze skupiny C. První na řadě byli pozdější bronzoví 
strakoničtí hoši. Po pomalejším prvním poločase děvčata zlikvidovala tříbrankový náskok soupeře (z 3:6 na 
6:6), pak ale několik nedorozumění v obraně znamenalo konečnou prohru 7:9. V dalším zápase s vítězem 
skupiny C Slavií Hradec Králové (na turnaji 30.5 na Slavii s nimi prohrály 3:13) družstvo ukázalo svoji sílu a 
bezpečně zvítězilo 7:5, když celou dobu vedlo o 2-3 branky. Sobotní dohrávka s Jiskrou Třeboň bohužel 
nevyšla podle představ, a i když bylo DHC lepším družstvem prohrálo 5:6 hlavně díky mnoha neproměněným 
vyloženým příležitostem. Nedělní čtvrtfinálový zápas s Úvaly u Prahy 9:6 odsoudil děvčata k souboji o 11.-
12.místo, v němž po rutinérském výkonu zdolala Sokol Písek 7:4. 
Jedenácté místo místo zcela neodpovídá podanému kvalitnímu výkonu v celém turnaji, družstvo si zasloužilo 
hrát o 7.-8.místo. Přesto se DHC umístilo nejlépe ze všech dívčích nebo smíšených družstev. Uznání 
zaslouží nejen výkon tří střelkyň, ale i celého družstva. Je třeba vyzdvihnou práci T.Poslední a hlavně 
B.Jetlebové na pivotu, která svým pohybem vytvořila střelkyním dostatečný prostor. 
Do turnaje byl vložen i turnaj 4+1, který si zahrály s chutí hráčky z lavičky a v poli brankářky. Tento turnaj 
DHC vyhrálo bez ztráty bodu, když po vítězstvích ve skupině - Lovosice 7:6,Mělník  7:1, Třeboň 6:3 a Karviná 
7:2 - zvítězilo i ve finále nad Bělou pod Bezdězem 11:9. 

 
Branky DHC 6+1: 
Bušauerová 21,Eksteinová  a Franková po 16,Sedláková 7,Poslední 6,Franzová 3,Oravcová 1. 

 
Branky DHC 4+1: 
Sedláková a Jiskrová po 10, Šafaříková a Oravcová po 5, Šmrhová 4,Tomíšková 3 a Fousková 1. Dobře 
chytala Bláhová. 

 
Konečné pořadí 6+1 : 

1. Jičín 
2. Brno Juliánov 
3. Strakonice 
4. Telnice 

 11.  DHC Plzeň 

  



Minižákyně okouzlily Moravu 
 
Minižákyně se vydaly 10.6. a 11.6. na MEGA SAM Cup do Olomouce, kde v loňském roce obsadily druhé 
místo. Tentokrát však bojovaly v nejstarší kategorii. Ve střední kategorii je nahradili hoši plzeňského Talentu a 
obsadili krásné druhé místo. Turnaj se hrál ve třicetistupňovém vedru v pěkném areálu a jeho součástí bylo i 
exhibiční utkání mezi extraligovými celky Hranic a Přerova. Celý turnaj sponzorovala firma Hummel. 
Družstvo DHC odehrálo v základní části deset utkání, většinou s chlapeckými celky, v nichž prohrálo pouze s 
hochy Velké Bystřice 4:13. V ostatních zápasech děvčata porazila Jívovou 19:12, Veselí nad Moravou 13:10, 
Prosenice 16:3, Zubří 12:7, tři olomoucké týmy 13:10, 18:4 a 15:3, KP Brno 22:8 a Bystřici pod Hostýnem 
11:9. Vzhledem k pravidlům turnaje se první dva celky po základní části utkaly ve velkém finále o celkové 
vítězství. Ačkoliv předchozí výsledek s Velkou Bystřicí nedával do finále příliš nadějí proti mnohem lépe 
fyzicky disponovaným Moravanům, děvčata vstoupila do utkání s velkou chutí a celý první poločas vedla až o 
tři branky. Po přestávce doplatilo DHC na několik zbytečných chyb v obraně i dvě neproměněné sedmičky a 
prohrálo 13:15. Toto utkání bylo ozdobou turnaje a potlesk diváků patřil jak vítězům, tak i poraženým. 
Družstva Velké Bystřice obsadila první místa ve všech třech věkových kategoriích. Zřejmě lepší oddíl. Třetí 
místo v nejstarší kategorii obsadilo Veselí. 
V družstvu DHC kromě tradičních opor J. Frankové, T. Bušauerové a brankářky A.Jiskrové, potěšila útočná 
aktivita T.Eksteinové, B. Jetlebové a ve většině utkání i T. Poslední. V obraně je však ještě hodně co 
zlepšovat. Naopak turnaj se příliš nepovedl D.Franzové a A. Tomíškové, které na hřišti působily rozpačitým 
dojmem. Svůj standard odvedly jak M. Bláhová,tak i V. Beránková. 
 
Branky stříbrného DHC: J. Franková 38, T .Bušauerová 32, T. Eksteinová 27, B. Jetlebová 20, D. Franzová 
17, T. Poslední 9, A. Tomíšková 5, A. Jiskrová 4, V. Beránková 3 a M. Bláhová 1. 

  



Minižačky druhé v poháru PSU 6+1 
 
Minižačky ukončily celoroční Západočeskou soutěž 6+1 v neděli 6.6.na domácím hřišti v hale 31.ZŠ. 
Po vysokém vítězství v prvním utkání s HC Plzeň A 23:3, bohužel následovala prohra s celkovým vítězem - 
SSK Talent. Po dobrém prvním poločase 3:4 byla znát únava ze sobotního turnaje mladších žaček, který 
odehrály hráčky prakticky bez střídání a ve velkém tempu. Se svými až o tři roky staršími kolegyněmi 
vybojovaly jedno vítězství (Slavia B), jednu remízu (HC Plzeň) a dvě prohry (s Chebem pouze o branku deset 
sekund před koncem a s Tachovem o dvě branky). V posledním kole mladších žaček udělaly na většinu 
přítomných dobrý dojem a jsou pro příští rok právem považováni za jednoho s favoritů soutěže. V 
minižákovském zapase s Talentem nakonec DHC podlehlo 3:9. 
V dalších zápasech dívky DHC deklasovaly hochy Slavie 11:1, s trochou problémů si poradily i s dívkami 
Slavie 6:4 a lehce přehrály kluky HC 21:4. Do družstva, které trpí v posledních týdnech jak marodkou 
(Sedláková, Franzová a Fousková), tak pobyty ve škole v přírodě, (Šafaříková,Šmrhová,Paulusová a 
Oravcová) byly narychlo povolány hráčky nově vytvořeného B družstva. Trenérům se líbil jak bojovný výkon 
Káji Denkové, tak rychlost Kristýny Křišťanové. Obě dokázaly, že tyto zápasy v A družstvu nemusí být 
poslední. 
 
Branky DHC: Eksteinová a Tomíšková 9, Bušauerová a Franková po 8, Denková a Křišťanová po 6, 
Jetlebová a Poslední po 5, Jiskrová 4, Bláhová 3 a Gosťová 1. 
  

Tabulka turnaje 

1. Talent 5 5 0 0 42:15 10 

2. DHC Plzeň 5 4 0 1 64:21 8 

3. Slavia VŠ ,,A" 5 2 0 3 38:29 4 

4. Slavia VŠ ,,B" 5 2 0 3 28:28 4 

5. HC Plzeň ,,B" 4 1 0 3 14:31 2 

6. HC Plzeň ,,A" 4 0 0 4 13:75 0 

  
Celková tabulka 

1. Talent 35 33 1 1 420:88 67 

2. DHC Plzeň 35 30 1 4 409:104 61 

3. Slavia VŠ ,,B" 35 24 0 11 274:142 48 

4. Slavia VŠ ,,A" 35 21 0 14 283:177 42 

5. HC Plzeň ,,B" 35 14 2 19 195:254 30 

6. Loko Cheb 35 6 1 28 120:332 13 

7. HC Plzeň ,,A" 35 5 1 29 125:399 11 

8. Tachov 35 4 0 31 73:403 8 

 
  



Minižákyně opět na stupních vítězů 
 
Minižákyně se v sobotu 29.5. 2010 zúčastnily výborně obsazeného turnaje o pohár firmy SK Interiér na 
hřištích Slavie VŠ Plzeň. V konkurenci 15-ti převážně chlapeckých družstev se opět neztratily a dokázaly 
vybojovat krásný pohár za třetí místo. 
Družstva byla rozdělena do tří pětičlenných skupin.Minižačky DHC "A" nastoupily ve skupině C v prvním 
zápase proti dívkám za Strakonic a v nepříliš pohledném utkání zvítězily 8:5 až zlepšeným výkonem v závěru 
utkání. V dalším utkání proti strakonickým minižákům, které se stále hrálo s mokrým míčem na promočeném 
a klouzajícím hřišti, se minižačkám podařilo odskočit soupeři až na 5:2 v desáté minutě. Pak však byly 
potrestány za velkou řadu nepřesností v obraně i útoku a po právu prohrály 8:10. Po rozebrání tohoto zápasu 
v šatně nastoupilo k utkání s Vršovicemi naprosto jiné družstvo a soupeře deklasovalo 20:3. Když v dalším 
zápase skupiny poslední soupeř DHC, Lovosice, přehrál lehce hochy ze Strakonic, svitla minižačkám naděje 
na postup do tříčlenné finálové skupiny. Musely by ale v posledním utkání zdolat dosud neporažené minižáky 
Lovosic o minimálně tři branky. Děvčata výborným disciplinovaným výkonem v obraně, podpořeným dobrou 
střelbou a vynikajícím výkonem brankářky A.Jiskrové, která tak odčinila nepříliš pozorný výkon se 
Strakonicemi, nenechala nikoho na pochybách, že předchozí úspěchy nebyly náhodné a zvítězila bezpečně 
8:2. Tím si zajistila místo ve finálové trojici spolu s vítězi skupin A a B. 
Ve finálové skupině byli prvním soupeřem DHC pozdější vítězové, hoši z Jičína. Po dobrém a bojovném 
výkonu proti vynikajícímu a lépe fyzicky disponovanému soupeři děvčata uhrála nejlepší výsledek ze všech 
účastníků 5:9. V posledním utkání turnaje proti Slavii Hradec Králové již byla příliš znát celodenní únava ve 
slunečném počasí i neúčast lídra týmu T.Bušauerové v zápasech finálové skupiny. I přes zlepšený výkon ve 
druhém poločase DHC podlehlo 3:13. 
Děvčata zaslouží za výkon v turnaji velkou pochvalu za bojovnost i předvedenou hru. Turnaje se zúčastnilo i 
méně zkušené družstvo DHC "B", které od Šulcova memoriálu udělalo velmi slušný výkonostní vzestup. 
Svými výkony zaujaly především Veronika Beránková, Kristýna Křišťanová a Karolína Denková. 
 
Branky DHC "A": Bušauerová 15, Franzová 12, Eksteinová 8, Franková 6, Poslední 4, Jetlebová a Šmrhová 
po 2, Jiskrová, Paulusová a Tomíšková po 1. 

 
Konečné pořadí: 

1. Jičín -hoši 
2. Hradec Králové - hoši 
3. DHC Plzeň A - dívky 
4. Strakonice A - hoši 
5. Talent Plzeň - hoši 
6. Liberec - hoši 
7. Lovosice - hoši 
8. Strakonice B - hoši 
9. Slavia VŠ Plzeň - dívky 
10. Strakonice - dívky 
11. Slavia VŠ Plzeň - hoši 
12. JM Chodov Praha - smíšené 
13. Sokol Vršovice - hoši 
14. DHC Plzeň B - dívky 
15. HC Plzeň - smíšené 

Z konečného pořadí vyplývá,že minižačky DHC byly nejlepší nejen ze všech dívčích družstev, ale i ze všech 
Západočechů. 

  



Memoriál Karla Šulce - minižačky 6+1 
 
Minižačky vyrovnaly na prestižním turnaji nejlepší historický úspěch DHC Plzeň v kategorii mini 6+1, t.j. 3 
místo. Na turnaji, na němž z absolutní české špičky chyběl pouze Havl.Brod, podlehly jen družstvům, 
s kterými celoročně soupeří o medaile na velkých turnajích (HC Háje a DHC Slávie Praha). 
Tentokrát však byl brankový rozdíl výraznější než obvykle, důvodem pravděpodobně byla absence 
rychlonohé a vysoké spojky Denisy Frankové, jejíž pohyblivost chyběla především v obranné činnosti. 
S dalším nebezpečným soupeřem - stále se lepšící Slavií VŠ Plzeň - si minižačky poradily ve velmi pěkném 
sobotním zápase 3:0 hlavně díky precizní obraně a výbornému výkonu brankářky Andy Jiskrové, která si 
především za tento zápas a množství zneškodněných sedmimetrových hodů zaslouženě odnesla odměnu za 
nejlepší brankářku turnaje ve své kategorii. Dalších 11 účastníků turnaje značně zaostávalo za již zmíněnou 
čtveřicí družstev, a tak si většinou odnášeli výrazné gólové příděly (viz výsledky). 
Absolutorium si zaslouží v družstvu DHC nejlepší střelkyně turnaje Tereza „Buši"  Bušauerovás 54 
střelenými góly, ale i další spojky Julča Franková  28 branek, Míša Sedláková 26 branek a Tereza 
„Eki"  Eksteinová 18 branek. Odvážný výkon předvedla univerzálka družstvaTerezka „Šnek" Poslední s 9 
brankami. Ve většině zápasů se dařila spolupráce s oběma pivoty Bárou „Jety" Jetlebovou 9 branek, 
a Simčou Paulusovou 8 branek. Zápas od zápasu se zlepšovala hra křídel  Adély  „Krtka"  Tomíškové  10 
branek a Věrky „Gazely" Oravcové 6 branek. Tyto hráčky odváděly černou práci ve prospěch střelecky 
lepších spoluhráček. Velmi slušně se rozchytala Terka Šafaříková, která vstřelila i 2 branky ze 
sedmimetrových bodů. Družstvo zaslouží pochvalu především za kvalitní a agresivní obranu, kterou většina 
družstev překonala pouze díky náhodě a štěstí, dále za výbornou fyzickou připravenost, která pomohla zahrát 
350 čistých minut celkového hracího času ve slušném a vyrovnaném tempu. 
V útoku se vyskytovaly ještě drobné chyby, které se projevily především v zápasech s lepšími soupeři. 
Ukázalo se, že kvalitní trénink nese i kvalitní výsledky, což prokázaly další dvě hráčky A družstva Anička 
Šmrhová a Martinka „Řepka" Bláhová, které po zapůjčení do družstva B (13. místo) patřily k jeho velkým 
oporám. Dík a uznání za strhující výkon patří také fanclubu OLDSTAR DHC. 

 
Výsledky:          

Háje Praha 3:8 

Slavie Praha 6:11 

VŠ Plzeň 3:0 

Veselí na Moravě 11:2 

Sokol Písek 9:2 

HC Plzeň 12:5 

Slavoj Protivín 18:1 

SHK Pardubice 21:1 

Sokol Kobylisy II 12:2 

Astra Praha 18:1 

Slavie Praha B 13:1 

DHC Plzeň B 17:1 

Slavoj Tachov 17:4 

Lokomotiva Cheb 13:3 

 
  



Minižačky poprvé v sezóně pod stupni vítězů 
 
Minižačky se ve dnech 23. - 25. Dubna 2010 zúčastnily velmi dobře obsazeného ITS cupu v Kunovicích. 
Již v prvním utkání ve skupině narazily na pozdějšího a loňského vítěze HC Háje. Po velmi dobrém poločase 
/3:3/ se od nich odvrátilo střelecké štěstí a prohrály 3:5. Další páteční zápasy se soupeři, s kterými ještě nikdy 
nehrály, zvládly na výbornou a porazily Opavu 14:0 a Porubu 15:3. Sobota se však ukázala jako kritický den. 
Již první zápas se Zlínem se nic nedařilo, družstvo působilo ospalým dojmem a tak tři minuty před koncem 
prohrávalo 2:4. Pak vzala zodpovědnost na sebe Tereza Bušauerová a čtyřmi rychlými góly zvrátila výsledek 
na 6:5. Bohužel další zápas proti Hodonínu měl stejný průběh, ale zvrátit se ho nepodařilo a minižačky DHC 
prohrály 2:4. V posledním zápase ve skupině si pak lehce poradily se slabým Měnínem 17:0, když si zahrály 
hlavně hráčky z lavičky. 
Po zápasech ve skupině následovalo čtvtfinále /hrálo se již vyřazovacím způsobem/. Naše družstvo /třetí ve 
své skupině/ hrálo proti druhému ze skupiny B - Velké nad Veličkou. Utkání se vyvíjelo dobře až do 
5.minuty,kdy rozhodčí za stavu 3:1 pro Plzeň udělili naprosto nesmyslně červenou kartu jedné z nejlepších 
hráček turnaje Tereze Bušauerové a množstvím dalším chybných verdiktů úmyslně poškozoval Západočešky. 
Ty se semkly a bojovaly i bez své kapitánky. Proti rozhodčím se ale hraje špatně. Když minutu před koncem 
rozhodčí za stavu 7:8 neuznal naprosto regulérní gól, došlo i k slovní výměně názorů s lavičkou a červenou 
kartu obdržel i trenér Plzně T.Jiskra. Družstvo i v pěti ještě vybojovalo sedmimetrový hod, který však 
neproměnilo. Po utkání došlo ještě k ostré výměně názorů mezi rozhodčím a fanoušky. 
Touto prohrou bylo DHC odsouzeno k nedělnímu boji o páté místo. Ten zvládlo již v klidu a pohodě. Nejprve 
porazilo Olomouc 6:4, když mělo celý zápas utkání pod kontrolou, a pak si v opakovaném souboji s 
Hodonínem spravilo chuť 8:4. 
Páté místo se zdá ve stínu předchozích výsledků  (9 turnajů - 9 krát na stupních vítězů) neúspěchem, ale v 
konkurenci třinácti družtev a vzhledem k tomu, že o tom rozhodl jediný zápas velmi ovlivněný rozhodčími, je 
to slušný výsledek. 
Největší individuální pochvalu zaslouží kapitánka Tereza Bušauerová, která družstvo táhla ve chvílích 
nejtěžších. 
Ve většině zápasů jí zdatně sekundovala hrdinka předchozího turnaje v Praze Míša Sedláková. Černou práci 
v obraně opět zastala Bára Jetlebová a stále se zlepšuje nováček týmu Tereza Eksteinová. Standardně 
slušný výkon odvedla i přes zraněné rameno brankářka Anička Jiskrová. Za svými dobrými výkony zůstaly z 
předchozích turnajů zaostaly Julča Franková /hrála dobře jen v pátek/ a Denisa Franzová, která se probudila 
až v neděli. 
Ostatní hráčky podaly své standardní výkony, a když do některého utkání nezasáhly, svoje kolegyně mocně 
povzbuzovaly. 
 
Branky DHC:  
Bušauerová 27, Sedláková 11, Franková 11, Eksteinová 10, Franzová 8, Jetlebová 4, Poslední 2, 
Šmrhová 2, Bláhová a Tomíšková po 1. 
 
Konečné pořadí 

1. HC Háje 
2. Otrokovice 
3. Velká nad Veličkou 
4. Havlíčkův Brod 
5. DHC Plzeň 
6. Hodonín 
7. Zlín 
8. Olomouc 
9. Bytča /Slov./ 
10. Opava 
11. Ostrava- Hrabůvka 
12. Poruba 
13. Měnín 

  



Minižačky na Astře stoprocentní 
 
Víkend z 27. - 28. 3. 2010 strávily minižačky dvěma turnaji v Praze na Astře. V sobotu se na turnaji 4+1 
rozloučily s touto formou házené a náležitě si to užily. 
Rozdělily se na dvě družstva a hned v prvním zápase se fialoví DHC s oranžovými DHC rozešli smírně 9-9. 
Pak už následoval střelecký koncert obou družstev, do kterého se zapojily všechny zúčastněné hráčky. 
Nakonec turnaj vvhrál tým oranžových jen o skóre před fialovými. 

 
Výsledky oranžových:  

• Astra A 28-16 
• Astra B 28-3 
• Spořilov 36-8 
• SSK Talent 25-6 

Za oranžové nastoupily tyto hráčky: Jiskrová, Franková, Franzová, Jetlebová, Rybáková, Poslední a Gosťová 

 
Výsledky fialových: 

• Astra A 20-12 
• Astra B 34-2 
• Spořilov 27-10 
• SSK Talent 17-3 

Za modré nastoupily tyto hráčky:  Bušauerová, Sedláková, Šmrhová, Bláhová, Paulusová, Fousková, 
Beránková 
  
V neděli už se hrála házená 6+1 a ani v té plzeňské minižačky nenašly konkurenci. 

 
Výsledky DHC Plzeň: 

• Astra A 12-3 
• Astra B 15-4 
• Slavia B 9-1 
• Písek 8-1 
• Kobylisy A  13-3  
• Kobylisy B 16-1 

Hráčky DHC Plzeň si tedy  odvezly zlaté medaile i ze šestkové házené. Přestože si všechny pěkně zahrály a 
soupeřům nedaly šanci, byla na nich znát únava ze soboty. 
Navíc Julie Franková byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje.  
  
Branky DHC: Franková 17, Bušauerová 11, Sedláková 11, Eksteinová 8, Tomíšková 6, Paulusová, Jetlebová 
a Franzová po 5, Bláhová 3, Šmrhová 2 a Gosťová 1. 
V brance jako vždy s přehledem chytala Jiskrová. 
  

Konečné pořadí v turnaji 6+1: 
1. DHC Plzeň 12 bodů 
2. Sokol Písek 8 b. 
3. DHC Slavia Praha 8 b. 
4. Kobylisy A 5 b. 
5. Astra B 5 b. 
6. Astra A 4 b. 
7. Kobylisy B 0 b. 

  



Minižačky: JSME PRVNÍ .....NO A CO?! 
 
Tímto pokřikem rodičovského fan clubu a skladbou Fredyho Mercuryho " We are the champions" na počest 
vítězů byl v neděli 21.3. ukončen turnaj minižákyň v Praze Štěrboholích, který je právem považován za 
neoficiální mistrovství republiky v této kategorii. A kdo je po několikaleté nadvládě pražských družstev vítěz? 
No přece DHC Plzeň!!! 
Minižačky nezačaly vůbec dobře. V úvodním zápase dvoudenního turnaje narazily na dobře výškově 
disponovaného soupeře z Havlíčkova Brodu. Těsně po přestávce svítilo na ukazateli skore 2-4 ve prospěch 
Východočechů, ale Plzeňanky v posledních deseti minutách přidaly na rychlosti a na důrazu a zápas otočily 
na 8-5. Naproti tomu druhý zápas se Sokolem Písek byl "procházkou růžovou zahradou". Poločasové skore 
9-0 se podařilo ještě navýšit na konečných 13-2. I další tři sobotní zápasy se vyvíjely podle stejného scénáře. 
Na jeden gól soupeřů DHC vždy odpovědělo dvěma vesměs pohlednými brankami. S výsledky 14-7 s Loko 
České Budějovice, 10-4 s Veselím na Moravě a 13-7 s Velkou nad Veličkou zůstalo DHC po sobotě jediným 
týmem bez ztráty bodu. 
V neděli ovšem na hráčky DHC čekali soupeři z nejtěžších, DHC Slavia Praha a HC Háje Praha. 
Zápas proti Slavii byl ozdobou celého turnaje. Utkání se hrálo ve strhujícím tempu, bylo plné pohledných akcí 
z obou stran. Pro DHC po naprosto bezchybném a disciplinovaném výkonu celého družstva skončilo 
vítězstvím  6-5, když hlavní rozdíl byl ve výkonu brankářek. Před závěrečným utkáním s HC Háje bylo jasné, 
že i remíza bude mít pro Západočešky zlatou příchuť. Bohužel poločasových 1-3 a následná branka 
Pražanek z vymyšlené sedmičky nevěstila pět miut před koncem nic dobrého.Následné tři krásné branky Míši 
Sedlákové během čtyř minut však vyvolaly vítěznou euforii v celém táboře DHC. 
Všem hráčkám, které se turnaje zúčastnily, patří obrovské uznání za bojovnost, disciplinovaný výkon a touhu 
po vítězství. Hra křídel se zlepšila o sto procent od minulého týdne, všechy hráčky odvedly své nadprůměrné 
výkony a ani když se utkání nevyvíjelo podle představ, nesložily zbraně a zápasy vybojovaly do vítězného 
konce. 
Obrovský dík patří také plzeňskému rodičovskému fan-clubu, který dokázal dívky neustále podporovat a 
pozvbuzovat! Fanoušci, děkujem! 
Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Tereza Bušauerová z DHC a nejlepší hráčkou družstva se stala po 
právu Míša Sedláková, která proměnila spolehlivě všechny sedmimetrové hody nařízené ve prospěch DHC. 
 
Branky vítězů: Bušauerová 17, Sedláková 16, Franzová 14, Franková 13, Jetlebová 3, Tomíšková 3, 
Eksteinová 2. Dále hrály Fousková, Paulusová, Poslední a obě spolehlivě chytající brankářky Jiskrová a 
Šafaříková. 
  

Pořadí v turnaji: 
1. DHC Plzeň 13 bodů 
2. DHC Slavia Praha 11 b. 
3. HC Háje Praha 11 b. 
4. Havlíčkův Brod  7 b. 
5. Veselí na Moravě 4 b. 
6. České Budějovice 4 b 
7. Velká nad Veličkou 4 b 
8. Písek  2 b. 

  



Minižačky ve Strakonicích opět druhé 
 
V sobotu 13.3.se minižačky zúčastnily turnaje ve Strakonicích, a jak už se v této sezoně stalo dobrým 
zvykem, bez poháru se opět nevracejí. 
V prvním utkání narazily již letos poněkolikáté na Sokol Písek. Poslední dvě utkání skončila vždy 
desetibrankovým rozdílem a ani tentokrát tomu nebylo jinak. V pohodovém tempu 11-1 pro DHC. 
V druhé zápase na DHC čekal velmi těžký soupeř - DHC Slavia Praha. Letošní zápasová bilance byla 
nerozhodná 2-2. (Vítězství na Hájích a v Písku, prohry v Plzni a Č.Budějovicích.) Bohužel tentokrát po 
počátečním vedení a nerozhodném poločase přišla prohra 4-5, když v závěru zápasy udělaly spojky několik 
hrubých chyb v rozehrávce a soupeř je potrestal dvěma góly z trháků. 
Třetí zápas proti Strakonicím "B" byl ve znamení zklamání z předchozího zápasu a hráčky DHC jen horko 
těžko vyhrály 7-4. V posledním utkání již přehrály Strakonice "A" 13-6. 
Střeleckou aktivitou tentokrát hýřila nejlepší hráčka DHC na turnaji Denisa Franzová. Tradiční opory 
J.Franková a T.Bušauerová tentokrát působily trochu rozpačitým dojmem a za svými letošními výkony 
zaostaly. Slušný výkon odvedly obě pivotmanky B.Jetlebová a S.Paulusová i brankářka A.Jiskrová. Naopak 
hromy a blesky z trenérské lavičky lítaly na adresu křídel,které podaly velmi podprůměrný výkon. 

 
Branky DHC: 
Franzová 16, Bušauerová 7, Eksteinová 5, Franková 3 a Sedláková 2. 

 
Konečné pořadí: 

1. DHC Slavia Praha 
2. DHC Plzeň 
3. Strakonice A 
4. Strakonice B 
5. Sokol Písek 

  



Minižačky 6+1 stále druhé 
 
V neděli 21.2., den po návratu z náročného zimního soustředění na Přimdě, nastoupily minižačky k šestému 
soutěžnímu turnaji mini 6+1. 
Bohužel hned v prvním zápase promarnily možnost dostat se na první místo v průběžném pořadí, když 
podlehly Talentu 5-0.V dalším zápase s dívkami HC Plzeň děvčata začala velmi dobře a v 18. minutě vedla 
už 6-0,pak však trenéři sáhli k výměně brankářek a během pěti minut byl stav 6-5. T. Šafaříková prostě 
neměla svůj den. Po návratu první brankářky se družstvo uklidnilo a zvítězilo v klidu 8-5. V dalších zápasech 
proti slabším soupeřům DHC rozjelo továrnu na góly a postupně rozstřílelo Tachov 20-1, Cheb 16-1 a HC 
kluky 21-1. 
Branky DHC: Franzová 16, Bušauerová 16, Franková 9, Sedláková 6, Jetlebová 5, Tomíšková 4, Poslední 4, 
Eksteinová 3, Šmrhová 3. 

  



Západočeská soutěž mini 6+1 v polovině, minižačky DHC zatím 
druhé 
 
V neděli 24. 1. proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň pátý turnaj minižactva v "šestkové" házené (z celkových deseti 
turnajů). Tradičně dobře reprezentovaly náš klub minižačky, když v turnaji prohrály pouze jednou, a to se 
svými největšími rivaly - kluky z Talentu. 
Naše minižačky podlehly v pěkném zápase klukům z Talentu,kteří jim tak oplatili porážku z Mikulášského 
turnaje v Českých Budějovicích. V dalších zápasech porazilo DHC dívčí i klučičí družstvo Slavie, když v obou 
zápasech mělo průběh utkání pod kontrolou a šanci zahrát si dostalo všech patnáct nominovaných dívek. V 
posledních dvou zápasech DHC rozdrtilo Cheb 20-2 a Tachov 19-0, když si snad každá hráčka vstřelila 
nějaký ten gól. 
Trenéři se soustředili především na to, aby se na hře podílelo co nejvíce hráček a ne jen obvyklé střelecké 
trio. Postupným zlepšováním hry křídel a pivotů je možné dovést hru družstva k ještě větší dokonalosti. 
Největším a nejpříjemnějším překvapením byla premiéra na velkém hřišti nové levoruké spojky Terezy 
Eksteinové.Tato urostlá hráčka, která má všechny předpoklady stát  se v budoucnu jednou ze střeleckých 
opor družstva, vstřelila ve svém prvním turnaji na místě spojky 11 branek a nezklamala ani v obraně. 
Potřebuje ještě zlepšit přehled na hřišti a souhru se spoluhráčkami. Na tom budeme pracovat na blížícím se 
soustředění a v dalších turnajích. 
I když je družstvo v polovině soutěže druhé, neskládá zbraně a v dalších turnajích se pokusí smazat 
dvoubodové manko na Talent. 
 
Výsledky DHC Plzeň: 

• Talent      2 : 5 
• Cheb       20 : 2 
• Slávia B   9 : 6 
• Slávia A   9 : 4 
• Tachov    19 : 0 

 
Branky:  
Franková 6, Oravcová 2, Šmrhová 2, Bušauerová 14, Sedláková 4, Tomíšková 2, Paulusová 2, Franzová 12, 
Gosťová 1, Eksteinová 10, Bláhová 1, dále hrály Šafaříková, Fousková, Jetlebová, Jiskrová 
  
Tabulka turnaje 24. 1. 2010 
  

1. Talent 4 4 0 0 44:9 8 

2. DHC Plzeň 5 4 0 1 59:17 8 

3. Slavia VŠ ,,B" 4 3 0 1 24:16 6 

4. Slavia VŠ ,,A" 5 2 0 3 38:25 4 

5. Tachov 5 1 0 4 10:59 2 

6. Loko Cheb 5 0 0 5 9:58 0 

  
Celková tabulka 
  

1. Talent 16 15 1 0 218:49 31 

2. DHC Plzeň 16 14 1 1 171:41 29 

3. Slavia VŠ ,,B" 21 14 0 7 163:90 28 

4. Slavia VŠ ,,A" 21 13 0 8 175:100 26 

5. HC Plzeň ,,B" 17 6 1 10 95:121 13 

6. HC Plzeň ,,A" 11 3 1 7 59:122 7 

7. Tachov 22 2 0 20 40:276 4 

8. Loko Cheb 16 1 0 15 46:168 2 



Minižačky v Písku opět těsně pod vrcholem 
 
V sobotu 16. 1. 2010 se minižačky opět představily na dobře zorganizovaném turnaji v Písku. 
Hned v úvodním zápase narazily naše hráčky na stále se lepšící domácí Písek. Nikoho však od první minuty 
nenechaly na pochybách, kdo je na hřišti pánem, a po poločase 8-0,nakonec zvítězily 10-1, když příležitost 
dostaly v druhém poločase všechny hráčky z lavičky. 
Druhý zápas proti nepříjemné osobní obraně Kobylis se nezačal vyvíjet příliš dobře. Musel tedy následovat 
oddychový čas a důrazná domluva trénérů. Děvčata se ihned vrátila ke standartnímu výkonu a zvítězila 13-4. 
Následující zápas proti Protivínu byl zkouškou,j ak se družstvo popere s nově nacvičovanou obranou 2-4. 
Popralo se opravdu dobře. Střelecké komando v čele s Bušauerovou, Franzovou a Frankovou rozpoutalo 
střeleckou smršť a soupeři nasázelo za 24 minut 22 branek, když jěště zahodilo nejméně 10 výborných 
střeleckých příležitostí. 
Po obědě děvčata narazila na družstvo DHC Slavia Praha, kterému mělo oplatit porážku z finálového zápasu 
z minulého týdne. Po pomalejším začátku se vydařil hlavně střed utkání a poměrně vysoké vítězství 9-1 bylo 
na světě. 
Do posledního zápasu s HC Háje Praha družstvo nastupovalo s vědomím, že i remíza postačí k celkovému 
vítězství. Bohužel v bojovném a tvrdém zápase chybělo trochu štěstí a po třech nastřelených tyčích přišel 
výsledek 2-3 a opět druhé místo. 
Nejlepší střelkyní turnaje byla vyhlášena T.Bušauerová a nejužitečnější hráčkou J.Franková - obě z DHC. 
Družstvo opět potvdilo svoji příslušnost mezi tři nejlepší družstva minižákyň v republice (spolu s družstvy Hájů 
a Slavií Praha). Od minulého týdne se zlepšila aktivita křídel i pivotů. Deset obdržených branek za čisté dvě 
hodiny hry svědčí o kvalitě obrany i obou brankářek, kdy hlavně A.Jiskrová udivovala svými zákroky i vlastní 
trenéry. 
Příští neděli čeká družstvo další turnaj Západočeské soutěže minižactva 6+1, a pak zasloužený odpočinek o 
jarních prázdninách.15.2. se všechny hráčky družstva sejdou na týdenním soustředění na Přimdě, kde se 
budou snažit odstranit některé nedostatky tak, aby si v jarních a letních turnajích udržely zatím výbornou 
turnajou bilanci této sezóny (6 turnajů =jednou první,třikrát druzí a dvakrát třetí). 
  
Branky DHC v Písku: Bušauerová 17, Franková 14, Franzová 14, Poslední 3, Tomíšková 3, Sedláková 2, 
Paulusová 2, Jetlebová 1.Turnaje se  zúčastnily brankářky Jiskrová a Šafaříková, dále Bláhová a Gosťová. 
  
Pořadí v turnaji: 

1. HC Háje (10 bodů) 
2. DHC Plzeň  (8 bodů) 
3. Sokol Písek  (4 body) 
4. Sokol Kobylisy (4 body) 
5. DHC Slavia Praha (4 body) 
6. Slavoj Protivín (0 bodů) 

  



Novoroční turnaj minižákyň Bonaparte Cup 
 
Ve dnech 9.a 10.ledna 2010 se v naší nové hale uskutečnil největší zimní turnaj minižákyň v západních 
Čechách, turnaj organizoval náš klub DHC Plzeň. Na turnaji se s výjimkou Havl.Brodu představilo deset 
nejlepších českých družstev. Bohužel se nepodařilo nalákat nikoho z kvalitních moravských týmů. 
Domácí družstvo opět potvrdilo, že patří k absolutní české minižákovské špičce, i přesto že v prvním zápase 
pouze remizovalo se Slavií SVŠ Plzeň. Pak se však děvčata vzpamatovala a postupně porazila Pardubice, 
HC Háje, HC Plzeň, Astru Praha a Sokol Písek. Zvláště vítězství     5-4 s favorizovanými HC Háje je velmi 
cenné. Na začátku nedělního programu DHC si DHC poradilo se Slavojem Protivín i Sokolem Kobylisy a 
čekal je souboj o první místo se Slavií Praha, který však domácí naprosto nezvládly,především díky absenci 
jakékoliv střelby. Pět střel na branku za 20 minut je opravdu velmi málo. Utkání bylo hráno ve vysokém tempu 
a s maximálním nasazením,tedy i velmi tvrdě. Nutno však přiznat, že i přes kvalitní výkon domácí brankářky 
byla Slavie ve všech směrech lepším týmem. U DHC bohužel celý turnaj neexistovala výraznější hra křídel a 
tak se hra točila pouze okolo několika kvalitních jedinců v oblasti spojek. V případě, že se jim nedaří, upadá 
hra do průměru. Trenéři i přes dobrý výsledek mají s děvčaty ještě co zlepšovat. 
  Turnaj se podařilo kvalitně obsadit i zorganizovat i díky vydatné pomoci rodičů. Jasně nejlepší dvojicí 
rozhodčích byla pořadateli vyhlášena dvojice Macho-Hájek. 
 
Výsledky DHC Plzeň 

• HC Plzeň  6-2 
• Slavia Plzeň 3-3 
• Pardubice 12-0 
• HC Háje 5-4 
• Kobylisy 9-2 
• Astra Praha 8-0 
• Písek  8-4 
• Protivín  12-1 
• Slavia Praha 1-4 

 
Branky domácích: Franková 24, Bušauerová 18, Franzová 12, Sedláková 5, Jetlebová 3, Paulusová 
1,Tomíšková 1, Oravcová 1. Na turnaji dále hrály Bláhová, Fousková,Šmrhová a Poslední. V brance se 
střídaly Jiskrová a Šafaříková, když právě první jmenovaná odvedla velmi dobrý výkon a byla vyhlášena 
nejužitečnější hráčkou družstva. 
Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Tereza Bušauerová z DHC, ceny pro nejlepší brankářku a nejlepšího 
střelce putují do Písku. Další opora domácích Julča Franková byla vyhlášena třetí nejlepší střelkyní turnaje. 
 

1. DHC Slavie PRAHA  
2. DHC PLZEŇ 
3. Slavia SVŠ Plzeň 
4. Sokol Písek 
5. HC Háje 
6. HC Plzeň 
7. Astra Praha 
8. Sokol KOBYLISY II. 
9. Slavoj Protivín 
10. SHK Pardubice 

 
Kompletní fotografie z turnaje naleznete na http://mfousek.rajce.idnes.cz/. 
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Minižákyně přivezly medaile i z Moravy 
 
 Minižákyně se od 4. - 6. Prosince 2009 zúčastnily snad letos nejlépe obsazeného turnaje v letošním roce ve 
Veselí na Moravě.Turnaje se zúčastnila družstva, jejichž dospělí hrají interligu (ŠKP Bratislava, Písek, 
Zlín nebo Veselí) a první ligu (Havl.Brod,Otrokovice...) navíc všechna družstva jsou dlouhodobě úspěšná v 
práci s mládeží. 
 V pátek 4.12.nastoupilo DHC jen třictvrtě hodiny po téměř sedmihodinovém cestování vlakem proti 
nejlepšímu slovenskému celku ŠKP Bratislava. Raketový nástup do utkání a vedení 7-0 v páté minutě utkání 
znamenal pro základní sestavu odpočinek na lavičce a i hráčky z lavičky dotáhly utkání do vítězného konce 
13-3. Páteční euforie pokračovala vitězstvím 8-1 s fyzicky vyspělejším Havl.Brodem a 6-2 s nakonec čtvrtými 
Otrokovicemi. 
V sobotu děvčata začínala turnajový program proti HC Háje Praha, s nimiž mají dlouhodobě nepříznivou 
bilanci. Bohužel i tentokrát obavy z pověsti soupeře svázaly všem ruce i nohy, a  když se zápas příliš nezdařil 
ani rozhodčím, děvčata přes vedení 3-2, prohrála 3-4. V průběhu dne se však vrátila páteční pohoda a 
střelecké hody pokračovaly v podobě vítězství 13-4 s Ivankou pri Dunaji (poločas 10-0) a Pískem 9-1. Večerní 
zápas s Velkou nad Veličkou přinesl však neuvěřitelný výpad do té doby skvěle fungující obrany a přišla 
porážka  6-9, která mohla znamenat ztrátu naděje na medaile. 
V neděli však naše hráčky skvěle zvládly oba zápasy, porazily domácí Veselí 9-2 a Zlín 10-3, a právem si 
odvezly pohár za třetí místo a bronzové medaile. Navíc si odvezly i dvě ze tří individuálních ocenění. Nejlepší 
brankářkou zvolili trenéři A.Jiskrovou z DHC (letos z pěti turnajů pětkrát nejlepší brankář) a nejlepším 
střelcem se stala J.Franková z 30-ti brankami. Největším tahounem byla T.Bušauerová, která kromě toho, že 
se s 21 góly stala druhým nejlepším střelcem turnaje, zásobovala spoluhráčky výbornými přihrávkami a 
udávala tempo hry družstva.Nejužitečnější hráčkou DHC byla vyhlášena Adéla "Krtek" Tomíšková. 
 
Branky DHC: Franková 30, Bušauerová 21, Franzová 15, Tomíšková 4, Sedláková 4, Oravcová 2, Bláhová 1. 
 
Pořadí: 

1. HC Háje 
2. Velká nad Veličkou 
3. DHC Plzeň 
4. Otrokovice 
5. Veselí n.Mor. 

  
Rok 2009 zakončí minižákyně 19.12. ve své hale dalším kolem Západočeské ligy minižactva 6+1. 

  



Další úspěch minižaček tentokrát v Českých Budějovicích 

 
 
Minižačky se přesně po roce (28. 11. 2009) vrátily do Českých Budějovic,kde hrály svůj první turnaj 6+1.Před 
rokem byla úspěchem každá vstřelená branka , družstvo zaplatilo nováčkovskou daň a skončilo poslední. 
Tento víkend však jelo v euforii potvrdit dva týdny staré vítězství na turnaji v Pardubicích. 
 Ve skupině však čekali těžcí soupeři.Ihned po příjezdu se děvčata utkala v pohledném zapase s družstvem 
Háje Praha,což je soupeř, se kterým se nám ještě nikdy nepodařilo bodovat. Tentoktát ale naše dívky celý 
zápas vedly, soupeř jen dotahoval.Bohužel dotáhl i 18 s. před koncem a utkání skončilo remízou 4-
4.Nešťastný konec zápasu se podepsal na psychice i v dalším zápase a přišla prohra s kluky z Třeboně 7-
4.Po důrazné domluvě v šatně se některé klíčové hráčky vzpamatovaly a družstvo dohrálo skupinu 
vítězstvími s Českými Budějovicemi 9-7 a Strakonicemi 7-1 a se štěstím postoupilo do semifinále z druhého 
místa. 
 
V neděli se na děvčata čekal vítěz skupiny A - DHC Slavia Praha. Po neuvěřitelném střeleckém výpadku v 
prvním poločase,který hbité Pražanky vyhrály 3-0, přišlo mírné zlepšení. Na vítězství to však nestačilo 
.Výsledkem byla prohra 2-3 a zápas "jen" o třetí místo s tradičním rivalem Talentem Plzeň. 
Tento zápas jediný zvládla děvčata stylem ,na jaký jsou trenéři poslední dobou zvyklý, a  celý zápas s 
nepříjemným soupeřem měla pod kontrolou. Vítězstvím 5-4 (poslední branku dostala v posledních vteřinách) 
obsadila třetí místo. Vzhledem ke střeleckému i hernímu výpadku některých opor a kvalitě soupeřů lze 
považovat tento výsledek za úspěch.Dalším dílčím úspěchem je vyhlášení A.Jiskrové  nejlepší brankářkou 
turnaje. Nejlepším hráčem byl vyhlášen M.Cvikl z Talentu.Vítězem turnaje se stala Slavia Praha před Jiskrou 
Třeboň. 
 
Branky DHC:Franzová 14, Franková 7, Bušauerová 5, Sedláková 3, Poslední 1, Oravcová 1 
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Minižačky suverénní v Pardubicích 
 

 
 
 
Naše minižačky se zúčastnily třídenního turnaje /13.-15.11/ Pramínek Cup v Pardubicích. 
Po výborném  výkonu nenašly v žádném zápase přemožitele a odvezly si jak pohár putovní,tak pohár pro 
vítěze. Děvčata předčila soupeřky jak  již tradičně v obraně, kdy o kvalitě obrany i brankářky svědčí průměr 
1,36 gólu na zápas, tak i velmi pestrou hrou v útoku. 
Minižačky postupně porazily Pardubice 10-1,Protivín 14-3, Brno-Bohunice 10-4, V.Meziříčí 7-0, Háje Praha 
14-1, Sokol Kobylisy "A" 5-1, Sokol Kobylisy "B" 14-0, Havlíčkův Brod "A"  7-2, Havlíčkův Brod "B" 7-
1,slovenskou Ivanku pri Dunaji 8-0 a ve finále Ledeč nad Sázavou s přehledem 5-2. 
 
Konečné pořadí turnaje: 

1. DHC Plzeň 
2. Ledeč nad Sázavou 
3. Bohunice. 

 
Branky vítězů: T.Bušauerová 34, D.Franzová 26, J.Franková 15, M.Sedláková 8, A.Tomíšková 5, A.Šmrhová 
4, S.Paulusová 3, V.Oravcová a M.Bláhová po 2 brankách. 
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Úspěšný víkend minižákyň 
 
Minižákyně se o tomto víkendu zúčastnily dvou turnajů. V sobotu 19.9. dobře obsazeného turnaje v Praze – 
Hájích a v neděli 20.9. soutěžního turnaje minižákyň 6+1 v Tachově. 
Na sobotním turnaji v Praze naše družstvo postupně porazilo Písek 12:1, Kobylisy 12:4, velmi dobře hrající 
Slavii Praha 4:3 a prohrálo pouze s domácími Hájemi 2:4, když 7 minut před koncem za stavu 2:1 
neproměnilo sedmičku a domácí za přispění rozhodčích stav otočily. Naše družstvo vycházelo z vynikající 
obrany a dobrého výkonu brankářek /A.Jiskrová byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje/ a rychlého 
přechodu do protiútoku, kde bohužel v rozhodujícím zápase doplatilo na horší proměňování vyložených 
příležitostí a menší vyrovnanost lavičky. 
Branky DHC na turnaji: Bušauerová 10, Franzová 9, Franková 7, Paulusová 2, Jetlebová 1, Tomíšková 1. 
  
V nedělním turnaji v Tachově (soutěžní turnaj v rámci Západočeské oblasti) minižačky prokázaly, že i přes 
únavu a modřiny z předchozího dne patří mezi nejlepší družstva v kraji. V poklidném tempu smetly Cheb 
12:2, Tachov 10:1, ambiciózní děvčata z HC Plzeň 12:3 a kluky Slavie Plzeň i přes velkou herní převahu 
děvčat pouze 5:3. 
 
Branky DHC :Bušauerová  14, Franzová 9, Franková 5, Jetlebová 3, Tomíšková 2, Bláhová 2, Fousková 2, 
Poslední 1, Šmrhová 1. 

  



Osmý turnaj minižactva 4+1 (DHC Plzeň 17. 4. 2010) 
 
V sobotu 17. 4. 2010 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň osmý turnaj minižactva, který opět pořádal náš klub DHC 
Plzeň. Turnaj byl posledním oficiálním turnajem, proto byl zakončen slavnostním vyhlášením, při kterém 
dostaly všechny děti za své snažení nejen v tomto turnaji ale v průběhu celé soutěže zlaté medaile. 
Poslední, bonusový, turnaj 4+1 proběhne dne 22. 5. 2010 v rámci Bambiriády v areálu Chvojkovy Lomy na 
Slovanech. 

V turnaji se opět představila všechna čtyři družstva DHC Plzeň. Turnaj v domácím prostředí jim však moc 
nevyšel, protože obě družstva obsadila ve svých skupinách vždy třetí a čtvrté místo. 
 

1. skupina 
 
DHC Plzeň A 

• DHC Plzeň B   15 : 3 
• Talent A          1 : 11 
• Šťáhlavy          6 : 9 

Za DHC Plzeň A nastoupily: Fousková Markéta (2 branky), Gosťová Petra (7 branek), Bláhová Martina, 
Rybáková Karolína (2 branky), Šmrhová Anna (10 branek), Beránková Veronika 
Umístění v turnaji: 3. místo, přesná střelba: 3. místo, trháky: 2. místo 
 
DHC Plzeň B 

• DHC Plzeň A     3 : 15 
• Šťáhlavy           4 : 7 
• Talent A            0 : 17 

Za DHC Plzeň B nastoupily: Denková Karolína (3 branky), Mustafa Adelaida, Haidelmaierová Šárka (2 
branky), Křišťanová Kristýna (1 branka), Schejbalová Veronika, Tokárová Barbora, Prochásková Kristina (1 
branka), Černíková Kateřina 
Umístění v turnaji: 4. místo, přesná střelba: 4. místo, trháky: 4. místo 
 
2. skupina 
 
DHC Plzeň C 

• DHC Plzeň B     5 : 6 
• Talent B            1 : 22 
• Slávie VŠ          9 : 12 

Za DHC Plzeň C nastoupily: Kotlanová Míša (3 branky), Walterová natálka (2 branky), Hornsteinerová Jana 
(8 branek), Kliková Karolína (2 branky), Rittichová Natálka, Netrvalová Verča 
Umístění v turnaji: 4. místo, přesná střelba: 1. místo, trháky: 2. místo 
 
DHC Plzeň D 

• DHC Plzeň D    6 : 5 
• Slávie VŠ         9 : 13 
• Talent B           4 : 20 

Za DHC Plzeň D nastoupily: Klementová Lucka (4 branky), Drozdová Lucka (8 branek), Vaňková Bára (6 
branek), Malá Míša, Šuhajdvoá Viktorka, Svobodová Míša, Tomanová Natálka 
Umístění v turnaji: 3. místo, přesná střelba: 2. místo, trháky: 4. místo 

  



Sedmý turnaj minižactva 4+1 na Talentu (21. 3. 2010) 
 
V neděli 21. 3. proběhl na Talentu Plzeň sedmý turnaj minižactva v házené 4+1. 
Fotky z turnaje naleznete v sekci Fotogalerie. 
Ve skupině č. 1 se představilo družstvo DHC Plzeň A a obsadilo celkově druhé místo. 

 
Výsledky: 

• DHC Plzeň A - Šťáhlavy 10 : 8 
• DHC Plzeň A - Talent A   3 : 12 
• DHC Plzeň A - Talent B  10 : 11 

DHC Plzeň A: Beránková, Rybáková 1, Šmrhová 15, Brabcová 3, Bláhová, Gosťová 4 
Z vlastního stínu konečně vystoupily Beránková a Brabcová. Dobře bránily a konečně se začaly prosazovat i 
střelecky. 
  
Ve skupině č. 2 nastoupila družstva DHC Plzeň B (obsadilo celkově 1. místo a postoupilo zpět do skupiny č. 
1), DHC Plzeň C (obsadilo 3. místo) a DHC Plzeň D (obsadilo 4. místo). 

 
Výsledky: 

• DHC Plzeň B - DHC Plzeň C    16 : 10 
• DHC Plzeň B - DHC Plzeň D    13 : 6 
• DHC Plzeň B - Slávia VŠ         15 : 1 
• DHC Plzeň C - Slávia VŠ         7 : 8 
• DHC Plzeň C - DHC Plzeň D    7 : 5 
• DHC Plzeň D - Slávia VŠ         4 : 6 

 
Složení družstev: 
DHC Plzeň B: Denková 25 branek, Marková 7, Ludvíková, Haidelmeierová 8, Tokárová 3, Černíková , 
Kliková, Rittichová 
DHC Plzeň C: Kantnerová 6, Walterová 9, Prochásková 3, Drozdová 1, Hornsteinerová, Kotlanová 3, Malá 1 
DHC Plzeň D: Mustafa, Křišťanová 9, Klimentová 2, Vaňková 1, Schejbalová 2, Svobodová, Tomanová, 
Netrvalová, Krausová 

  



Přípravka na turnaji ve Zruči nad Sázavou 7. 3. 2010 
 
V neděli 7. 3. 2010 se hráčky z nejmladšího družstva zúčastnily turnaje ve Zruči nad Sázavou. Hrálo se ve 
dvou kategoriích - minižačky (1999 a 2000) a přípravka (2001-2002). Turnaje se zúčastnila dvě družstva DHC 
Plzeň a  také dvě družstva z Talentu. 
 
Družstvo minižaček sbíralo zkušenosti ve třech zápasech v základní skupině proti lepším chlapeckým týmům. 
Nejprve prohrály s Telnicí 5 : 20 (branky Haidelmaierová 4, Denková 1), poté s Úvaly 1 : 21 (Haidelmaierová 
1) a nakonec se Zručí nad Sázavou 4 : 26 (Marková 1, Křišťanová 1, Černíková 1, Denková 1). V 
závěrečném utkání proti Mělníku se děvčata probudila k bojovnému výkonu a v utkání dvou osobních obran 
po celém hřišti zvítězily naše hráčky 8 : 6, zejména díky 7 brankám Denkové. 
Pochvalu za bojovný výkon zaslouží Prochásková a Křišťanová, zápas od zápasu se lepšily Haidelmaierová s 
Denkovou. Také Kačenka Černíková předvedla v brance někoilk pěkných zákroků a velice svému družstvu 
pomohla zejména v zápase o konečné umístění. 
Za družstvo hrály: Prochásková Kristína, Haidelmeierová Šárka, Marková Nikola, Křišťanová Kristýna, 
Mustafa Adelina, Ludvíková Veronika, Černíková Kateřina, Tokárová Barbora, Denková Karolína. 
Ve druhé kategorii přípravky vstoupily naše hráčky do turnaje také utkáním proti Telnici. Bohužel na lepšího 
soupeře (pozdějšího vítěze turnaje) nenašly zbraň a prohrály zaslouženě 13 : 1 (branka: Walterová). 
Ve druhém utkání proti Zruči nad Sázavou už sice dokázala děvčata vstřelit více branek, ale nedokázala 
ubránit dva střelce soupeře. Naše dívky prohrály 5 : 18 (branky: Drozdová 1, Klementová 1, Kotlanová 1, 
Vaňková 1, Walterová 1). 
Třetí utkání proti děvčatům z Ledče bylo velice vyrovnané a rozhodovalo o tom, kdo půjde hrát o sedmé místo 
a kdo půjde bojovat o místo páté. Naše děvčata bojovala a vypracovala si řadu příležitostí, které ovšem 
zůstaly neproměněné. Naštěstí díky dvěma brankám Drozdové a díky dobré obraně v závěru utkání zvítězily 
naše dívky 2 : 1 (branky: Drozdová 2). 
Závěrečné utkání proti dívkám z Mělníka bylo po celý první poločas v naší režii. Dařilo se Walterové z 
rychlých útoků, dobře hrály i Kotlanová a Vaňková. Naše hráčky vedly o poločase o dvě branky. Bohužel 
tento náskok nedokázaly udržet a ve druhém poločase nechaly soupeře nejprve otočit na 9 : 8, v posledních 
vteřinách se jim však podařilo vyrovnat (branky: Drozdová 2, Kotlanová 4, Walterová 3). Utkání tedy skočilo 
remízou, ale protože šlo o utkání o umístění, musel vzejít vítěz. Následovaly tedy tři trestné hody na každé 
straně. V naší brance nastoupila Kotlanová a nedala soupeřům šanci. Nejprve chytila sedmiičku Mělníku. 
Poté střílela naše Vaňková, sice proměnila, ale bohužel přešlápla. Míša Kotlanová v brance opět chytla. 
Střílet šla Drozdová a dala. Ani třetí střelec z Mělníka ale nedokázal Kotlanové vstřelit branku, a tak naše 
družstvo zvítězilo a umístilo se na celkovém pátém místě (což bylo nejlepší umístění mezi dívčími družstvy). 
 
Za družstvo přípravky nastoupily: Drozdová Lucie, Klementová Lucie, Kliková Karolína, Kotlanová Michaela, 
Vaňková Barbora, Walterová Natálie. 

  



Šestý turnaj minižactva 4+1 na DHC Plzeň 
 
V sobotu 20. 2. 2010 proběhl šestý turnaj minižactva v miniházené 4+1. Turnaj se hrál opět v hale DHC 
Plzeň. Znovu se představila i družstva DHC Plzeň. 

 
Výsledky a vstřelené branky: 
 DHC Plzeň A 
Družstvo se prezentovalo výborným výkonem a pouze vlivem horšího skóre skončilo na celkově druhém 
místě. 

• DHC Plzeň B     18 : 4 
• Talent A            7 : 6 
• Šťáhlavy           9 : 12 

Celkové umístění v turnaji: 2. místo, v trhácích: 2. místo, v přesné střelbě: 2. místo 
DHC Plzeň A: Eksteinová Tereza (9 branek), Gosťová Petra (4 branky), Fousková Markétka (4 branky), 
Bláhová Martinka, Beránková Veronika, Jiskrová Anna (14 branek), Brabcová Klára, Paulusová Simona (3 
branky) 
  
DHC Plzeň B 
Družstvu se turnaj vůbec nevydařil a sestupuje do skupiny č. 2. 

• DHC Plzeň A     4 : 18 
• Šťáhlavy           5 : 12 
• Talent A           6 : 10 

Celkové umístění v turnaji: 4. místo, v trhácích: 4. místo, v přesné střelbě: 3. místo 
DHC Plzeň B: Denková Karolína (12 branek), Haidelmeierová Šárka (1 branka), Ludvíková Verča, Marková 
Nikola, Tokárová Bára, Prochásková Kristýna, Černíková Kačka. 
  
DHC Plzeň C 
Družstvo se prezentovalo sympatickým a kolektivním výkonem a předvedlo řadu pěkných akcí. 

• DHC Plzeň D    5 : 8 
• Talent B           2 : 23 
• Slávia VŠ         13 : 10 

Celkové umístění v turnaji: 3. místo, v trhácích: 4. místo, v přesné střelbě: 1. místo 
DHC Plzeň C: Tomanová Natálka, Kantnetová Sára (5 branek), Krausová Kačka, Drozdová Lucka (2 branky), 
Mustafa Adelina (4 branky), Rittichová Natálka (1 branka), Svobodová Míša, Křišťanová Kristýna (8 branek)  
  
DHC Plzeň D 
Družstvu se turnaj velice vydařil, když se opíralo především o výborné výkony Natálky Walterové a Lucky 
Klementové. 

• DHC Plzeň C   8 : 5 
• Slávia VŠ        8 : 7 
• Talent B         4 : 15 

Celkové umístění v turnaji: 2. místo, v trhácích: 3. místo, v přesné střelbě: 2. místo 
DHC Plzeň D: Klementová Lucka (2 branky), Malá Míša, Šuhajdová Viktorka, Walterová Natálka (17 branek), 
Vaňková Bára (1 branka), Schejbalová Verča, Kliková Kája 
  
Další turnaj 4+1 bude 21.3.2010 na Talentu. 

  



Pátý turnaj minižactva 4+1 na DHC Plzeň 
 
V neděli 17. 1. 2010 proběhl pátý turnaj minižactva v miniházené 4+1. Turnaj se měl původně hrát v hale 
Slávie VŠ Plzeň, ale nakonec byl přesunut do haly DHC Plzeň. 
Znovu se představila i družstva DHC Plzeň. 
V první skupině se představila družstva DHC Plzeň A a DHC Plzeň B. Ve druhé skupině (tentokrát pětičlenné) 
se představila družstva DHC Plzeň C a DHC Plzeň D.  

 
Výsledky a vstřelené branky: 
 DHC Plzeň A 

• DHC Plzeň B     10 : 4 
• Talent A            1 : 17 
• Talent B            13 : 3 

Celkové umístění v turnaji: 2. místo, v trhácích: 3. místo, v přesné střelbě: 2. místo 
DHC Plzeň A: Beránková Verča, Oravcová Věra (4 branky), Šmrhová Anička (6 branek), Rybáková Karolína, 
Gosťová Petra (4 branky), Eksteinová Tereza (6 branek), Fousková Markéta (1 branka), Bláhová Martina (2 
branky), Brabcová Klára 
  
DHC Plzeň B 

• DHC Plzeň A     4 : 10 
• Talent B            2 : 5 
• Talent A           1 : 23 

Celkové umístění v turnaji: 4. místo, v trhácích: 4. místo, v přesné střelbě: 3. místo 
DHC Plzeň B: Walterová Natálka (1 branka), Tokárová Barbora (1 branka), Prochásková Kristýna, 
Haidelmaierová Šárka (3 branky), Marková Nikola (1 branka), Ludvíková Verča (1 branka), Denková Kája (1 
branka), Černíková Kačka 
  
DHC Plzeň C 

• DHC Plzeň D    4 : 6 
• Šťáhlavy          0 : 2 
• Talent C          3 : 18 
• Slávia VŠ         4 : 8 

Celkové umístění v turnaji: 5. místo, v trhácích: 4. místo, v přesné střelbě: 3. místo 
DHC Plzeň C: Kantnerová Sára, Klementová Lucie (2 branky), Krausová Kačenka, Drozdová Lucie (1 
branka), Hornsteinerová Jana (7 branek), Netrvalová Verča (2 branky), Šuhajdová Viktorka, Malá Míša (1 
branka) 
  
DHC Plzeň D 

• DHC Plzeň C   6 : 4 
• Šťáhlavy         1 : 5 
• Talent C          2 : 8 
• Slávia VŠ        4 : 6 

Celkové umístění v turnaji: 4. místo, v trhácích: 3. místo, v přesné střelbě: 4. místo 
DHC Plzeň D: Tejčková Denisa, Vaňková Barča (6 branek), Tomanová Natálka, Schejbalová Verča (2 
branky), Mustafa Adelaida (2 branky), Kotlanová Míša (3 branky), Rittichová Natálka (2 branky), Svobodová 
Míša (3 branky), Křišťanová Kristýna 
  

  



Čtvrtý turnaj minižactva na Slávii VŠ Plzeň 
 
V sobotu 12. 12. 2009 proběhl čtvrtý turnaj minižactva v miniházené 4+1. Turnaj pořádala Slávie VŠ Plzeň a 
hrálo se tentokrát bez doplňkových disciplín (střelby na prázdnou branku a trháků). Znovu se představila i tři 
družstva DHC Plzeň. 
V první skupině se představila družstva DHC Plzeň A a DHC Plzeň B. Ani jedno z nich se nedokázalo 
vypořádat s družstvy Talentu, a tak o třetím a čtvrtém místě rozhodlo vzájemné utkání. 
Ve druhé skupině se překvapením turnaje stalo družstvo DHC Plzeň C, které remízovalo se Slávií B, porazilo 
Slávii A a prohrálo s vítězným Talentem. 

 
Výsledky a vstřelené branky: 
1.skupina 
1. Talent "A"   3   3   0   0   69:9     6 
2. Talent "B"   3   2   0   1   40:17   4 
3. DHC "B"      3   1   0   2   16:59   2 
4. DHC "A"      3   0   0   3   10:50   0 - sestup do 2. skupiny 
DHC Plzeň A: Černíková Kačka, Haidelmeierová Šárka (3 branky), Denková Karolína (6 branek), 
Hornsteinerová Jana, Ludvíková Veronika (1 branka), Vaňková Barbora 
DHC Plzeň B: Malá Míša, Klementová Lucie, Křišťanová Kristýna (1 branka), Šmrhová Anička (12 branek), 
Marková Nikola (3 branky), Drozdová Lucie 
 
2.skupina 

1. Talent "C" - postup do 1. skupiny 
2. DHC Plzeň "C" 
3. VŠ Plzeň "A" 
4. VŠ Plzeň "B" 

  
DHC Plzeň C: Šuhajdová Viktorka, Netrvalová Veronika, Mustafa Adelaida, Prochásková Kristýna, Tokárová 
Barbora, Tomanová Natálie 
  
 

  



Mikulášský turnaj v miniházené 4+1 
 
V sobotu 5. 12. 2009 pořádal náš klub Mikulášský turnaj v miniházené 4+1. A protože se turnaj konal opravdu 
na Mikuláše, rozhodli jsme se ho udělat trochu netradiční. 
 
Družstva startovala pod zajímavými názvy, které si děti samy vymyslely. Hrálo se ve dvou skupinách. Ve 
skupině Andělů se představila tato družstva: 

1. Šťáhlavští krokodýli (Sokol Šťáhlavy) 
2. Plzeňské čertice (DHC Plzeň) 
3. Bolevečtí draci (Talent Plzeň) 
4. Pražští panteři (Dukla Praha) 
5. Rokycanští myšáci (HK Rokycany). 

Ve skupině Andílků hrála tato družstva: 
1. Vršovické panenky (Sokol Vršovice) 
2. Plzeňské tygřice (DHC Plzeň) 
3. Plzeňské lvice (DHC Plzeň) 
4. Bolevečtí tygři (Talent Plzeň) 
5. Lochotínská sluníčka (DHC Plzeň) 

 
Každé družstvo sehrálo 4 zápasy s hrací dobou 2 x 10 minut. Po každém zápase se ještě střílely trháky, aby 
děti znovu dostaly svoji šanci a měly ještě jednou možnost změřit síly se soupeřovým brankářem. 
V průběhu celého turnaje chodili mezi dětmi zlobivý čertík a hodný andílek, kteří za básničku rozdávali 
bonbóny. Po skončení všech zápasů děti nastoupily ke slavnostnímu vyhlášení výsledků. To už mezi děti 
zavítal i samotný Mikuláš a předal jim odměny za jejich snažení. Každé dítě dostalo na krk zlatou medaili 
(protože se všichni snažili, jak jen uměli) a od čerta sladkou odměnu - adventní kalendář. Kromě toho byl 
oceněn i nejlepší hráč či hráčka každého družstva. Připravena byla také další taška odměn pro celé družstvo. 
Ale tu si museli nejprve trenéři vysloužit. Mikuláš spolu s dětmi zadali každému z trenérů nějaký úkol 
(básničku, písničku, dřepy, kliky), teprve poté byla odměna náležitě odpracována a mohli si ji trenéři převzít. 
Turnaj proběhl v báječné atmosféře a děkujeme všem - rozhodčím, dětem a také trenérům, kteří se o tak 
vydařený turnaj zasloužili. Zvláštní poděkování patří i rodičům, bez jejichž pomoci by nebylo možné turnaj 
uskutečnit. 
  
Za družstva DHC Plzeň nastoupily tyto hráčky: 
Plzeňské tygřice - Svobodová Michaela, Vaňková Barbora (nejlepší hráčka družstva, 6 branek), Ludvíková 
Veronika, Mrázková Monika (6 branek), Drozdová Lucie (5 branek), Rittichová Natálie (1 branka), Malá 
Michaela 
Plzeňské lvice- Křišťanová Kristýna (nejlepší hráčka družstva, 8 branek), Touš Matěj (4 branky), Mustafa 
Adelina, Tomanová Natálie, Šuhajdová Viktorie, Toušová Valentýna, Krausová Kateřina 
Lochotínská sluníčka - Tokárová Barobra, Brabcová Klára, Gosťová Petra (17 branek), Rybáková Karolína (9 
branek), Paulusová Simona (nejlepší hráčka družstva, 46 branek), Prochásková Kristýna 
Plzeňské čertice - Černíková Kateřina, Denková Karolína (nejlepší hráčka družstva, 16 branek), Walterová 
Natálie (3 branky), Haidelmaierová Šárka (8 branek), Kotlanová Michaela (4 branky), Marková Nikola (3 
branky), Hornsteinerová Jana (2 branky). 
  
  



Výsledky 

Andílci 
Vršovické 
panenky 

Plzeňské 
tygřice 

Plzeňské 
lvice 

Bolevečtí 
tygři 

Lochotínská 
sluníčka 

Skóre Body Pořadí 

Vršovické 
panenky 

X 12 : 3 9 : 4 11 : 5 6 : 9 
38 : 
21 

6 2. 

Plzeňské 
tygřice 

3 : 12 X 10 : 3 2 : 5 3 : 19 
18 : 
39 

2 4. 

Plzeňské 
lvice 

4 : 9 3 : 10 x 5 : 7 0 : 24 
12 : 
50 

0 5. 

Bolevečtí 
tygři 

5 : 11 5 : 2 7 : 5 X 3 : 18 
15 : 
36 

4 3. 

Lochotínská 
sluníčka 

9 : 6 19 : 3 24 : 0 18 : 3 X 
70 : 
12 

8 1. 

  

Andělé 
Šťáhlavští 
krokodýli 

Plzeňské 
čertice 

Bolevečtí 
draci 

Pražští 
panteři 

Rokycanští 
myšáci 

Skóre Body 

 

Pořadí 

Šťáhlavští 
krokodýli 

X 13 : 6 10 : 6 13 : 7 7 : 3 
42 : 
22 

8 1. 

Plzeňské 
čertice 

6 : 13 X 21 : 4 6 : 23 3 : 12 
36 : 
52 

2 4. 

Bolevečtí 
draci 

6 : 10 4 : 21 X 6 : 36 3 : 18 
19 : 
85 

0 5. 

Pražští 
panteři 

7 : 13 23 : 6 36 : 6 x 17 : 11 
83 : 
36 

6 2. 

Rokycanští 
myšáci 

3 : 7 12 : 3 18 : 3 11 : 17 x 
44 : 
30 

4 3. 

 
  



Třetí turnaj minižactva na Talentu 
 
V neděli 29. 11. 2009 proběhl třetí turnaj minižactva v miniházené 4+1. Tentokrát turnaj pořádal Talent Plzeň. 
Opět se představila i družstva DHC Plzeň. 
Ve druhé skupině podala velmi dobrý výkon obě družstva DHC Plzeň. Družstvo B si dokázalo poradit se 
všemi soupeři a vítězstvím v turnaji si zajistilo postup do skupiny č. 1. Družstvo C, které bylo složeno 
převážně z nově začínajících házenkářek, také předvedlo několik hezkých akcí, ale nedokázalo vstřelit 
dostatečný počet branek na to, aby některého ze soupeřů porazilo. 

 
Výsledky a vstřelené branky: 
Skupina č. 1 
Celkové umístění družstva v turnaji: 4. místo 
Střelba na branku: 2. místo 
Trháky: 3. místo 
Za družstvo DHC Plzeň A nastoupily tyto hráčky: Brabcová Klára, Eksteinová Tereza (pro obě jmenované to 
byly první zápasy) , Gosťová Petra, Rybáková Karolína a Šafaříková Tereza chytající s handicapem. 
 
Branky : Brabcová Klára 3, Eksteinová Tereza 4, Gosťová Petra 9,  
Rybáková Karolína 5 
  
Skupina č. 2 
DHC Plzeň B - DHC Plzeň C   18 : 1 (branky: Haidelmeierová 5, Denková 3, Walterová 9, Marková 1) 
DHC Plzeň B - Talent C          7 : 6 (branky: Haidelmeierová 1, Denková 4, Walterová 1, Kotlanová 1) 
DHC Plzeň B - Šťáhlavy         7 : 5 (branky: Haidelmeierová 2, Denková 4, Marková 1)  
Soupiska DHC Plzeň B: Černíková Kačenka, Haidelmeierová Šárka, Denková Karoína, Walterová Natálie, 
Kotlanová Michaela, Marková Nikola, Hornsteinerová Jana, Ludvíková Veronika, Svobodová Michaela  
  
DHC Plzeň C - DHC Plzeň B    1 : 18 (branky: Mustafa 1) 
DHC Plzeň C - Talent C           0 : 10 
DHC Plzeň C - Slávie VŠ          3 : 15 (branky: Klementová 1, Prochásková 1, Mrázková 1) 
Soupiska DHC Plzeň C: Malá Michaela, Rittichová Natálie, Klementová Lucie, Prochásková Kristýna, Mustafa 
Adelina, Mrázková Monika, Šuhajdová Viktorie, Vaňková Barbora, Krausová Kateřina 
  
Celkové pořadí druhé skupiny: 

1. DHC Plzeň B 
2. Talent C 
3. Štáhlavy 
4. DHC Plzeň C 

  
Soutěž v přesné střelbě: 

1. Šťáhlavy 
2. DHC Plzeň C 
3. DHC Plzeň B 
4. Talent C 

  
Soutěž v trhácích: 

1. DHC Plzeň B 
2. Talent C 
3. Šťáhlavy 
4. DHC Plzeň C 

  



Druhý turnaj v miniházené tentokrát na DHC Plzeň 
 
V sobotu 3. 10. 2009 proběhl druhý turnaj minižactva v miniházené 4+1. Tentokrát turnaj pořádalo DHC Plzeň 
a hrálo se v nové hale. Opět se představila i tři družstva DHC Plzeň. 
Výsledky a vstřelené branky: 
  
Skupina č. 1 
DHC Plzeň A - Talent A      2 : 25 (branky: Šmrhová 1, Marková 1) 
DHC Plzeň A - Talent B      6 : 15 (branky: Šmrhová 6) 
DHC Plzeň A - Šťáhlavy     7 : 7 (branky: Šmrhová 4, Marková 2, Fousková 1) 
Soupiska DHC Plzeň A: Černíková Kačka, Haidelmaierová Šárka, Šmrhová Anička, Beránková Verča, 
Marková Nikola, Fousková Markétka) 
  
Skupina č. 2 
DHC Plzeň B - DHC Plzeň C   6 : 3 (branky: Mrázková 3, Walterová 2, Hornsteinerová 1) 
DHC Plzeň B - Slávie VŠ        1 : 13 (branky: Malá 1) 
DHC Plzeň B - Talent C         0 : 9 
Soupiska DHC Plzeň B: Mrázková Monika, Walterová Natálka, Hornsteinerová Jana, Ludvíková Verča, 
Klementová Lucka, Malá Míša, Rittichová Natálka 
  
DHC Plzeň C - DHC Plzeň B    3 : 6 (branky: Drozdová 1, Kotlanová 1, Mustafa 1) 
DHC Plzeň C - Talent C           5 : 14 (branky: Drozdová 5) 
DHC Plzeň C - Slávie VŠ          3 : 7 (branky: Drozdová 1, Kotlanová 2) 
Soupiska DHC Plzeň C: Drozdová Lucie, Kotlanová Míša, Mustafa Adelaida, Karusová Kačka, Šuhajdová 
Viktorka, Kliková Karolína, Křišťanová Kristýna 

  



První turnaj v miniházené ve Šťáhlavech 
V neděli proběhl ve Šťáhlavech první turnaj minižactva v miniházené 4+1. V letošním roce jsou družstva 
rozdělena do dvou skupin. 
Nejprve se představila skupina č. 2, ve které startovala družstva: DHC Plzeň B, DHC Plzeň C, Talent B a 
Talent C. Vítězem se stalo družstvo Talentu B, druhý byl Talent C, třetí DHC C a čtvrté DHC B. 
  
Výsledky a vstřelené branky: 
DHC Plzeň B - DHC Plzeň C   5 : 6 (branky: Denková 3, Haidelmaierová 2) 
DHC Plzeň B - Talent C           3 : 13 (branky: Denková 3) 
DHC Plzeň B - Talent B           0 : 29 
Soupiska DHC Plzeň B: Černíková Kačka, Denková Kája, Haidelmaierová Šárka, Kantnerová Sára, 
Hornsteinerová Jana, Turková Anička, Vaňková Barča 
  
DHC Plzeň C - DHC Plzeň B     6 : 5 (branky: Šmrhová 6) 
DHC Plzeň C - Talent B            1 : 5 (branky: Šmrhová 1) 
DHC Plzeň C - Talent C            4 : 6 (branky: Šmrhová 2, Marková 2) 
Soupiska DHC Plzeň C: Kotlanová Míša, Šmrhová Anička, Marková Nikola, Ludvíková Verča, Rittichová 
Natálka, Drozdová Lucka, Mrázková Monika, Šmrha Jan 
  
Odpoledne se ve skupině č. 1 představila tato družstva: DHC Plzeň A, Talent A, Šťáhlavy, Slávie VŠ Plzeň. 
Naše družstvo skončilo na druhém místě. 
  
Výsledky a vstřelené branky: 
DHC Plzeň A - Talent A        4 : 9 (branky: Jiskrová 1, Gosťová 2, Beránková 1) 
DHC Plzeň A - VŠ Plzeň     10 : 2 (branky: Šmrhová 2, Jiskrová 5, Gosťová 3) 
DHC Plzeň A - Šťáhlavy      8 : 5 (branky: Šmrhová 3, Jiskrová 4, Rybáková 1) 
Soupiska DHC Plzeň A: Bláhová Martinka, Jiskrová Anička, Šmrhová Anička, Paulusová Simona, Fousková 
Markétka, Gosťová Petra, Rybáková Karolína, Beránková Veronika 

  



Zveme Vás na Míčkyádu (ve středu 23. 6. 2010) 

 
 
 
DHC Plzeň připravuje již po šesté tradiční Míčkyádu, která je odměnou za celoroční snažení nejmenším 
sportovcům, jež chodí cvičit každou středu na kroužek Míček. 
Jako každým rokem bude pro děti připraveno deset stanovišť a na nich budou plnit různé úkoly - zdolávat 
překážkovou dráhu, házet na cíl, skákat a mnoho dalšího. Každý soutěžící si vyzvedne soutěžní kartu a po 
splnění úkolů na všech stanovištích na něj bude čekat pěkná odměna. 
Takže mrňata, nezapomeňte: ve středu 23. 6. 2010 v 16.30 h se na Vás těšíme na hřišti DHC Plzeň. 
Bude to poslední letošní setkání kroužku Míček, znovu budeme začínat 15. září v tradičním čase - 16.30 h. 
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A byla svatba... 

 
 
 
V sobotu 5. 6. 2010 se v Západočeském muzeu v Plzni odehrála "Hra o jednom dějiství" (jak bylo psáno ve 
svatebním oznámením). V hlavních rolích se představili: ženich: Tomáš Fröhlich, nevěsta: Radka Smetanová. 
Ve vedlejších rolích se představili trenéři a bývalé i současné hráčky DHC Plzeň. Po svatebním obřadu 
čekala na novomanžele přímo před vraty muzea házenkářská branka a v ní byla připravena plachta s otvory. 
Ženich musel prokázat, že si nevěstu zaslouží a musel si ji "vystřílet". Ze tří zásahů se trefil jednou. Nebylo to 
sice mnoho, ale shovívaví přihlížející uznali "způsobilost" ženicha. 
DHC Plzeň přeje ženichovi i nevěstě všechno nejlepší a mnoho šťastných chvil v manželství. (Zároveň DHC 
Plzeň doufá, že se v nejbližší době dočká nové házenkářské naděje a adeptky na Kroužek Míček.) 
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Žákyně 31. ZŠ na republikovém finále Novinářského kalamáře 
šesté 
 
Žákyně 31. ZŠ Plzeň se ve dnech 27. - 28. 5. 2010 zúčastnily republikového finále Novinářského kalamáře v 
Ostravě - turnaje škol v házené pro dívky 6. - 7. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev z celého 
republiky. Družstva byly rozdělena do dvou skupin: ve skupině A se kromě našeho družstva představila ještě 
ZŠ Olomouc, ZŠ Veselí nad Moravou a ZŠ Karviná. Ve skupině B hrála družstva ZŠ Zlín, ZŠ Ostrava, ZŠ 
Burešova Praha, ZŠ Velké Meziříčí. 
Našim děvčatům se vstup do turnaje vůbec nevydařil. V prvním utkání nastoupila proti Olomouci a než se 
stačila "rozkoukat" prohrávala 6 : 1 a o vítězi zápasu bylo téměř rozhodnuto. Ve druhém poločase se pak 
naše hráčky zlepšenou hrou v obraně i útoku dokázaly soupeřkám přiblížit až na dvoubrankový rozdíl, ale v 
závěru Olomouc navázala na dobrý výkon v prvním poločase a jednoznačně zvítězila 16 : 10 (branky 31. ZŠ: 
Kašparová 4, Šroubková 3, Eiseltová 2, Kovářová 1). Bohužel ve druhém poločase došlo ještě k 
nepříjemnému zranění Anči Haberové, která nemohla nastoupit v dalším zápase. 
Ten odehrály naše hráčky proti žákyním ZŠ Veselí nad Moravou. Bohužel nedokázaly ubránit klíčovou 
střelykni hostí. Rovněž hra našeho útoku nebyla dobrá - byla stereotypní a opírala se pouze o střelbu Terezy 
Šroubkové, což samozřejmě na silného soupeře nestačilo. Prohrály jsme 11 : 14 (branky: Kašparová 2, 
Šroubková 5, Eiseltová 3). 
Ve třetím zápase nastoupily naše hráčky proti ZŠ Dělnická Karviná. S méně zkušeným soupeřem si snadno 
poradily a zvítězily jednoznačně 16 : 3, když branku vstřeily téměř všechny hráčky a dokonce i brankářka 
Schwetzová (branky: Haberová 4, Kašparová 1, Šroubková 4, Eiseltová 2, Škardová L. 1, Kovářová 3, 
Schwetzová 1). 
Bohužel jedno vítězství v základní skupině kvalifikovalo naše hráčky pouze do bojů o 5. a 6. místo. 
V pátek tak nastoupily naše hráčky proti pořádající ZŠ Nádražní Ostrava. Naše hráčky vstoupily do utkání 
velmi dobře a po celý zápas si dokázaly udržet náskok. Bohužel v posledních minutách ztratily koncentraci, 
neproměnily několik šancí a přestaly bojovat zejména v obraně, a to soupeřky využily ke srovnání skóre. 
Následoval rozstřel v podobě pěti sedmimetrových hodů. V něm měla více štěstí pořádající Ostrava (branky 
ze hry: Haberová 3, Šroubková 3, Eiseltová 1). 
Celkově naše družstvo obsadilo 6. místo. Ve finále zvítězila ZŠ Zlín, na druhém místě skončila ZŠ Burešova 
Praha a na třetím místě ZŠ Olomouc. 

  



Žákyně 31. ZŠ zvítězily i v krajském kole Novinářského 
kalamáře 

 
 
V úterý 11. 5. se v hale 31. ZŠ Plzeň uskutečnilo Krajské kolo Novinářského kalamáře v házené dívek 6. + 7. 
tříd. Žákyně 31. ZŠ obhájily loňské první místo, i když se až do posledního zápasu musely obávat, zda se jim 
to podaří. 
V prvním zápase nastoupily naše hráčky proti ZŠ Třemošná. Na tu zbyl nakonec v turnaji "černý Petr" v 
podobně posledního pátého místa. Naše hráčky zvítězily v nepříliš pohledném utkání 14 : 4. 
Druhé utkání se hrály naše hráčky proti družstvu Přeštic. Od začátku osobně střežená nejlepší střelkyně 
Přeštic Levorová ale dokázala naše hráčky trápit až do samého závěru. Podařilo se nám sice vybojovat až 
tříbrankový náskok, ale díky neproměněným šancím v posledních třech minutách (naše hráčky neproměnily 
7! vyložených šancí) z toho byla jen remíza. 
Naše hráčky se tedy musely vyhecovat k dobrým výkonům v ostatních zápasech. Nejprve to byly Rokycany, 
které přehrály jasně 25 : 1. 
V závěrečném zápase proti Tachovu už stačilo "jen vyhrát" jakýmkoli rozdílem. I to se ale ukázalo být 
poměrně náročné. Po nepříliš přesvědčivém výkonu zvítězily naše hráčky 10 : 7, když opět neproměnily 
několik jasných příležitostí. 
Družstvo se opíralo především o dobře hrající Terezu Šroubkovou a také o Anču Haberovou. V brance po 
všechny zápasy velmi dobře chytala Míša Schwetzová. 

 
Branky a sestava 31. ZŠ: 
Šroubková Tereza 22, Haberová Anna 17, Škopková Nikola 6, Eiseltová Petra 4, Kovářová Nina 4, 
Kašparová Sarah 2, Sedláková Michaela 2, Schwetzová Michaela 1. Dále hrály: Škardová Lucie, Škardová 
Michaela. 

 
Konečné pořadí: 

1. 31. ZŠ Plzeň 
2. ZŠ Přeštice 
3. ZŠ Zárečná Tachov 
4. ZŠ Rokycany 
5. ZŠ Třemošná 
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Memoriál Karla Šulce - minižačky 4 +1 a přípravka 
 
Sympatickými výkony se na turnaji prezentovala obě družstva hrající miniházenou. Družstvo složené 
převážně ze "zkušenějších hráček", které chodí na házenou již druhý rok, startovalo v kategorii Minižačky 
4+1. Družstvo složené z letošních nováčků startovalo v kategorii Přípravka. 
Družstvo Přípravky podalo výborný výkon a v 16 zápasech nestačilo pouze dvakrát na Slávii Praha a 
jednou remizovalo s Mostem. Družstvo se opíralo především o výborné výkony Míši Malé v brance. V poli 
nejvíce branek dávala Lucka Drozdová, často se prosazovaly také Bára Vaňková a Lucka Klementová. V 
neděli se rozstřílela i Natálka Rittichová a první opravdovou branku zaznamenala i "špuntovka" Natálka 
Tomanová. Svůj první turnaj na jedničku také zvládly Kačka Duchoslavová a Eva Kabátníková. Všem 
hráčkám patří veliká pochvala! Kromě zlatých medailí, které obdržely všechny hráčky této kategorie bez 
ohledu na umístění, vyhrálo družstvo také svůj první opravdový pohár! 
Branky DHC Plzeň A: Vaňková Barbora 33, Drozdová Lucie 45, Klementová Lucie 17, Malá Michaela 6, 
Rittichová Natálie 6, Tomanová Natálka 1 
Družstvo Minižaček hrající v kategorii 4+1 nastupovalo převážně proti starším a výškově vyspělejším 
soupeřkám. Přesto dokázalo předvádět bojovné výkony, které bohužel na vítězství nestačily. V několika 
zápasech se projevila i únava z náročného turnaje. V brance dobře chytaly Míša Kotlanová a Veronika 
Netrvalová. V poli se prosazovala Natálka Walterová, které bohužel velmi často nepřesně zakončovala, a to i 
ve vyložených šancích. Několik hezkých uvolnění předvedla i Sára Kantnerová, té bohužel chybělo více sil k 
zakončení. Velmi dobře bránila Janička Hornsteinerová, ale v útoku se příliš často neprosazovala. 
Několika překvapivými střelami z dálky překvapila i Míša Svobodová. Zkušenosti na turnaji sbíraly Karolína 
Kliková a Johanka Čechurová. Družstvo na turnaji obsadilo celkově páté místo. Příští rok to bude určitě lepší! 
Branky DHC Plzeň: Walterová Natálie 28, Kotlanová Míša 11, Hornsteinerová jana 6, Kantnerová Sára 5, 
Svobodová Míša 2, Šmrha Jan 25 

  



Žákyně 31. ZŠ zvítězily v Novinářském kalamáři 

 
 
Ve čtvrtek 29. 4. se v hale 31. ZŠ Plzeň konalo Okresní kolo Novinářského kalamáře v házené dívek 6. + 7. 
tříd. Žákyně 31. ZŠ obhájily loňské první místo, ale jejich cesta turnajem nebyla jednoduchá. Po prvním 
zápase s Boleveckou ZŠ, který naše hráčky jednoznačně prohrály, nikdo nevěřil, že tohle jsou budoucí 
vítězky turnaje. Turnaj byl velice vyrovnaný a kromě 10. ZŠ každé z družstev nejméně dvakrát vyhrálo. Až 
poslední dva zápasy definitivně rozhodly o tom, kdo bude vítězem turnaje a na koho zbyde černý Petr v 
podobě "bramborové" medaile. 
V prvním, jak už bylo řečeno nepříliš povedeném utkání, prohrály naše hráčky s Boleveckou ZŠ 11 : 7, když v 
průběhu zápasu prohrávaly i šestibrankovým rozdílem. Naše děvčata velice špatně bránila a nedokázala 
pokrýt stále stejným způsobem střílející Mertlovou z Bolevecké ZŠ. Náš útok byl velmi nenápaditý a střelba 
nedůrazná a neumístěná. 
Ve druhém zápase nastoupily naše hráčky proti 10. ZŠ. Naše útočná hra už byla pestřejší a obrana 
důraznější. V brance se rozchytala Lucka Randová. Zvítězily jsme 12 : 7. 
Třetí zápas odehrály naše dívky proti 11. ZŠ, jejíž hra se opírala především o výborně hrající Elišku 
Dragounovou (v průběhu turnaje nastřílela ve 4 zápasech celkem 40 branek). Sára Kašparová dokázala 
osobní obranou eliminovat nejlepší hráčku soupeřek a díky taktické práci ostatních hráček v obraně jsme 
zvítězily přesvědčivě 18 : 12.  
Jak už bylo řečeno, poslední dva zápasy turnaje rozhodovaly o konečném pořadí. Ve hře o medaile byly 31. 
ZŠ, Bolevecká ZŠ, 26. ZŠ a 11. ZŠ. 
Nejprve nastoupily hráčky z Bolevecké ZŠ proti 11. ZŠ. Hráčkám z Bolevecké ZŠ se v útoku příliš nedařilo a v 
obraně nedokázaly opakovaně ubránit nejlepší střelkyni turnaje Dragounovou. V utkání zvítězila 11. ZŠ 
výsledkem 18 : 16. 
Poslední zápas byl vyvrcholením celého turnaje. Hráčky 31. ZŠ se vyhecovaly k velkému výkonu. Zejména 
Tereze Šroubkové se utkání velmi vydařilo, dokázala se prosazovat střelecky, a to i přes osobní obranu, 
kterou na ní soupeřky vysunuly. Dařilo se ale i Anče Haberové a v brance družstvo opět podržela Lucka 
Randová. Naše hráčky vedly po celý zápas a i v dramatickém závěru se jim podařilo udržet si jednobrankový 
rozdíl (10 : 9). Díky vítězství v tomto rozhodujícím zápase se tak staly celkovými vítězkami turnaje. 
Moc gratulujeme a držíme palce do krajského finále, které se bude hrát v hale 31. ZŠ v úterý 11. 5.! 
Branky 31. ZŠ Plzeň: Haberová Anna 18, Šroubková Tereza 16, Eiseltová Petra 9, Škopková Nikola 2, 
Kašparová Sarah 2, Škardová Lucie, Škardová Michaela, Randová Lucie. 
  
Konečné pořadí 

1. 31. ZŠ 
2. 26. ZŠ 
3. 11. ZŠ 
4. Bolevecká ZŠ 
5. 10. ZŠ 
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Hráčky DHC Plzeň získaly Dovednostní stupeň č. 1 

 
 
V sobotu 24. 4. 2010 proběhla v Praze již druhá akce Ukaž, co umíš - splň si svůj Dovednostní stupeň. Do 
projektu se zapojily další hráčky DHC Plzeň. V průběhu dopoledne se zúčastnily Otevřené tréninkové 
jednotky (tentokrát pod vedením trenérů Tkadlece, Píny, Červenky a Papežové) a odpoledne je čekalo 
"přezkoušení", v němž se pokoušely splnit svůj první Dovednostní stupeň. 
Dopolední tréninková jednotka byla velmi pestrá. Hráčky byly rozděleny do čtyř skupin a postupně prošly čtyři 
stanoviště. Jedno bylo zaměřeno na individuální míčovou techniku (driblink, přihrávky). Další na uvolnění 
s drženým míčem. Třetím stanovištěm byla obrana a čtvrtým střelba po koordinačně náročném cvičení. 
Jednotlivé skupiny na stanovištích doprovázely opět české reprezentantky - Hana Kutlvašjarová, Lenka 
Mouleová, Klára Černá, Agáta Rozmanczicová, Marie Kvasničková.  
O poledení přestávce měly dívky možnost pobesedovat s Klárou Černou, a pak shlédnout video, na němž 
byly nejlepší světové hráčky. 
Odpoledne dívky plnily úkoly prvního dovednostního stupně. Musely předvést správnou techiku běhu, přesné 
přihrávky, driblink jednou i druhou rukou a také kolíbku. S jednotlivými úkoly se naše hráčky vypořádaly velmi 
dobře. 
Bílé potítko si z Prahy přiváží tyto házenkářky: Šárka Haidelmeierová, Karolína Denková, Kristina 
Prochásková, Veronika Schejbalová, Adelaida Mustafa, Kristýna Křišťanová, Nikola Marková, Barbora 
Tokárová, Monika Mrázková. Ještě trénovat a na podzim zkusit znovu splnit Dovednostní stupeň č. 1 musí 
Kačka Černíková a Verča Ludvíková, která ovšem celý den absolvovala se zlomeným prstem a sádrou na 
levé (odhodové) ruce. 
Přezkoušeny byly nejen hráčky, ale i trenérky a i ony uspěly! Na podzim proběhne akce Ukaž, co umíš - splň 
si svůj Dovednostní stupeň také v Plzni. 
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Bohemia Cup se blíží, přijďte fandit! 
 
O Velikonočním víkendu (3. - 4. 4. 2010) se do Plzně již po šestnácté sjedou družstva z celé Evropy, aby se 
utkala v rámci turnaje Bohemia Cup. 
Turnaj pořádá DHC Plzeň ve spolupráci s holandskou organizací Eurosportring. Turnaj má v Plzni velkou 
tradici a mezi házenkáři dobré renomé. Představuje také jednu z mála příležitostí sehrát mezistátní utkání v 
domácím prostředí. 
Tradičně se startuje v šesti kategoriích: ženy, starší dorostenky (obě kategorie se představí na Slávii VŠ 
Plzeň), mladší dorostenky (budou hrát v domácím prostřední haly 31. ZŠ), muži (hala Lokomotivy), starší 
dorostenci (hala 31. ZŠ) a mladší dorostenci (hala Lokomotivy). 
Každoročně se na turnaji představují také starší žačky pořádajícího klubu DHC Plzeň. V letošním roce 
uvidíme v kategorii mladšího dorostu hned dvě družstva z domácího oddílu. Pro družstvo B to bude 
premiérové vystoupení na této mezinárodní akci, družstvo A pak obhajuje loňské vynikající druhé místo. 
Přijďte naše hráčky povzbudit! Zápasy jejich kategorie proběhnou v sobotu od 15.30 h (až do 18.30 h), v 
neděli pak od 13.30 do 17.00 h. 
Kompletní rozlosování turnaje a další informace naleznete na stránkách Bohemia Cupu. 
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Hráčky DHC Plzeň uspěly na Kempu házenkářských nadějí 
 
Ve dnech 28. - 31. 1. 2010 proběhl v Nymburce tradiční Kemp házenkářských nadějí. Kempu se pravidelně 
účastní 60 nejlepších hráček z celé republiky a z daného ročníku. Letos to byl ročník 1995. Náš klub výborně 
reprezentovaly Štěpánka Kloudová, Kristýna Toušová, Klára Melková, Markéta Fronková, Eliška Šibrová a 
Lucie Havelková. 
Kemp proběhl podle osvědčeného modelu. První den (čtvrtek odpoledne) čekalo děvčata úvodní testování. V 
něm se nejvíce dařilo Havelkové (z 50 bodů získala 43 a umístila se na celkovém druhém místě, když za 
vítězkou zaostávala o pouhý bod). Na třetím místě z celé skupiny 60 vybraných děvčat skončila Melková se 
ziskem 40 bodů. I ostatním děvčatům se testy vydařily: Kloudová 33 bodů, Šibrová 31 bodů (nejvíce ze všech 
zúčastněných brankářek), Fronková 30 bodů a Toušová 29 bodů. Všechna děvčata skončila v první polovině, 
což je vynikající výsledek, který v historii klubu nemá obdoby. 
Ve čtvrtek večer pak byly hráčky rozděleny do družstev a vyzkoušely si dvě míčové hry: vytloukanou s 
pyramidovým míčem a miniházenou (na velmi malé branky) s rugbyovou šiškou. 
V pátek a sobotu dopoledne absolvovala děvčata tréninkové jednotky, odpoledne zápasy a dovednostní 
soutěže. V pátek to byla překážková dráha. Do nedělního finále postoupily Kloudová a Havelková. (Nejlepší 
čas ze zúčastněných brankářek měla opět Šibrová.) 
V sobotu odpoledne mezi jednotlivými zápasy proběhlo semifinále střelby sedmimetrových hodů. Do finále 
postoupily Toušová a Havelková. 
Kemp házenkářských nadějí vyvrcholil v neděli dopoledne dvěma utkáními. Nejprve to bylo utkání družstev 
Super 1 a Super 2, ve kterých nastoupily Toušová, Kloudová a Melková. Následovala utkání družstev Elite 1 
a Elite 2, ve kterých se ve výborné formě představily Šibrová, Havelková i Fronková. 
V přestávce zápasu Super proběhlo finále překážkové dráhy (Havelková skončila čtvrtá). V přestávce zápasu 
Elite proběhlo finále střelby sedmimetrových hodů. Suverénním způsobem zvítězila Havelková, když i v tak 
vypjaté soutěži si nedokázala "odpustit" svoji tradiční střelbu mezi nohy brankářky. Celkově dokázala 
proměnit 12 sedmimetrových hodů v řadě po sobě. 
 
Všem hráčkám DHC Plzeň gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme jim za výbornou reprezentaci 
klubu. 

  



Žákyně 31. ZŠ jasně zvítězily v Novinářském kalamáři 
 
V úterý 24. 11. 2009 se v hale 31. ZŠ Plzeň uskutečnilo krajské kolo Novinářského kalamáře dívek 8. a 9. 
tříd. Z okresního finále postoupila tato družstva: ZŠ Horní Bříza, ZŠ Přeštice, Čechova ZŠ Rokycany a 31. ZŠ 
Plzeň. Bohužel se na poslední chvíli kvůli velkému počtu nemocných hráček omluvila ZŠ Přeštice. O titul 
krajského přeborníka základních škol se tedy utkala pouze tři družstva. Mezi nimi jednoznačně kralovala 
děvčata 31. ZŠ, která dokázala oba soupeře porazit velkým rozdílem. 
O naprosté převaze svědčí i to, že každá z žákyň 31. ZŠ dala v turnaji branku (dokonce i brankářka Adéla 
Bittnerová). 
  

  
ZŠ Horní 
Bříza 

ZŠ 
Rokycany 

31. ZŠ 
Plzeň 

Skóre Body Pořadí 

ZŠ Horní Bříza x 8 : 22 3 : 29 11 : 51 0 3. 

ZŠ Rokycany 22 : 8 x 12 : 37 34 : 45 2 2. 

31. ZŠ Plzeň 29 : 3 37 : 12 x 66 : 15 4 1. 

  

Střelkyně ZŠ  Počet branek 

Vlasáková Sandra ZŠ Rokycany 26 

Havelková Lucie 31. ZŠ Plzeň 12 

Konečná Michaela 31. ZŠ Plzeň 11 

Melková Klára 31. ZŠ Plzeň 8 

Vachtlová Denisa 31. ZŠ Plzeň 8 

Klailová Kateřina ZŠ Horní Bříza 7 

Goslerová Dominika 31. ZŠ Plzeň 7 

Kloudová Štěpánka 31. ZŠ Plzeň 5 

Klenovská Klaudie ZŠ Horní Bříza 4 

Formanová Hana 31. ZŠ Plzeň 4 

Fronková Markéta 31. ZŠ Plzeň 4 

Kotorová Kristýna 31. ZŠ Plzeň 3 

Štěpánková Lucie 31. ZŠ Plzeň 3 

Ivaničová Michaela ZŠ Rokycany 3 

Čermáková Veronika ZŠ Rokycany 2 

Bittnerová Adéla 31. ZŠ Plzeň 1 

Boudová Petra ZŠ Rokycany 1 

Bláhová Kateřina ZŠ Rokycany 1 

  



V okresním kole Novinářského kalamáře zvítězila 31. ZŠ 
 

 
 
 
V úterý 10. 11. 2009 se konal v hale 31. ZŠ Novinářský kalamář dívek 8. + 9. tříd. 
Turnaje se zúčastnily tyto školy: 10. ZŠ Plzeň, 11. ZŠ Plzeň, 26. ZŠ Plzeň a  31. ZŠ Plzeň. Původně měla na 
turnaji startovat ještě ZŠ Starý Plzenec, ale na poslední chvíli se z důvodu onemocnění většího počtu hráček 
omluvili. 
V turnaji se družstva utkala systémem každý s každým. V prvním zápase proti sobě nastoupily 10. ZŠ (za níž 
startovalo několik hráček HC Plzeň) a 31. ZŠ (za níž hrály hráčky DHC Plzeň). 31. ZŠ si od začátku 
udržovala jasné vedení a s přehledem zvítězila. 
Ve druhém utkání nastoupily naše hráčky proti 11. ZŠ. Díky soustředěnému výkonu dovedly také tento zápas 
k jednoznačnému vítězství, přestože obrana (viď Kutyno!) nepracovala příliš dobře.  
Ve třetím utkání se pak rozhodovalo o celkovém vítězi turnaje. Naše hráčky se utkaly s 26. ZŠ (družstvem 
složeným z hráček HK Slávia VŠ Plzeň). Stejně jako naše družstvo ani tato škola v turnaji ještě neprohrála. 
Naše dívky nevstoupily do utkání nejlépe. Hrály nepozorně a neproměňovaly ani jasné šance. Proto také 
zaslouženě prohrávaly 3 : 0. Ještě o poločase bylo vedení na straně 26. ZŠ. Druhý poločas však zvládly naše 
hráčky výrazně lépe, dokázaly zápas otočit a zvítězit ... 
Vítězstvím si hráčky zajistily postup do krajského kola, které se bude hrát na 31. ZŠ Plzeň v úterý 24. 11. 
2009. 
 
Kompletní výsledky: 

  
10. ZŠ 
Plzeň 

11. ZŠ 
Plzeň 

26. ZŠ 
Plzeň 

31. ZŠ 
Plzeň 

Skóre Body Pořadí 

10. ZŠ 
Plzeň 

X 17 : 13 8 : 14 4 : 17 29 : 44 2 3. 

11. ZŠ 
Plzeň 

13 : 17 X 8 : 13 12 : 20 33 : 50 0 4. 

26. ZŠ 
Plzeň 

14 : 8 13 : 8 X 11 : 18 38 : 34 4 2. 

31. ZŠ 
Plzeň 

17 : 4 20 : 12 18 : 11 X 55 : 27 6 1. 
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Tabulka střelkyň: 

Střelkyně ZŠ  Počet branek 

Vlachová Andrea 11. ZŠ Plzeň 19 

Vágnerová Eva 10. ZŠ Plzeň 17 

Fryblíková Kateřina 26. ZŠ Plzeň 15 

Konečná Michaela 31. ZŠ Plzeň 12 

Melková Klára 31. ZŠ Plzeň 11 

Havelková Lucie 31. ZŠ Plzeň 9 

Fronková Markéta 31. ZŠ Plzeň 7 

Kavková Iveta 26. ZŠ Plzeň 7 

Cheníčková Tereza 10. ZŠ Plzeň 6 

Velichová Markéta 11. ZŠ Plzeň 6 

Schejbalová Andrea 26. ZŠ Plzeň 6 

Goslerová Dominika 31. ZŠ Plzeň 5 

Šindelářová Jarmila 11. ZŠ Plzeň 4 

Kotorová kristýna 31. ZŠ Plzeň 4 

Jiskrová Eva 26. ZŠ Plzeň 4 

Silovská Barbora 11. ZŠ Plzeň 3 

Kloudová Štěpánka 31. ZŠ Plzeň 3 

Vachtlová Denisa 31. ZŠ Plzeň 3 

Vurmová Markéta 26. ZŠ Plzeň 3 

Samková Sára 26. ZŠ Plzeň 3 

Fenclová Milena 10. ZŠ Plzeň 2 

Kurová Michaela 10. ZŠ Plzeň 2 

Čmelinská Tereza 10. ZŠ Plzeň 1 

Ulčová Nikola 11. ZŠ Plzeň 1 

 
  



Hráčky DHC Plzeň získaly Dovednostní stupeň č. 1 
 
V pondělí 28. 9. 2009 se v Praze uskutečnila historicky první akce nového projektu ČSH Ukaž, co umíš! Do 
projektu se zapojily i hráčky DHC Plzeň. V průběhu dopoledne se zúčastnily Otevřené tréninkové jednotky a 
odpoledne si splnily svůj první Dovednostní stupeň. 
Trénink začal společným rozběháním a rozcvičením pod vedením českých reprezentantek. Všechny dívky 
byly rozděleny do čtyř skupin a postupně si prošly čtyři stanoviště. 
Každé stanoviště mělo svoji náplň: práce nohou, uvolnění, přihrávky, střelba. 
Ve 13.30 konečně nastal ten očekávaný okamžik a dívky začaly plnit své dovednostní stupně. Na čtyřech 
stanovištích musely dokázat, že zvládají nejrůznější dovednosti. Musely předvést správnou techiku běhu, 
přesné přihrávky, driblink jednou i druhou rukou a také kolíbku. 
A jak to všechno zvládly?  Ty naše na jedničku!!! Odměnou jim byl účastnický list, který potvrzuje, že splnily 
svůj první dovednostní stupeň, a také potítko - speciální bílé potítko, které na první pohled bude každému 
říkat - tak tyhle holky, ty už něco umí! 
 
V Praze nás reprezentovaly tyto minižákyně: Bára Jetlebová, Anička Šmrhová, Denisa Franzová, Tereza 
Bušauerová, Julie Franková a Anička Jiskrová. Moc jim gratulujeme a doufáme, že na jaře se jim bude dařit 
stejně i na druhém Dovednostním stupni. 

  



Míčkyáda - 24. 6. 2009 
I v letošním roce proběhne pro tradiční Míčkyáda, která zakončí další sezónu kroužku Míček. Doufáme, že 
přijdou nejen všechny dětičky, které už na Míček chodí, ale také Ti, kteří by to u nás od podzimu rádi zkusili. 
A kdy? Přece ve středu 24. 6. od 16.30 h v našem venkovním areálu (E. Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň). 
 

 
 
Proto neváhejte, chyťte své caparty za tlapky a přijďte. Jako každý rok bude pro děti připraveno deset 
stanovišť s pohádkovými postavami. Na každém si budou moci děti vyzkoušet některou ze sportovních 
dovedností (běhání, skákání, házení, kopání, kutálení...). Nejprve děti dostanou kartičku a v libovolném 
pořadí pak obejdou připravená stanoviště. Nad každým stanovištěm bude z obrázku dohlížet jedna 
postavička z Večerníčků. Splnění každé disciplíny bude vyznačeno do účastnické karty. A kdo splní všechny 
disciplíny, ten se může těšit z odměn, které budou pro děti připraveny :-) 

  



DHC Plzeň obdrželo cenu Czech Made 2008 

 
 
Při příležitosti vyhlášení nejlepších házenkářů a házenkářek roku 2008 udělil Český svaz házené ocenění 
Czech Made 2008 klubu DHC Plzeň a klubu SSK Talent Plzeň za organizaci Akce roku 2008. 
Touto akcí roku byl vyhlášen projekt Házená pro budoucnost. Tento projekt představil házenou na plzeňském 
náměstí 4. 9. 2008. 
 
2009-03-15 
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Od Jarky  



Starší žačky přivezly z Německa zlato! 
27. a 28. 6. 2009 se starší žačky B a mladší žačky A zúčastnily turnaje v Německém 
Waldkraiburgu. Vzhledem k tomu, že družstvo mladších žákyň bylo přihlašováno až dodatečně, 
startovalo v kategorii starších žákyň jako náhradník za družstvo Ismaning. Tak se stalo, že obě 
naše družstva nastoupila ve starších žákyních a také ve stejné skupině.  
Družstvo starších žaček A nastoupilo nejprve proti rakouskému Innsbrucku a zvítězilo 
přesvědčivě 15 : 6 (branky: Melková 4, Havelková 3, Toušová 4, Kloudová 1, Vachtlová 3). V 
dalším zápase pak nedalo šanci německému Erlstättu a přestože neproměnilo řadu příležitostí 
zvítězilo 12 : 6 (branky: Melková 3, Havelková 3, Toušová 3, Šibrová 1, Vachtlová 1, Cíglerová 
1).  
Také utkání s Erdingem bylo naprosto jednoznačné a naše hráčky zvítězily za osmnáct minut 
17 : 4 (branky: Melková 1, Havelková 3, Toušová 2, Fronková 3, Kloudová 2, Vachtlová 4, 
Cíglerová 1, Machová 1).  
V závěrečném utkání ve skupině proti sobě nastoupila obě naše družstva. Družstvo B, se 
dlouho drželo, ale vyrobilo velké množství chyb a prohrálo 8 : 18 (branky A: Melková 2, 
Havelková 2, Toušová 1, Fronková 2, Kloudová 1, Vachtlová 7, Cíglerová 3; branky B: Zachová 
1, Šroubková 3, Kašparová 1, Formanová 1, Štěpánková 2).  
Družstvo B (složené převážně z mladších žaček a doplněné Havlíčkovou a Štěpánkovou) se 
střetlo nejprve s Erdingem a zvítězilo 10 : 5 (branky: Zachová 5, Kašparová 1, Formanová 2, 
Štěpánková 1, Havlíčková 1).  
Dále pak stejným výsledkem zvítězilo i nad Erlstättem (branky Zachová 2, Kotorová 3, 
Kašparová 1, Formanová 2, Štěpánková 1, Havlíčková 1).  
Po vzájemném derby nastoupily hráčky družstva B k závěrečnému utkání ve skupině proti 
Innsbrucku. Utkání bylo velmi dramatické a nám se nedařilo odskočit na větší náskok. Naštěstí 
nám ke druhému místu ve skupině stačila remíza. V utkání jsme nakonec uhájily těsný náskok a 
zvítězily 7 : 6 (branky: Zachová 2, Šroubková 1, Formanová 2, Havlíčková 2).  
Dále turnaj pokračoval play-off. Družstvo A postupovalo z prvního místa ve skupině a střetlo se 
se Slávií Praha. Po celý zápas vedlo, byť jen o jednu nebo dvě branky, ale soupeř vždy dotáhl. 
Těsně před koncem hrací doby to byla remíza a našim hráčkám se podařilo vybojovat 
sedmimetrový hod. Havelková ho již po skončení hrací doby proměnila. A družstvo bylo ve 
finále (branky: Melková 1, Havelková 4, Toušová 4, Fronková 1).  
B družstvo postupující ze druhého místa se střetlo s italským Taufers. Ve velmi tvrdém utkání, 
kde byly postupně zrazněny čtyři naše hráčky, padalo jen velmi málo branek. Naše hráčky 
nedaly dvě sedmičky a dvě další vyložené šance. Soupeř měl štěstí o trochu více. Dvakrát se 
trefil z křídla a rozhodl brankou z velmi přísně nařízeného sedmimetrového hodu. Naše dívky 
prohrály smolně 2 : 3 (branky: Zachová 1, Kotorová 1).  
V boji o třetí místo se pak střetly se Slávií Praha. To už byl celý turnaj přesunut pro nezpůsobilý 
terén do haly. V dramatickém utkání, kdy naše dívky dotahovaly náskok soupeřek, měla 
nakonec více štěstí Slávie Praha a zvítězila 6 : 4 (branky: Zachová 2, Formanová 1, Havlíčková 
1).  
Finále bylo strhující bitvou. Našim hráčkám se nepodařilo hned zpočátku dát gól (z dálky se 
netrefila Toušová). Naopak soupeřky si hned z prvního útoku vypracovaly vyloženou šanci, ale 
tu také neproměnily. Naše hráčky pak nepřesně přihrály míč do rychlého protiútoku Vachtlové, 
které ovšem nestačila zpracovat. Pak byl míč opět v držení Italek a ty hrály na naší polovině 
více než tři minuty.  Zápas byl dramatický až do konce hrací doby - hrálo se jen deset minut, a 
pak svítil na ukazateli vyrovaný stav 2 : 2. Následovaly sedmimetrové hody. Za každé družstvo 
5 hráček. Za nás šly střílet Havelková, Toušová, Melková, Vachtlová a Kloudová. Po čtyřech 
sériích byl stav 4 : 4. V páté sérii se netrefila Kloudová a vypadalo to, že ze zlata se bude 
radovat soupeř. Naštěstí pátá střílející hráčka soupeře také neproměnila. Drama vrcholilo. Dále 
se pokračovalo systémem náhlé smrti. Havelková dala. Soupeřka také dala. Toušová dala. Na 



další střílející Italku si však výborně počkala brankářka Šibrová, střelu o zem chytla a naše 
hráčky se mohly radovat z cenné zlaté medaile.  



Karviná Handball Cup - starší žačky zlaté 
Od 19. 8. do 22. 8. 2010 proběhl v Karviné a okolních městech již 16. ročník Karviná Handball 
Cupu. Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 100 družstev, která startovala v devíti 
kategoriích. Ve skvělé formě odehrály celý turnaj i hráčky DHC Plzeň.  
Starší žačky byly rozděleny do dvou skupin. Hráčky DHC Plzeň nastoupily nejprve ve své 
skupině proti litevskému Saule. Od počátku zápasu hráčky DHC Plzeň vedly a své soupeřky 
jednoznačně přehrávaly (přestože Litevky bojovaly a v žádném případě nebyly lehkými 
soupeřkami). Hráčky DHC Plzeň zvítězily po bojovném výkonu 18 : 11 (branky: Havelková 4, 
Toušová 2, Melková 3, Zachová 2, Fronková 4, Kloudová 3).  
V dalším zápase čekal na naše hráčky favorit celé skupiny Zora Olomouc. Naše dívky dokázaly 
v úvodu utkání olomoucké hráčky zaskočit a vytvořit si výrazný náskok. Ten se jim však 
nepodařilo udržet a ve druhém poločase zase výrazným rozdílem prohrávaly. V závěru utkání 
se radovala Olomouc z vítězství 18 : 15 (branky: Havelková 9/1, Toušová 1, Melková 2, 
Zachová 1, Kloudová 1, Machová 1).  
V posledním čtvrtečním zápase nastoupily naše hráčky proti Prešovu. Bohužel mnoho chyb v 
obraně a řada neproměněných šancí stále udržovaly naději na výsledek přijatelný z pohledu 
Prešovat. Naše hráčky sice celý zápas vedly, ale nikdy nedokázaly odskočit do výraznějšího 
gólového rozdílu. Nakonec zvítězily 15 : 13 (branky: Havelková 4/1, Toušová 2, Melková 3, 
Zachová 2, Fronková 1, Kloudová 3).  
V prvním pátečním zápase se naše dívky utkaly s dalším nepříjemným soupeřem - družstvem 
Gaboru Bánovce. Utkání mělo podobný průběh jako proti Prešovu. Po celý zápas naše hráčky 
vedly, ale soupeř si stále udržoval jen malý brankový odstup. Naše hráčky dokázaly v závěru 
přece jen gólově odskočit na 16 : 10 (branky: Havelková 4/2, Toušová 4, Melková 1, Zachová 2, 
Fronková 2, Kloudová 1, Kotorová 1, Machová 1).  
Posledním soupeřem v základní skupině byl pro nás Slovan Modrá. Tento soupeř nedokázal 
zatím nikoho porazit, naše hráčky však přesto dokázal potrápit. Přestože zvítězily 
jednoznačným rozdílem, obdržely více branek než jiná družstva. Výsledek zápasu 19 : 7 pro 
DHC Plzeň (branky: Havelková 7, Toušová 3, Melková 2, Zachová 5, Kotorová 1, Machová 1).  
Naše hráčky postoupily ze druhého místa do finálových bojů, kde je čekal nejdříve vítěz druhé 
skupiny, družstvo Nitry. Na tohoto pro nás zcela neznámého soupeře (neměly jsme možnost 
vidět ani jedno jeho utkání) se naše hráčky vyhecovaly k výbornému výkonu. Hned z počátku se 
naše hráčky dostaly do vedení, které však Nitra brzy dotáhla. Naše hráčky však šly jasně za 
svým cílem a předčily soupeřky zejména v bojovnosti a v chuti strhnout vítězství na svou stranu. 
Naše hráčky se dokázaly prosazovat z postupného útoku, dokázaly střílet góly z trháků, 
dokázaly výborně bránit (poprvé za celý turnaj) a hlavně taktickou hrou si dokázaly podržet 
vedení až do samého konce. V závěru zápasu se třemi výbornými zákroky blýskla brankářka 
Eliška Šibrová a podpořila tak dívky v jejich úsilí probojovat se do finále (branky: Havelková 5/1, 
Melková 2, Zachová 1, Fronková 2, Kloudová 2).  
Ve finále čekala na naše hráčky znovu Olomouc. Naše družstvo nastupovalo k utkání s 
vědomím vlastní síly (kterou si dokázalo v zápase s Nitrou) a s chutí zvítězit. Byla to ale 
Olomouc, kdo vedl od samého začátku a naše hráčky většinu zápasu pouze dotahovaly. 
Nenechaly se však odradit  průběhem zápasu a bojovaly do začátku až do konce. V závěrečné 
pětiminutovce se dokonce ujaly vedení, které však Olomouc brzy opět strhla na svoji stranu. 
Naše hráčky však rychle odpověděly, zlepšily obranu a znovu vyrovnaly. Zbývalo posledních 
třicet vteřin zápasu, na ukazateli svítila remíza a naše hráčky měly míč. Taktickou hrou 
dokázaly udržet míč na polovině soupeře a pár vteřin před koncem Klára Melková vybojovala 
sedmimetrový hod. Olomouc vystřídala brankářku, ale Kutyna (Lucie Havelková) dokázala i 
svoji pátou sedmičku v zápase proměnit. Radost hráček DHC Plzeň byla obrovská (branky: 
Havelková 9/5, Toušová 10 Melková 2, Kloudová 1).  



 Gratulujeme jim k jejich vítězství a také k výborným výkonům, které v turnaji předváděly 
(nejlepšími zápasy byly jednoznačně zápas s Nitrou a druhý zápas s Olomoucí). Po celý turnaj 
se družstvo opíralo o velmi dobré výkony Elišky Šibrové v brance. Na sedmičky nastupovala 
Lúča Plohmerová a i ona družstvo několikrát podržela. Jednoznačně nejlepší hráčkou našeho 
družstva a po zásluze i nejlepší hráčkou turnaje v této kategorii byla vyhlášena KUTYNA (Lucie 
Havelková). Ještě jednou dívkám gratulujeme a doufáme, že ve výborných výkonech budou 
porkačovat i na podzim v Západočeské lize a zejména v dalším roce v Žákovské lize.  



Starší žačky na turnaji v Praze čtvrté 
Starší žákyně se v sobotu 17. 10. zúčastnily dobře obsazeného turnaje v Praze.  
Výsledky:  
DHC Plzeň - Astra Praha    12 : 17  
DHC Plzeň - Háje Praha     13 : 12  
DHC Plzeň - Pardubice       17 : 10  
DHC Plzeň - Kobylisy         11 : 13  
DHC Plzeň - Vršovice         18 : 10  
DHC Plzeň - Slávia Praha    10 : 19  
   
Branky: Havelková 23, Toušová 17, Zachová 9, Melková 23, Kloudová 7, Haberová 1. Turnaje 
se dále zúčastnily: Cíglerová, Kovářová, Machová.  
   
Čtvrté místo na turnaji rozhodně není úspěchem. K lepšímu výsledku chybělo vyšší procento 
proměňování šancí. Šance jsme si dokázaly vytvořit, ale neproměnily jsme. Obrana fungovala 
velmi dobře.  Brankářka Veronika Machová kromě prvního zápasu dokázala družstvo držet 
velmi dobrými výkony.  



Jihozápadní pohár - I. turnaj Strakonice 
Nově přidány fotografie a informace o nejlepších hráčce a střelkyních turnaje!  
V neděli 8. 11. 2009 se ve Strakonicích uskutečnil první turnaj Jihozápadního poháru starších 
žákyň. Zúčastnila se ho tři nejlepší družstva Jihočeské oblasti (Strakonice, Písek, Jindřichův 
Hradec) a tři nejlepší družstva Západočeské oblasti (DHC Plzeň, HC Plzeň a Slávia VŠ Plzeň).  
Naše hráčky nejprve nastoupily proti družstvu Jindřichova Hradec. Po nervózním začátku 
skončil poločas 9 : 5 pro nás. Ve druhé půli už naše hráčky zpřesnily hru a jednoznačně 
soupeře přehrály.  
Ve druhém zápase nastoupily naše dívky proti HC Plzeň, které ovšem šetřilo hlavní opory na 
pozdější zápasy. Zápas se vyvíjel jednoznačně od samého začátku a naše dívky zvítězily 22 : 
11.  
Také třetí utkání se Slávií VŠ Plzeň skončilo pro nás vítězstvím 16 : 10, přestože to byl pro naše 
dívky do té doby nejvyrovnanější zápas.  
Ve čtvrtém utkání s domácími Strakonicemi se musely naše dívky vyrovnat s výborně chytající 
brankářkou domácích a také s vlastní neschopností proměňovat vyložené šance.  To se jim 
bohužel ne zcela podařilo, a tak po vyrovnaném průběhu a neproměněných šancích v závěru 
prohrály 15 : 17.  
 Poslední utkání proti Písku bylo patrně nejhezčím zápasem turnaje. Obě družstva se střídala 
ve vedení a předváděla krásnou házenou. V závěru naše děvčata bohužel opět neproměnila 
dvě vyložené šance a podlehla 14 : 15.  
Naše družstvo odjelo ihned po skončení zápasů. Proto nás dodatečně mile překvapila 
informace, že nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Lucie Havelková a nejlepšími střelkyněmi 
turnaje byly Klára Melková a také z HC Plzeň Markéta Jeřábková se shodným počtem branek.  
Branky  

DHC Plzeň 
Jindřichův 

Hradec 
HC 

Plzeň 

Slávie 
VŠ 

Plzeň 
Strakonice 

Sokol 
Písek 

Celkem 

Cíglerová  2 1   3 

Fronková 1 1  1 1 4 

Havelková 4 4 5 3 7 23 

Kloudová 1 2 2   5 

Machová  1   1 2 

Melková 8 5 7 5 2 27 

Šibrová      0 

Štěpánková  1    1 

Toušová 2 2 1 3 3 11 

Zachová 2 4  3  9 

Výsledek 18:11 22:11 16:10 15:17 14:15  

   
  



27.9.2009 HBC Písek J.Hradec DHC HC Slavia VŠ Body Skore Pořadí 

HBC Strakonice   11:14 12:12 17:15 13:12 12:9 7 65:62 2. 

Sokol Písek 14:11  25:12 15:14 18:15 17:11 10 89:63 1. 

Házená J.Hradec 12:12 12:25  11:18 15:15 17:9 4 67:79 4. 

DHC Plzeň A 15:17 14:15 18:11  22:11 16:10 6 54:64 3. 

HC Plzeň 12:13 15:18 15:15 11:22  16:13 3 69:81 5. 

Slavia Plzeň VŠ 9:12 11:17 9:17 10:16 13:16  0 52:78 6. 

  



Jihozápadní pohár - I. turnaj skupiny B - Tachov 
V sobotu 28. 11. 2009 se starší žačky B zúčastnily prvního turnaje Jihozápadního poháru 
skupiny B, tentokrát v Tachově. A představily se tam ve velmi dobrém světle.  
Vstup do turnaje se jim velmi povedl a porazily Tachov jednoznačně 12 : 6 (branky: Formanová 
1, Goslerová 2, Kotorová 4, Šulcová 4).  
Také ve druhém zápase se našim hráčkám dařilo a uhrály velmi cennou remízu s Chebem 9 : 9 
(branky: Formanová 1, Goslerová 3, Kotorová 2, Kašparová 1, Šulcová 2).  
Ve třetím zápase se našim hráčkám také podařilo zvítězit - tentorkát nad Soběslaví 13 : 12 
(branky: Formanová 4, Kotorová 2, Kašparová 3, Buchnerová 1, Šulcová 3).  
V posledním zápase našim hráčkám došly síly a nestačily na České Budějovice. Podlehly 12 : 
14 (branky: Formanová 4, Goslerová 2, Kotorová 2, Kašparová 1, Buchnerová 2, Šulcová 1).  
Celkově se našim hráčkám turnaj vydařil a doufáme, že dobré výkony zopakují i na druhém 
turnaji skupiny B, který se uskuteční v příštím roce.  
   

 

Domácí  Hosté  Výsledek  

Tachov  DHC Plzeň B  6 : 12  

Cheb  Soběslav  14 : 10  

Č.Budějovice  Tachov  10 : 10  

DHC Plzeň  Cheb  9 : 9  

Cheb  Č.Budějovice  18 : 8  

Soběslav  DHC Plzeň  12 : 13  

Č.Budějovice  Soběslav  19 : 11  

Tachov  Cheb  7 : 14  

DHC Plzeň B  Č.Budějovice  12 : 14  

Soběslav  Tachov  16 : 9  



O pohár starosty MO Plzeň 1 - starší žákyně DHC Plzeň 
stříbrné 
Ve dnech 28. a 29. 11. 2009 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň silně obsazený turnaj starších 
žákyň O pohár starosty MO Plzeň 1. Turnaje se zúčastnila tato družstva: DHC Slávia Praha 
(vítěz Pražské oblasti), Sokol Kobylisy (druhý z Pražské oblasti), HBC Strakonice (vítěz 
Jihočeské oblasti), HC Zlín A (vítěz Středomoravské oblasti), HC Zlín B (druhý ze 
Středomoravské oblasti), Zora Olomouc (třetí ze Středomoravské oblasti), DHC Plzeň (vítěz 
Západočeské oblasti).  
Turnaj byl významnou konfrontací družstev před blížící se žákovskou ligou. A je třeba říci, že by 
turnaj patrně vůbec neproběhl, nebýt MO Plzeň 1 a pana starosty Jiřího Uhlíka. Pořadatelé vedli 
již od jara jednání s potenciálním sponzorem turnaje, ale ten na poslední chvíli odřekl. Naštěstí 
se podařilo najít pomoc a podporu u Městského obvodu Plzeň 1, a tak se mohla celá akce 
uskutečnit.  
K vidění byla velice kvalitní házená a soupeři byli tak vyrovnaní, že každý mohl porazit každého 
a ne v každém zápase zvítězil favorit. Nakonec se z vítězství v turnaji mohlo radovat družstvo 
Zlína A, které snad jako jediné, si s přehledem poradilo se všemi soupeři.  
Velmi dobré výkony podávalo na turnaji také domácí družstvo DHC Plzeň, přestože první zápas 
tomu vůbec nenasvědčoval. V prvním zápase nastoupily hráčky DHC Plzeň proti Zlínu B. Zlín je 
zaskočil rychlou, agresivní házenou a stoprocentním nasazením. Naše hráčky si sice dokázaly 
vytvářet šance, ale po téměř deset minut nedokázaly žádnou z nich proměnit. Tuto část zápasu 
prohrály 5 : 0. Poté už sice zpřesnily střelbu, zvýšily nasazení a zrychlily hru, dařilo se jim držet 
se soupeřem vyrovnaný krok, ale nedařilo se jim snižovat náskok soupeřek. Celkově podlehly 
10 : 15.  
Druhý zápas proti Olomouci byl konfrontací dvou herních stylů a byl vyrovnaný od začátku až 
do konce. Družstvo DHC Plzeň se opíralo především o velmi dobrou hru Havelkové, a také o 
dobrý výkon Šibrové v brance. V závěru se štěstí přiklonilo na stranu DHC Plzeň, a to zvítězilo 
19 : 17.  
Ve třetím zápase nastoupily hráčky DHC Plzeň proti soupeřkám ze Slávie Praha. Toto družstvo 
patří tradičně k nejlepším ve své kategorii a pravidelně vozí medaile z Mistrovství České 
republiky. Do Plzně však přijela Slavia Praha v nekompletní sestavě a navíc bez kvalitní 
brankářky. Hráčky DHC Plzeň vedly po celý zápas, a přestože se Slávistkám dařilo opakovaně 
skórovat, plzeňská děvčata si vedení udržela po celý zápas a zvítězila 19 : 17.  
Ve čtvrtém zápase se hráčky DHC střetly ze soupeřkami ze Strakonic. Měly jim co vracet, 
protože o týden dříve s nimi prohrály na prvním turnaji Jihozápadního poháru. Nyní však byly 
hráčky DHC o třídu lepší, předváděly rychlou a pohlednou házenou a snadno skórovali. 
Přestože Strakonice mají velmi dobrou brankářku, tentokrát nebyla nepřekonatelnou překážkou.  
V pátém zápase (a v prvním nedělním) se spolu střetly DHC Plzeň a Zlín A. Stejně jako v 
prvním sobotním zápase postihl hráčky střelecký výpadek. Navíc proti úřadujícímu mistru ze 
Středomoravské oblasti a v turnaji dosud neporaženém družstvu nastoupily s respektem a 
jednoznačně prohrály první poločas. Ve druhém poločase už se jim ale začalo dařit, vyrovnaly 
hru a druhý poločas byly děvčatům ze Zlína vyrovnaným soupeřem. Bohužel o výsledku ale 
rozhodl první poločas. DHC Plzeň prohrálo 12 : 19.  
Šesté vystoupení DHC Plzeň na turnaji již bylo hrou o medaile. O vítězi již bylo rozhodnuto (Zlín 
A), ale na dvě zbývající medaile byli hned tři kandidáti: Zlín B, DHC Plzeň a Kobylisy. Do 
zápasu DHC Plzeň - Kobylisy tedy nastupovaly oba soupeři s tím, že chtějí vyhrát a zajistit si 
tak medaili. Družstvu DHC Plzeň výtečně vyšel vstup do utkání a z rychlých útoků snadno 
skórovalo. Navíc v tomto utkání se dařila i střleba z dálky. Aktivní a pestrá hra v útoku dokázala 
soupeřky z Kobylis natolik zaskočit, že si s ní po celý zápas nedokázaly poradit. Vyzdvihnout je 
třeba také posledních deset minut zápasu, kdy na hřiště nnastoupily hráčky DHC, které do té 
doby nedostaly na turnaji tolik příležitostí. I jim se dařilo udržet tempo hry a navyšovat plzeňský 



náskok. DHC Plzeň zvítězilo jasně 27 : 12.  To v konečném součtu znamenalo celkové druhé 
místo, protože Kobylisy si nedokázaly poradit s Olomoucí a Zlín B podlehl Zlínu A.  
Jak již bylo řečeno, na turnaji byla k vidění špičková žákovská házená. Za dobré výkony přišel 
hráčky pochválit pan starosta Jiří Uhlík. Ten také předal poháry a medaile těm nejlepším. Cenu 
Fair play si odnesla Slávia Praha, z bronzových medailí se radoval Zlín B, ze stříbrných domácí 
DHC Plzeň a zlaté medaile si odvezly hráčky Zlína A. Byly také oceněnny nejlepší 
jednotlivkyně. Nejlepší hráčkou se stala Michaela Kolářová ze Zlína B, nejlepší střelkyní 
Kateřina Slováková ze Zlína A a nejlepší brankářkou Eliška Šibrová z DHC Plzeň.   
Vstřelené branky  

Příjmení a jméno Zlín B Olomouc Slavia Strakonice Zlín A Kobylisy celkem 

Havelková Lucie 3 9 5 3 5 9 34 

Melková Klára 1 3 7 4 1 5 21 

Toušová Kristýna 3 3 2 6 3 3 20 

Fronková Markéta 2 1 3 1 1 2 10 

Havlíčková Kateřina 1  2 2 1  6 

Kloudová Štěpánka  2    3 5 

Zachová Dominika     1 3 4 

Machová Veronika  1    2 3 

 



Starší žačky na turnaji v Praze 
Starší žačky se v sobotu 9. 1. 2010 zúčastnily přípravného turnaje v Praze Kobylisích.  
Turnaj byl opět velmi kvalitně obsazen.  
K prvnímu utkání nastoupily naše hráčky proti Kobylisům B. Vzhledem ke sněhové kalamitě 
přijely naše hráčky těsně před začátkem zápasu, ale situaci výborně zvládly a od začátku 
nenechaly nikoho napochybách, kdo bude vítězem utkání. Zahrály si všechny hráčky a vyhrály 
jsme jednoznačně 9 : 2 (branky: Havelková 1, Melková 2, Toušová 3, Zachová 3).  
Druhé utkání proti Vršovicím si opět zahrály všechny hráčky a DHC zvítězilo 9 : 8 (branky: 
Melkvoá 2, Toušová 4, Cíglerová 1, Zachová 2).  
Pak nastoupily naše hráčky proti Pardubicím. Od začátku jsme si zkoušely obranný 
systém        1 : 2 : 3, a to se projevilo místy v nejisté obraně. I přes to jsme dokázaly zvítězit 7 : 
5 (branky: Havelková 5, Toušová 2).  
Dalším soupeřem bylo velmi dobře hrající družstvo Kobylisy A. Vzhledem k nepřesné střelbě, 
chybám v obraně a malé bojovnosti hráček jsme prohrály 7 : 10 (branky: Havelková 4, Melková 
1, Zachová 1).  
Zcela jiné utkání bylo utkání s Astrou, kdy díky osobní obraně na jejich nejlepší střelkyni jsme 
jednoznačně zvítězily 12 : 4 (branky: Havelková 5, Melková 1, Zachová 6).  
Proti Slávii Praha jsme nastoupily již bez zraněné Melkové. Velmi dobře zahrála Havelková, na 
kterou později Slávie vysunula osobní obranu. Vyrovnané střetnutí skončilo remízou 8 : 8 
(branky: Havelková 6, Toušová 1, Zachová 1).  
Celý turnaj výborně chytala Šibrová a v poli se nejčastěji prosazovaly Havelková a Melková. 
Turnaj byl důležitou konfrontací před žákovskou ligou. Pochvalu zaslouží všechny hráčky, které 
opět prokázaly, že i když chybí některé hráčky základní sestavy, umí vyhrávat.  



Žákovská liga starších žaček - DHC Plzeň postupuje ze 3. 
místa 
O víkendu 23. 1. a 24. 1. odstartovala Žákovská liga starších žaček. Naše hráčky zajížděly do 
Olomouce, kde je čekala družstva Zlína A, Velkého Meziříčí, Třebíče a domácí Olomouce.  
Hned v prvním utkání nastoupily naše hráčky proti domácí Olomouci. Utkání mělo rychlý spád. 
Našim hráčkám se dařilo skórovat zejména z prostoru spojek (Toušová i Havelková), 
nedokázaly však kvalitně bránit. Navíc se vůbec nedařilo Šibrové v brance. V útoku pak neměla 
svůj den Melková. Olomouc přehrávala naše hráčky jak v postupném útoku, tak snadno 
skórovala z rychlých útoku. Po zápase svítilo na ukazateli hrozivých 12 : 27 pro domácí. 
(Branky: Toušová 4, Havelková 6, Havlíčková 2).  
Ke druhému utkání proti Třebíči nastoupily naše hráčky s cílem naplno bodovat. Opět se dařilo 
zejména Havelkové a Toušové, Melková se pomaloučku rozehrávala, ale nikoli na svém 
tradičním postu střední spojky, ale na křídle. Na rozehrávce ji pak výborným způsobem 
zastoupila Fronková, které se dařilo nejen uvolnění, ale i střelba z dálky a dokázala i uvolňovat 
spoluhráčky. V brance se pomalu rozchytávala Šibrová. V útoku se nám dařilo snadno skórovat, 
ovšem obrana působila nekompaktním dojmem a snadno jsme inkasovaly. Přestože jsme celý 
zápas vedly, nedokázaly jsme gólově odskočit na více než tři branky. Teprve druhá polovina 
druhého poločasu přinesla zlepšený výkon i v obraně a konečné vítězství 26 : 18 (branky: 
Melková 3, Toušová 7, Havelková 10, Havlíčková 1, Fronková 4, Kotorová 1).  
Třetí zápas proti Velkému Meziříčí neměl pro nás právě šťastný průběh. Po celý zápas jsme 
vedly, přestože obrana byla opět velmi špatná. V útoku se začala prosazovat už i Melková a 
opět byly úspěšné Toušová i Havelková. Na konci druhého poločasu se však soupeřkám 
podařilo postupně dotahovat náš náskok a v závěru měl dokonce šanci i zvítězit. Nakonec jsme 
se štěstím remizovaly 22 : 22, přestože většina zápasu byla v naší režii (branky: Melková 5, 
Toušová 4, Havelková 8, Havlíčková 1, Fronková 3, Kotorová 1).  
V posledním zápase nás čekal soupeř nejsilnější - Zlín A. Věděly jsme, že v utkání potřebujeme 
uspět, abychom si zajistily v tabulce celkově třetí místo. S Velkým Meziříčím jsme jen 
remízovaly, a tak o umístění na třetím a čtvrtém místě rozhodoval rozdíl celkového skóre. 
Zápas se Zlínem A byl jednoznačně naším nejlepším zápasem v turnaji. Konečně se rozehrála 
Melková, v brance se dařilo Šibrové a dobře střílela Havelková. Celý zápas jsme držely se 
soupeřkami a krok a několikrát i vedly (až o dvě branky). Závěr zápasu však vyzněl 
jednoznačně pro Zlín A, který dokázal utkání otočit a vedení si podržet. Našim hráčkám se však 
v závěru podařilo zkorigovat výsledek na 19 : 21, což nám zaručovalo třetí místo ve skupině 
(branky: Melková 5, Havelková 6, Toušová 2, Fronková 2, Kloudová 2, Kotorová 2).  
Celkově turnaj nebyl z pohledu našeho družstva příliš vydařený. Rozhodně umíme zahrát lépe a 
doufáme, že to bude vidět v příštích zápasech.  



Žákovská liga starších žaček - DHC Plzeň postupuje ze 2. 
místa 
V neděli 14. 2. 2010 nastoupily naše hráčky ke svému druhému turnaji v Žákovské lize. Turnaj 
tentokrát pořádal náš klub DHC Plzeň a hrálo se v hale Lokomotivy Plzeň, kde rodiče a diváci 
dokázaly našim hráčkám vytvořit výbornou atmosféru.  
Turnaje se zúčastnila družstva Slávia Praha, Slávie VŠ Plzeň a Astry Praha.  
Naše hráčky zahájily své účinkování plzeňským derby. Celý zápas byl poměrně vyrovnaný. 
Hráčkám DHC se sice od začátku dařilo držet si jedno až čtyřbrankový náskok, ale soupeřky ze 
Slávie mohutně dotahovaly. Nakonec se našim hráčkám podařilo utkání takticky dovést do 
vítězného konce. Zvítězily 18 : 17 (branky: Melková 4, Havelková 4, Toušová 4, Fronková 3, 
Zachová 3).  
Ve druhém utkání nastoupily naše hráčky proti pozdějšímu vítězi skupiny DHC Slávia Praha. K 
vidění byla rychlá házená s řadou chyb na obou stranách. Oba týmy se střídaly ve vedení. 
Pražačky pak v polovině druhého poločasu šňůrou sedmi branek dokázaly utkání rozhodnout a 
výsledek si pohlídat až do samého závěru. V našem družstvu se dařilo brankářce Šibrové, která 
dokázala trápit hráčky soupeře, a to zejména z prostorů křídel. (branky: Melková 1, Havelková 
3, Toušová 5, Fronková 2, Zachová 4, Goslerová 1, Kotorová 2).  
 Poslední utkání proti Astře Praha definitivně rozhodovalo o tom, kdo půjde "z kola ven". Naše 
hráčky měly sice zisk dvou bodů ze Slávií VŠ Plzeň, ale Slávie VŠ Plzeň zase porazila Astru. 
Kdyby tedy v závěrečném střetnutí zvítězila Astra, rozhodovala by minitabulka.  
Na štěstí naše hráčky výborným přístupem i nasazením soupeřky doslova převálcovaly a 
zvítězily jednoznačně 32 : 11, když příležitost dostaly všechny hráčky a téměř všem se podařilo 
vstřelit branku (branky: Melková 7, Toušová 7, Goslerová 1, Zachová 4, Kloudová 2, Havlíčková 
2, Havelková 4, Machová 1, Fronková 4).  
 Všem hráčkám patří poděkování za pohledné a bojovné výkony. Gratulujeme k postupu a 
držíme palce do dalšího kola, které se bude hrát 6. 3. nebo 7. 3.  



Jihozápadní pohár starších žaček - DHC Plzeň A stříbrné 
V neděli 21. 2. 2010 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň druhý turnaj Jihozápadního poháru starších 
žaček (skupina IVA, tj. družstva umístěná po podzimu na 1. - 3. místě v Jihočeské a 
Západočeské lize).  
Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z turnaje.  
Do turnaje vstupovala družstvo s těmito bodovými zisky po minulém turnaji  

1. Písek (10 bodů) 
2. HBC Strakonice (7 bodů) 
3. DHC Plzeň A (6 bodů) 
4. Jindřichův Hradec (4 body) 
5. HC Plzeň (3 body) 
6. Slávia VŠ Plzeň (0 bodů) 

  Dnešní turnaj výrazně zamíchal pořadím. Zde jsou výsledky:  

21. 2. 2010 
HBC 

Strakonice 
Sokol 
Písek 

Házená 
J.Hradec 

DHC 
Plzeň 

HC Plzeň 
Slavia 

VŠ Plzeň 
Body Skore Pořadí 

HBC 
Strakonice  

 7 : 17 11 : 14 13 : 15 11 : 12 11 : 11 1 53 : 69 6. 

Sokol Písek 17 : 7  24 : 9 14 : 14 13 : 5 17 : 6 9 85 : 41 1. 

 Jindřichův 
Hradec 

14 : 11 9 : 24  18 : 23 16 : 16 16 : 17 3 73 : 91 5. 

DHC Plzeň A 15 : 13 14 : 14 23 : 18  18 : 19 15 : 16 5 85 : 80 4. 

HC Plzeň 12 : 11 5 : 13 16 : 16 19 : 18  16 : 10 7 68 : 68 2. 

Slavia VŠ 
Plzeň 

11 : 11 6 : 17 17 : 16 16 : 15 10 : 16  5 59 : 76 3. 

 Naše hráčky nastoupily nejprve proti VŠ Plzeň a předvedly velice špatný výkon. Prohrály 15 : 
16. Branky Melková 3, Havelková 2, Toušová 4, Fronková 2, Kloudová 1, Zachová 3.  
Také druhé utkání proti HC Plzeň nemělo pro naše hráčky šťastný konec, přestože chvílemi 
vedly až o pět branek, nedokázaly výsledek udržet a především vinou nepřesné střelby prohrály 
opět o jediný gól 18 : 19. Branky: Melková 3, Havelková 4, Toušová 5, Fronková 3, Kloudová 2, 
Goslerová 1.  
Třetí utkání proti JIndřichovu Hradci konečně znamenalo první výhru v turnaji, přestože 
předváděná hra a zejména obrana, zdaleka nebyly ideální. Utkání skončilo 23 : 18 pro DHC 
Plzeň. Branky: Melková 4, Havelková 9, Toušová 3, Fronková 3, Kloudová 1, Zachová 3.  
Výborné bylo utkání proti Písku, který zatím v turnaji neztratil jediný bod. Naše hráčky velmi 
dobře bránily a dařilo se jim i skórovat. Bohužel ve druhém poločase jim trochu došly síly, a tak 
z toho byla nakonec jen remíza 14 : 14. Branky: Melková 5, Havelková 5, Toušová 2, Fronková 
2.  
Poslední utkání proti Strakonicím bylo utkáním o medaile. Prvních deset minut bylo 
jednoznačnou záležitostí DHC Plzeň, pak ale přišel "hluchý" úsek a Strakonicícm se podařilo 
dotáhnout. Ve druhém poločase si naše hráčky stále dokázaly držet vedení, ale bohužel 
nedokázaly odskočit na výraznější rozdíl. Utkání skončilo naším vítězstvím 15 : 13. Branky: 
Melková 3, Havelková 4, Toušová 4, Fronková 1, Kloudová 1, Zachová 1, Machová 1.  
Naše hráčky obsadily ziskem 11 bodů (v součtu obou turnajů) celkové druhé místo, což 
odpovídá jejich aktuální formě :-)  

http://dhcplzen.lesyco.cz/fotogalerie.php


Konečné pořadí 

Pořadí Družstvo 
Body     
1. turnaj 

Strakonice 

Body 
 2. turnaj  

DHC Plzeň 

Celkový 
bodový zisk 

1. Sokol Písek 10 9 19 

2. DHC Plzeň A 6 5 11 

3. HC Plzeň 3 7 10 

4. HBC Strakonice  7 1 8 

5. Házená J.Hradec 4 3 7 

6. Slavia Plzeň VŠ 0 5 5 

 



Jihozápadní pohár starších žákyň skupiny B (28. 2. 2010 
České Budějovice) 
V neděli 28. 2. zajížděly starší žačky B ke svému druhému turnaji v Jihozápadním poháru - tentokrát do 
Českých Budějovic.  

Turnaj bohužel neměl příliš vysokou úroveň a hra, kterou předváděly naše hráčky, byla v 
prvních dvou zápasech téměř tragická.  
V prvním utkání nastoupily naše hráčky proti Tachovu. V tomto utkání se nedařilo naprosto nic - 
hráčky v útoku neproměňovaly šance, činily velké množství chyb a v brance se nedařilo Verče 
Machové. Utkání jsme prohrály 8 : 13 (Drozdová 4, Goslerová 2, Kotorová 2).  
Druhé utkání proti Chebu bylo již o něco málo lepší, ale přesto bylo opět poznamenáno naší 
střeleckou nemohoucností. Prohrály jsme 9 : 15 (Formanová 1, Drozdová 1, Goslerová 2, 
Kotorová 4, Šulcová 1).  
Třetí utkání proti Soběslavi bylo vyrovnané po celou dobu, naše hráčky dokázaly dobře bránit a 
v útoku se opakovaně dařila spolupráce Kotorové a Goslerové. Oba soupeři se střídaly ve 
vedení. V závěru utkání to už vypadalo, že bude mít více štěstí Soběslav (naše hráčky hrály v 
oslabení), v posledních dvou minutách jsme ale už v plném počtu zariskovaly osobní 
obranu. Riziko se vyplatilo a utkání skončilo remízou 13 : 13 (Drozdová 2, Goslerová 3, 
Kotorová 5, Cíglerová 1, Šulcová 1, Škopkková 1).  
Poslední utkání proti Budějovicím bylo naším nejlepším vystoupením na turnaji a předvedly 
jsme několik zdařilých akcí. Zvítězily jsme zaslouženě 12 : 8 (Formanová 5, Drozdová 1, 
Goslerová 2, Kotorová 1, Cíglerová 1, Šulcová 1, Škopková 1).  
   
Konečné pořadí Jihozápadního poháru starších žaček skupiny B: 

1. Lokomotiva Cheb  
2. DHC Plzeň B  
3. Domeček Soběslav  
4. Slavoj Tachov  
5. Lokomotiva České Budějovice  



Starší žačky postupují do dalšího kola Žákovské ligy! 
V sobotu 6. 3. 2010 proběhlo již čtvrté kolo Žákovské ligy. Nejlepších dvanáct družstev bylo 
rozděleno do dvou skupin. Jedna se hrála v Plzni (pořadatelem byla Slávia VŠ Plzeň), druhá se 
hrála v Písku - v této skupině se představily i hráčky DHC Plzeň.  
V prvním utkání nastoupily naše hráčky proti Zlínu B. K vidění byly pěkné akce a obě družstva 
se střídala ve vedení. Utkání rozhodlo až posledních pět minut, kdy naše hráčky nedaly čtyři 
vyložené šance a ještě byly dvakrát vyloučené. Utkání jsme prohrály 12 : 13 (branky: Melková 
2, Havelková 6, Toušová 4).  
Druhé utkání hrály naše hráčky proti Havlíčkovu Brodu. Zápas měl opět velice vyrovnaný 
průběh a oba týmy se rozešly smírně 14 : 14, když Havlíčův Brod dvě minuty před koncem vedl 
14 : 12, ale naše hráčky dokázaly nejprve snížit a v posledních vteřinách Havelková po střelbě z 
devítky i vyrovnat (branky: Melková 5, Havelková 4, Toušová 4, Machová 1).  
Třetí utkání proti Písku mělo vyrovnaný pouze první poločas. Poté naše hráčky úplně "odešly" a 
posledních 10 minut zcela vypustily. Utkání skončilo hrozivým výsledkem 16 : 24 (branky: 
Melková 3, Havelková 9, Kloudová 2, Formanová 1).  
Ke čtvrtému utkání nastoupila naše děvčata s jasným cílem: zvítězit. Prohra by totiž znamenala 
rozloučení se Žákovskou ligou! Naštěstí v tomto utkání naše hráčky od začátku do konce 
ukazovaly, kdo je na hřiští pánem a kdo chce jít do dalšího kola. Utkání mělo jednoznačný 
průběh, a přestože soupeř neustále bojoval a dotahoval, našim hráčkám se dařilo stále 
zvyšovat svůj náskok. Utkání skončilo 20 : 12 (branky: Melková 8, Havelková 5, Toušová 5, 
Kloudová 1, Zachová 1).  
Páté utkání proti Zlínu A bylo utkáním dvou družstev, které rádi útočí. K vidění byla celá řada 
hezkých akcí a padlo velké množství gólů (45 branek za 30 minut). V utkání dostaly příležitost 
všechny hráčky (branky: Melková 4, Havelková 5, Toušová 6, Machová 3, Havlíčková 1).  
Naše družstvo předvedlo na turnaji statečný výkon. Se sebezapřením hrály Šibrová (problémy s 
kotníkem) i Zachová (poranění stehenního svalu). Velmi dobře zahrály všechny tři spojky a 
zejména výkon Toušové všechny příjemně překvapil. Chyběla větší aktivita z křídel a také více 
akcí ve spolupráci s pivotem.  
Další kolo Žákovské ligy se hraje o víkendu 20. 3. a 21. 3.  



Starší žačky skončily v Žákovské lize 
O víkendu 20. a 21. 3. proběhlo páté kolo Žákovské ligy. Pro naše hráčky bylo bohužel 
poslední.  
Celý turnaj byl velmi vyrovnaný, každé z družstev utrpělo porážku a každé bylo schopné porazit 
někoho jiného. Naše hráčky nejprve nastoupily k utkání proti Veselí nad Moravou. Bohužel se 
družstvu vůbec nedařilo v obraně a soupeřkám se dařilo skórovat opakovaně ze stejných akcí. 
V útoku pak byly aktivní pouze Melková a Havelková, a to na kvalitního moravského soupeře 
bohužel nestačilo. Prohrály jsme 10 : 14 (Melková 3, Havelková 5, Kotorová 2).  
Ke druhému utkání nastoupily naše hráčky jako vyměněné, dařily se jim kombinace v útoku, 
dobře bránily i blokovaly. K vidění byla celá řada pohledných akcí, která jsme často i se štěstím 
proměňovaly v góly (např. gól Havelkové přes celé hřiště jen pár vteřin před poločasovou 
sirénou). Výborně chytala také Šibrová - úspěšnost 68 % je v této soutěži naprosto nevídaná (z 
25 střel na naši branku prošlo za její záda pouze 8). Chytila dva trháky, sedmičku a několik střel 
z dálky. V útoku byly tentokrát aktivní všechny hráčky a po zásluze jsme vyhrály 18 : 
16 (branky: Havelková 10, Formanová 1, Zachová 3, Machová 1, Kotorová 3).  
V dalším zápase nastoupily naše hráčky proti Písku. Přestože se nám dlouho dařilo držet krok, 
na lepšího soupeře s plnou lavičkou čerstvých hráček jsme nestačily. V brance se opět dařilo 
Šibrové a později i Rendlové. Přesto jsme prohrály 17 : 21 (branky: Melková 2, Havelková 12, 
Zachová 1, Machová 1, Cíglerová 1).  
Poslední utkání proti Kobylisům bylo utkání o bytí a nebytí v Žákovské lize. V průběhu turnaje 
postupně hrozilo vyřazení Havlíčkovu Brodu, nám a Kobylisím. V posledním zápase šlo tedy o 
hodně. Zápas měl velice vyrovnaný průběh, dařilo se Havelkové i Melkové, v brance čarovala 
Šibrová (chytila čtyři trháky, tři sedmičky a řadu dalších střel). Přesto ani její výkon, ani 
obrovské nasazení a snaha všech hráček nestačily. Je škoda, že až v samém závěru. Ještě dvě 
minuty před koncem naše hráčky vedly o dva góly, Kobylisy ale dokázaly srovnat, naše hráčky 
měly v poslední minutě ještě tři vyložené šance, bohužel ani jednu z nich nedokázaly proměnit a 
krutě za to zaplatily. Kobylisům se podařilo vstřelit gól v posledních vteřinách a zajistily si tak 
postup do dalšího kola Žákovské ligy.  
Všechna utkání se hrála ve vynikající atmosféře a za strhující podpory domácích fanoušků z řad 
rodičů. Moc jim děkujeme!  
Všem hráčkám patří dík za statečný a odvážný výkon. Některé se dostaly až na samé dno 
svých sil. Se sebezapřením hrála Melková (bolavé koleno), problémy se svalem musela řešit 
Zachová, ale zcela jistě největší hrdinkou byla Šibrová, která i přes velké bolesti v kotníku 
dokázala předvést naprosto výjimečný výkon, který dokázal přivést k zoufalství téměř všechny 
soupeřky a který si zaslouží obdiv nás všech.  
Střelecky držela družstvo především Havelková z 60 branek družstva vstřelila více než polovinu 
(35 branek), velmi dobře střílela a kombinačně hrála i Melková, svůj díl práce odvedly i Zachová 
s Kotorovou. Na pivotu v obraně velmi dobře hrála Rendlová a v útoku se prosazovala 
Formanová (především v zápase s Havlíčkovým Brodem). Pomohly i Machová a Cíglerová, 
příliš se nedařilo Havlíčkové.  
DHC Plzeň opouští Žákovskou ligu po pátém kole, tedy mezi deseti nejlepšími družstvy v ČR. 
Děkujeme dívkám za vzornou reprezentaci, rodičům za obrovskou podporu a držíme palce do 
dalších zápasů!  



Starší žačky na Bohemia Cupu stříbrné v mladších 
dorostenkách 
Velikonoční víkend 3. 4. a 4. 4. 2010 patřil tradičně Bohemia Cupu, mezinárodnímu turnaji v 
házené, který každoročně pořádá náš klub ve spolupráci s nizozemskou organizací 
Eurosportring. Na turnaji se představilo celkem 50 družstev ze 6 zemí (Dánsko, Nizozemí, 
Švýcarsko, Německo, Itálie a Česká republika). Hrálo se tradičně v šesti kategoriích (mladší 
dorostenci, mladší dorostenky, starší dorostenci, starší dorostenky, muži a ženy). Ve čtyřech 
plzeňských halách (Slávie VŠ Plzeň, Lokomotiva 1, Lokomotiva 2 a 31. ZŠ Plzeň) bylo 
odehráno celkově 138 utkání.  
Výborně turnaj zvládly starší žačky DHC Plzeň 1, které se představily opět v kategorii mladších 
dorostenek. Po velmi dobrých výkonech zaslouženě obhájily loňské druhé místo a znovu se 
staly i držitelkami ceny Fair Play, pro nejméně trestané družstvo.  
Na úvod naše hráčky nastoupily proti dánským soupeřkám z klubu Aars. Přestože naše hráčky 
po celý zápas vedly, soupeřky mohutně dotahovaly a utkání nakonec skončilo remízou 11 : 11.  
Druhé utkání bylo derby mezi DHC Plzeň 1 a DHC Plzeň 2. DHC Plzeň 2 (složené převážně ze 
starších žaček prvním rokem a doplněné o dobře hrající Drozdovou a Šulcovou) se drželo 
statečně více než polovinu zápasu. Poté ale nestačilo fyzicky, a tak družstvo DHC Plzeň 1 
zvítězilo 23 : 14.  
V sobotu večer se naše hráčky střetly se soupeřkami z německého Eislingenu. Utkání bylo 
jednoznačně v režii našeho družstva a naše hráčky zvítězily nakonec "jen" 19 : 9, když po celý 
zápas vedly vyšším rozdílem.  
V neděli odpoledne turnaj vrcholil. Naše hráčky nastoupily proti druhému z družstev Aarsu. Po 
celý zápas si udržovaly vedení a tentokrát ani v závěru nedovolily soupeřkám dotáhnout či 
otočit skóre. Zvítězily zaslouženě 14 : 9.  
Poslední utkání bylo vlastně jakýmsi malým finále. Představily se v něm naše hráčky proti o dva 
i tři roky starším dorostenkám z DHC SVŠ Plzeň. Naše hráčky předvedly velmi dobrý a bojovný 
výkon. Chybělo jen trochu štěstí. Štěstí se tentokrát drželo dorostenek z DHC SVŠ Plzeň (ve 
většině také odchovankyň DHC Plzeň), když téměř každá střela šla od tyče do brány a to i přes 
několik zásahů výborně chytající Elišky Šibrové.  
DHC Plzeň 1 hrálo v tomto složení: Šibrová Eliška, Machová Veronika (1 branka), Melková 
Klára (18 branek), Toušová Kristýna (20 branek), Fronková Markéta (4 branky), Zachová 
Dominiika (10 branek), Cíglerová Anna (2 branky), Kotorová Kristýna (4 branky), Havelková 
Lucie (20 branek).  
Družstvo DHC Plzeň 2 nastoupilo nejprve proti dorostenkám z DHC SVŠ Plzeň. Bohužel 
věková převaha byla znát od samého začátku a dorostenky zvítězily 5 : 16.  
Třetí utkání (o druhém bylo řečeno výše) proti Dánkám z Aarsu 1 bylo docela pohledné, přesto 
jsme celé utkání prohrávaly malým gólovým rozdílem, který si soupeřky udržely až do konce a 
zvítězily 9 : 11.  
Třetí utkání proti Aarsu 2 bylo naproti tomu jednoznačnou záležitostí a Aars 2 zvítězil 18 : 7.  
Poslední utkání proti TSG Eislingen bylo utkání o poslední místo v turnaji. Byl to souboj 
brankářek. U nás výborně chytala Rendlová, u družstva soupeřek zase velmi dobře fyzicky 
disponovaná brankářka. Naše hráčky se na ni nedokázaly střelecky prosadit a utkání skončilo 
naší nejtěsnější prohrou 4 : 5.  
Pochvalu zaslouží určitě všechny hráčky za bojovný výkon, starších soupeřek se nezalekly, 
bohužel věkový a často i výškový rozdíl byl znát. Po celý turnaj výborně chytala Tereza 
Rendlová.  
Za družstvo DHC Plzeň 2 nastoupily tyto hráčky: Havlíčková Kateřina (1 branka), Formanová 
Hana (7 branek), Goslerová Dominika (6 branek), Eretová Veronika, Drozdová Petra (11 
branek), Šulcová Barbora (8 branek), Kloudová Štěpka (4 branky)  
 


