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Největší úspěchy 

 

Sezóna 2010/11 

reprezentantky:   

ženy: Markéta Doláková, dorostenky: Eliška Šibrová 

Kategorie Akce Umístění 

Starší žačky Západočeská liga 2. místo 

Starší žačky Jihozápadní pohár (sk. B) 2. místo 

Starší žačky Jihočeský pohár (Třeboň) 2. místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) 2. místo 

Mladší žačky Západočeská liga 2. a 3. místo 

Mladší žačky Jihozápadní pohár 2. a 3. místo 

Mladší žačky Nickelhütterturnier (Aue, Německo) 2. místo 

Mladší žačky Winter Cup (Bratislava, Slovensko) 2. místo 

Mladší žačky O pohár Plzeňské teplárenské (Plzeň) 1. místo 

Minižačky Aprílový turnaj minižaček (Plzeň) 1. místo 

Přípravka Jugendturnier (Waldkraiburg, Německo) 2. místo 

Přípravka Turnaj 4+1 (Zruč na d Sázavou) 3. místo 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2010/2011 
Špuntovky (2003 - 2004) 

Komárková Majda, Krausová Kateřina, Šuhajdová Viktorie, Tomanová Natálie, 
Toušová Valentina (+ Touš Matěj) 

Trenéři:  

Toušová Pavla, Toman Václav 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2010/2011 
Přípravka (2001 - 2002) 

Čechurová Johanka, Drozdová Lucie, Duchoslavová Kateřina, Hornsteinerová 
Jana, Kabátníková Eva, Kantnerová Sára, Klementová Lucie, Kliková Karolína, 
Kotlanová Michaela, Kutáková Anna, Lásková Pavlína, Malá Michaela, Netrvalová 
Veronika, Nosková Barbora, Raslová Karolína, Rittichová Natálie, Stupčuková 
Lucie, Svobodová Michaela, Vaňková Barbora, Walterová Natálie  

Trenéři:  

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

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2010/2011 
Minižákyně (2000) 

Černíková Kateřina, Denková Karolína, Haidelmaierová Šárka, Křištanová 
Kristýna, Ludvíková Veronika, Marková Nikola, Mrázková Monika, Schejbalová 
Veronika, Tokárová Barbora  
 

Trenéři:  

Gosť Václav, Netrval Luboš 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2010/2011 
Mladší žákyně (1999 a 2000) 

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

Trenéři:  

Lhotská Petra, Jiskra Tomáš 

 



DHC Plzeň sezóna 2010/2011 
Mladší žákyně (1998 a 1999) 

Balínová Veronika, Beránková Veronika, Brabcová Klára, Buchnerová Bára, 
Eiseltová Petra, Gosťová Petra, Kovářová Nina, Morová Adéla, Osobová 
Tereza, Prochásková Kristina, Škopková Nikola, Šmídlová Pavla, Vostřáková 
Lucie  

Trenéři:  

Janků Milan, Janků Vladimíra, Šmrha David 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2010/2011 
Starší žákyně (1996 - 1998) 

Balínová Veronika, Beranová Adéla, Buchnerová Bára, Bukovská Tereza, 
Drozdová Petra, Eiseltová Petra, Eretová Veronika, Formanová Hana, Goslerová 
Dominika, Kotorová Kristýna, Kovářová Nina, Morová Adéla, Osobová Tereza, 
Randová Lucie, Schwetzová Míša, Škardová Míša, Škardová Lucie, Škopková 
Nikola, Šmídlová Pavla, Šroubková Tereza, Šulcová Bára, Vostřáková Lucie, 
Zachová Dominika  

Trenéři: 

Janků Milan, Janků Vladimíra, Holanová Jana, Šmrha David 

 

Starší žákyně A 

 



Starší žákyně B 

 

  



Jihozápadní pohár starších žaček (Tachov - 5. 3. 2011) 
 
V sobotu 5. 3. zajížděly starší žákyně k dalšímu turnaji Jihozápadního poháru skupiny B - do Tachova. 
Doplněno o hodnocení družstva DHC Plzeň A. 
Družstvo DHC Plzeň „A" bylo po prvním turnaji na druhém místě. Na první místo ztrácelo družstvo 4 body. 
O pořadí na druhém až čtvrtém místě rozhodovalo skóre po prvním turnaji. 

 
Výsledky DHC Plzeň „A"  

• Lokomotiva České Budějovice  8 : 5 
Kovářová Nina  - 2 , Šroubková Tereza - 1, Šmídlová Pavla - 2, Škopková Nikola - 2, Buchnerová Bára - 1  

• Slavoj Tachov 14 : 9 
Šroubková Tereza - 3, Šulcová Bára - 1, Šmídlová Pavla - 2, Eiseltová Petra - 1, Škopková Nikola - 1, 
Buchnerová Bára - 2, Kovářová Nina - 1, Říhová Kateřina - 3 

• DHC Plzeň „B"  13 : 9 
Šroubková Tereza -  4, Šulcová Bára - 3, Šmídlová Pavla - 2, Eiseltová Petra - 2, Buchnerová Bára - 1, 
Říhová Kačka - 1 

• Jindřichův Hradec „A"  14 : 13 
Šroubková Tereza - 6, Šulcová Bára - 2, Šmídlová Pavla - 4, Eiseltová Petra - 2 

• Jindřichův Hradec „B"  6 : 16 
Eiseltová Petra - 1, Škopková Nikola - 3, Morová Adelá - 1, Říhová Kačka - 1 

 
Složení družstva: 
Schwetzová, Randová, Šroubková, Šulcová, Šmídlová, Eiseltová, Škopková, Buchnerová, Kovářová, 
Osobová, Morová, Říhová, Drozdová 

  tabulka - JZP - skupina IV B - starší žákyně -  konečná tabulka       

                  

1 Jindřichův Hradec 
"B" 

10 10 0 0 169 62 20 

2 DHC Plzeň "A" 10 7 0 3 117 88 14 

3 České Budějovice 10 6 0 4 110 103 12 

4 Jindřichův Hradec 
"A" 

10 5 0 5 140 122 10 

5 Slavoj Tachov 10 1 0 9 88 161 2 

6 DHC Plzeň "B" 10 1 0 9 56 144 2 

 
DHC Plzeň B  
Družstvo složené téměř výhradně z mladších žákyň uhrálo tyto výsledky: 

• Tachov 12-11 
• J.Hradec "B" 6-13  /nejlepší výsledek ze všech družstev/ 
• DHC "A" 10-13 
• Č.Budějovice 9-11 
• J.Hradec "A" 6-17 /u konce se silami/ 

Všechny mladší žákyně si zaslouží pochvalu, hrozně nás překvapily. 

 
Branky: 
Bušauerová 13, Eksteinová 10, Sedláková 8, Franzová 6, Eretová 5, Tomíšková 1. 

  



Starší žačky v Třeboni druhé! 
 
Ve dnech 8.1. a 9.1.2011 se starší žákyně zúčastnily 11. ročníku Jihočeského poháru v Třeboni. 
Turnaj byl silně obsazen (DHC Slavia Praha, Házená Jindřichův Hradec, Sokol Písek, Sokol Vršovice, 
Lokomotiva České Budějovice, HBC Strakonice a DHC Plzeň). Turnaj se hrál systémem každý s každým na 
25 minut. O konečném pořadí turnaje se rozhodovalo až v posledním utkání mezi družstvy DHC Plzeň a 
Jindřichovým Hradcem. Družstvo DHC Plzeň mohlo před posledním utkáním skončit v turnaji na pátém, 
čtvrtém nebo druhém místě podle výsledku posledního utkání. 
Poděkování za předvedené výkony si zaslouží celé družstvo. 
Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášená Petra Drozdová (DHC Plzeň) - pro hráčku hlasovali 4 trenéři (ze 7 
trenérů). 
  

Výsledky družstva DHC Plzeň  
• DHC Slavia Praha     6 : 11 
• Sokol Písek               12 :11 
• Sokol Vršovice          14 :12 
• Loko. Č. Budějovice  8 : 3 
• HBC Strakonice         9 : 17 
• J.Hradec                     9 : 6 

  

Konečná tabulka turnaje: 
  

1 DHC Slavia Praha 6 6 0 0 12 bodů 

2 DHC Plzeň 6 4 0 2 8 bodů 

3 Sokol Písek 6 4 0 2 8 bodů 

4 Jindřichův Hradec 6 3 0 3 6 bodů 

5 HBC Strakonice 6 3 0 3 6 bodů 

6 Loko. Č. Budějovice 6 1 0 5 2 body 

7 Sokol Vršovice 6 0 0 6 0 bodů 

  

  



Mladší žákyně vícemistryněmi ČR !!! 
 
Stříbrnou megatečkou ukončily ml.žákyně - tréninková skupina P. Lhotské a T. Jiskry (posílené o B. 
Buchnerovou a v neděli i N. Kovářovou) letošní už tak velmi dobrou sezonu. Ve čtyřdenním (17.-20.6.) klání 
na mistrovství ČR v házenkářském desetiboji obsadily druhé místo. 
V pátek ráno odjížděly ml.žačky s pokorou a vědomím, že na mistrovství jedou jako náhradnice, a tak budou 
bojovat o každou příčku a ani poslední místo nebude ostudou. V první a jediné páteční disciplíně - hodu 
házenkářským míčem na dálku, DHC obsadilo povzbudivé třetí místo s průměrem na hráčku 24,73. V této 
disciplíně dominovala B. Buchnerová s výkonem 31,24 m. V sobotním běhu na dvakrát patnáct metrů se 
situace se třetím místem opakovala s průměrným výkonem 6,66 (jen dvě setiny za vítězným H.Brodem), 
pouze lídrem byla tentokrát D.Franzová. V sobotu večer v soutěži - přesná střelba - DHC obsadilo druhou 
příčku, když nejvíce přesných zásahů ze všech účastníků turnaje měla A.Tomíšková. Sebevědomí a 
motivace hráček se výrazně zvedla a některé začaly v koutku duše pomýšlet na medaili, zvláště, když ani 
další výsledky v průběžných házenkářských soutěží nebyly k zahození. 
V nedělním ranním pětiskoku se opakovala situace ze sobotního večera - druhé místo, když jednotlivé 
hráčky skákaly na hraně svých možností (B.Buchnerová 10,47) a celkový průměr družstva byl 
9,64.Bronzová medaile začala potichu cinkat. Trenéři začali počítat a vymýšlet nejvhodnější taktiku. Když 
pak DHC smazalo z palubovky do té doby dotírající Č.Budějovice (11:5 v utkání s osobní obranou a 14:7 v 
utkání bez osobní obrany) a navíc přidalo vítězství i v soutěži trháků, začalo se o bronzu mluvit hodně 
nahlas. Odpoledne v důležitém zápase s Opavou zvítězily pozdější vícemistryně v utkání s osobní obranou 
a smolně, poprvé a naposled prohrály zápas v trhácích. V utkání bez osobní obrany tým obětoval výsledek 
získání co největšího počtu bodů do soutěže aktivity, protože na ni měl vsazeného žolíka, a tak se mu body 
z této soutěže násobily dvěma. Závěr nedělního večera obstarala poslední dovednostní disciplína -
házenkářská překážková dráha. Hráčky sebraly zbytky sil a v této soutěži s velkým náskokem zvítězily. 
Tereza Bušauerová dosáhla třetího nejlepšího výkonu ze všech hráček. Tím si prakticky zajistily bronz a 
daly trenérům důvod k dalšímu matematickému cvičení, tentokrát směrem ke stříbru. 
V jediném pondělním utkání proti městskému rivalovi ze Slavie bylo po remíze v zápase s osobní obranou a 
vítězství v trhákovém rozstřelu vše jasné. Ani jakékoliv vítězství Olomouce v zápase s Českými 
Budějovicemi nemohlo hráčká DHC vzít vítěství v soutěži aktivity a druhé místo celkem. Pouze v orientační 
soutěži slušnosti DHC získalo druhý největší počet trestných bodů (a to trenéři nepřispěli ani jedinou 
maličkou žlutou kartičkou), možná proto, že házená není balet. I když tohle mistrovství byl pořádný tanec. 
Nezbývá jen pochválit holky za neuvěřitelný, bojovný a soustředěný výkon. Všechny bojovaly o každý 
centimetr, sekundu a branku. Nelze nikoho vyzdvihnout nebo zatratit. Ve chvíli, kdy se jedné disciplína 
nepovedla, nebo ji ze zdravotních důvodů nemohla udělat tak, jak si představovala zaskočil někdo jiný s 
překvapivým výkonem. Jen družstvu, které má takového kolektivního ducha, mohou tolik slušet stříbrné 
medaile!!!! 
Díky a pěkné prázdniny. 

 
Branky DHC: 
T.Bušauerová 15, J.Franková 8, M.Sedláková 7, V.Oravcová, B.Jetlebová, D.Franzová, T.Eksteinová po 6, 
T.Poslední, B.Buchnerová, N.Kovářová po 5, A.Tomíšková 4, M.Bláhová 1. 
Družstvo celou dobu z branky podporovala nejlepší dvojice brankářek mistrovství A. Jiskrová a T. 
Šafaříková. 

 
Celkové výsledky : 

1. Jiskra Havlíčkův Brod    58 b.  
2. DHC Plzeň                     56 b.  
3. Zora Olomouc               54 b. 
4. Slavia Plzeň                  40 b. 
5. Opava                           32 b.  
6. Loko Č.Budějovice         30 b.  
7. Sokol Kobylisy                18 b. 

  



Böhmische Handballspitze in Aue 
 
Takový nadpis mohou čekat čtenáři německých pondělních novin. Česká žákovská družstva totiž ovládla 
16. mezinárodní turnaj v Aue. Kategorii minižáků turnaj ovládl plzeňský Talent, když jedno družstvo zvítězilo 
a druhé skončilo třetí. V soutěži mladších žáků dominovala Dukla Praha. Ve finále vysoko porazila výběr 
okresu Potsdam. 
V dívčí části turnaje byly z Čechů nejúspěšnější  mladší žačky DHC Plzeň. V prvním čtvrtečním utkání ihned 
po příjezdu DHC podlehlo německému vicemistrovi HC Leipzig 8-9, ale z pětičlenné skupiny postupovala 
první dvě družstva. Nejlepší hráčkou v tomto utkání byla Tereza „Buši" Bušauerová. 
V pátek se družstvo z Aue přesunulo do blízkého Zwickau. V prvním zápase se střetlo s dalším českým 
družstvem Sokolem Kobylisy. Po pomalejším začátku, kdy se hráčky zastřelovaly, následoval svižnější 
druhý poločas a vítězství 10-4. Nejlepší hráčkou byla Nina „Ňuňo" Kovářová. 
V druhém pátečním utkání s pořádajícím  HC Nickelhutte Aue Češky soupeřky k ničemu nepustily a zvítězily 
přesvědčivě 21-4, když nejlepší hráčkou byla s deseti brankami Tereza „Eki" Eksteinová.  Soupeřky si 
nedokázaly poradit s dobře hraným obraným systémem 2-4. 
V posledním utkání ve skupině se v přímém souboji o postup do semifinále Plzeňanky utkaly s domácími 
dívkami MSG Zwickau.  Po fantasticky zvládnuté obraně 0-6 soupeř odcházel s nadílkou 18-2 a to ještě 
německá brankářka zneškodnila pět sedmimetrových hodů. Jednoznačně nejlepší hráčkou utkání byla s pěti 
brankami pivotmanka Bára „Yety" Jetlebová. Česká radost byla veliká a zasloužená. 
V sobotním ranním semifinále v Silberstromhalle v městečku Schneeberg  chtěl vítěz B-skupiny HV 
Chemnitz připravit našim děvčatům nepříjemné překvapení v podobě osobní obrany po celém hřišti. Němky 
ovšem netušily, že hráčky DHC v posledních čtrnácti dnech netrénovaly z důvodů přípravy na Mistrovství 
ČR prakticky nic jiného, a tak narazily na připraveného soupeře a po výsledku 13-5 pro DHC byl finalista 
všem jasný. Nejlepší hráčky DHC byly Denisa „Efi" Franzová a Julča „Surikat" Franková. 
Ve druhém semifinále zvítězilo opět HC Leipzig a tak finále přineslo opakování zápasu ze čtvrtečního 
odpoledne. Zápas se konal v rámci finálového bloku ve velké Erzgebirgeshalle v Aue před cca.1000 diváků 
za představení všech hráček. DHC po třech útocích rychle vedlo 3-1 a zdálo se, že bude rychle rozhodnuto. 
Němky ale přitvrdily za tichého souhlasu rozhodčích. Soupeř do poločasu otočil na 3-4. Druhý poločas 
pokračoval tak, jak první skončil. Sedmička byla až ve chvíli, kdy by ji pískl i absolutní házenkářský 
analfabet, vyloučení neexistovalo. Přesto hráčky DHC udržovaly i přes množství neproměněných akcí ztrátu 
jedné-dvou branek. Minutu před koncem snížily na 7-8, ubránily a měly půlminutku na vyrovnání. Po velmi 
dobře sehrané domluvené akci a skvělé kličce Míši „Plyšáka" Sedlákové, bohužel následovala nevydařená 
střela mimo branku a naděje na prodloužení se rozplynula. I přes to byla obě družstva  odměněna bouřlivým 
potleskem naplněné haly. 
Výborně chytaly obě brankářky Anička „Andy" Jiskrová a Tereza „Šafy" Šafaříková. Obdržely pouze 31 
branek za tři hodiny hry. Kromě již zmíněných hráček se do hry perfektně zapojily Tereza „Šnek" Poslední a 
Adélka „Krtek"Tomíšková. 

 
Branky DHC: 
Eksteinová 18,  Kovářová 16,  Jetlebová 8, Bušauerová 7,  Franková  6,  Franzová, Sedláková po 
5,  Poslední 4, Tomíšková 3. 
Velký dík patří doprovodu z řad rodičů, bez nichž by se přesuny po halách jen těžko zvládly. 

  



Memoriál Karla Šulce - hodnocení mladší žačky B 
 
Ve dnech 6. - 8. 5. 2011 pořádal náš klub již 20. ročník Memoriálu Karla Šulce - turnaje, jež má pověst 
"nejlepšího turnaje v republice". 
Startovala na něm samozřejmě i družstva DHC Plzeň. Hodnocení trenérů budeme zveřejňovat průběžně. 
Mladší a méně zkušené družstvo DHC v soutěži  ml. žaček začalo v pátek turnaj velmi slabým a 
nevýrazným výkonem proti HC Plzeň. Vítězství 6-2 se soupeřem, kterému běžně nadělují 15 branek, lze 
hodnotit pouze jako "utrpěly vítězství". 
Druhý zápas s Pardubicemi sice skončil 12-5, ale herní projev se příliš nezlepšil, jen byla lepší produktivita 
střelby. Jen málokdo v té chvíli tušil, že tento výkon bude na závěr turnaje označen za ten lepší. 
Třetí zápas proti pozdějšímu vítězi, DHC Slavia Praha, byl poznamenán strachem z dobrého soupeře a 
výsledek 5-11 se zdá velmi přijatelný. 
Další páteční zápas s nejslabším družstvem ve skupině Severkou Ústí n.Labem začal velmi dobře (poločas 
9-1). Druhý poločas byl ovšem jeden velký zmatek, ale i přes to je výsledný rozdíl 11-4 dosti výrazný. 
Poslední páteční zápas proti Veselí na Moravě měl být obdobou zápasu s Pardubicemi. Opak byl ale 
pravdou. Zmatky a nepřesnosti v obraně a střelecká nemohoucnost spojek vedly k tomu, že po vyrovnaném 
zápase domácí v závěru strhli vítězství na svoji stranu 9-7. 
Sobotní ranní dohrávka skupiny s Vršovicemi a Astrou měla být formalitou. Po očekávaném vítězství s 
Vršovicemi 14-2 však následoval velmi bídný výkon s Astrou Praha a zbytečná prohra 7-9. A to i přes 
zlepšený výkon ve druhém poločase. (V páté minutě prvního totiž DHC 99 prohrávalo již 1-6). I přes tuto 
prohru družstvo postoupilo do finálové skupiny z druhého místa. 
V první zápase finálové skupiny proti Sokolu Písek děvčata podala celkem slušný výkon, přesto prohrála 
proti fyzicky vyspělejšímu soupeři 7-11. 
V posledním sobotním zápase proti HC Háje Praha se opět objevil syndrom "předem poražených", takže 
není divu, že byl konečný výsledek 2-16. 
V neděli ráno se konalo derby DHC 98 a DHC 99. Šťastnější byla mladší děvčata, když podala jednoznačně 
svůj nejlepší výkon na turnaji a zvítězila 8-6. Pokud by takový výkon podávala celý turnaj, mohla směle 
myslet na bronzovou medaili. 
Poslední a letos již jedenáctý letošní zápas proti Slavii SVŠ skončil 6-9, když se domácí ve druhém 
poločase zlepšily, ale na vítězství to nestačilo. 
Celkově šesté místo v turnaji odpovídá předvedené hře. Dojem trenérů, že družstvo mělo na víc, na tom nic 
nemění. Každý turnaj "není posvícení" a protože letos dobrých umístění bylo dost, dá se výpadek pochopit. 
Na venkovních hřištích ostatně družstvo hraje vždy o třídu lépe než v hale. 
Z jednotlivců všechny zastínila nejlepší hráčka družstva T. Eksteinová. Dobré výkony podávala B. Jetlebová 
a T. Poslední. Bojovala po mnoha letošních zdravotních výpadcích J. Franková(tréninkové manko bylo znát 
až příliš). Své průměry si odehrály D. Franzová (absolutně chybí střelba z dálky), V. Oravcová, S. 
Paulusová a A. Šmrhová (stále se nenaučila bránit). Svůj slabší víkend si vybraly obě spojky T. Bušauerová 
a M. Sedláková.V brance střídala výborné výkony s někdy překvapivě chybnými zákroky T. Šafaříková. 
Branky: Eksteinová 35, Bušauerová a Franzová 12, Franková 9, Sedláková 6, Poslední, Paulusová a 
Jetlebová po 3, Oravcová 2 a Šmrhová 1. 

  



Mladší žačky na Prague Handball Cupu 
 
O velikonočním víkendu  mladší žačky (tréninková skupina Petry Lhotské a Tomáše Jiskry) reprezentovaly 
DHC na největším mládežnickém turnaji na území ČR - 20.ročníku Prague handball Cupu. Turnaje se 
zúčastnilo 434 družstev z 26 zemí celého světa.V kategorii mladších žaček se účastnilo 41 družstev, která 
byla rozdělena do šesti skupin. 
Dívky DHC začaly turnaj ve velkém stylu a porazily silný slovenský celek Štart Trenčín 10 - 8, když 
dominovaly především v obranné činnosti a ve druhém poločase je podržela brankářka T. Šafaříková. 
Ve druhém utkání narazily na mistra Polska UKS Bukowia. Děvčata  dokázala držet s výbornými Polkami 
krok do 20.minuty a stavu 10 - 10.V posledních minutách však neproměnily několik šancí, a tak  soupeř  z 
útočných kombinací hraničících s prorážením odskočil na konečných 14 - 18. 
V třetím pátečním utkání vyzvaly Plzeňanky švédský IK Savehof. Po pomalejším začátku a trochu 
chaotickém průběhu vyhrálo DHC 11 - 5 a do sobotních bojů nastupovalo se čtyřmi body. 
V prvním sobotním utkání se proti hráčkám DHC postavil nejslabší celek skupiny dánský AJAX 
Copenhagen. I přes množství chyb a nepřesností nebylo možné celý zápas pochybovat o vítězi (19 - 2). 
Přesný opak nastal v dalším utkání s favoritem skupiny HC Háje Praha. Po ustrašeném výkonu prohrály 
Západočešky 4 - 18. 
V posledním sobotním utkání s Tatranem Stupava ze Slovenska podaly mladší žačky DHC již opět svůj 
standartdí dobrý výkon a zvítězily 15 - 10 i přes to, že opět neproměnily 4 sedmimetrové hody. Bohužel v té 
chvíli bylo o postupujících již rozhodnuto. Protože Trenčín porazil polského mistra o jednu branku, 
rozhodovala o postupujícím minitabulka mezi všemi osmibodovými (DHC, Trenčín a UKS Bukowia) a v té 
Plzeňankám k postupu chyběl jeden jediný vstřelený gól. 
V nedělním utkání o postup do finále "B" s rakouským UHLZ Perchtolsdorf (pozdějším vítězem B-finále)  již 
chyběla motivace a byla znát velká únava málo střídajících spojek. Zápas skončil 5 - 9. 
Hráčky v turnaji určitě nezklamaly. Ve srovnání s družstvy z ostatních skupin patřilo naše družstvo herně 
jistě mezi nejlepších patnáct. Vždyť z ostatních skupin se postupovalo i se šesti, sedmi body. Bohužel ve 
skupině se skvělými Háji, které ztroskotaly ve čtvrtfinále na pozdějším finalistovi (Frederigsberg IF) z 
Dánska, polským mistrem (nakonec celkově třetí), ambiciozním Trenčínem nebo účastníkem B finále IK 
Savehof  byla pozice mladého týmu velmi těžká. Škoda, že opět chyběly dvě hráčky základní sestavy, Julča 
Franková (angína) a Anička Jiskrová (zlomená ruka). 
V individuálním hodnocení  hrají prim obě Terezy Eksteinová a Bušauerová.  Pokud jim vydrží jejich 
střelecká chuť a spolehlivost v obraně, mají na to stát se za rok hvězdami turnaje. Ve většině utkání jim 
především v útoku výborně sekundovala Denisa Franzová. Turnaj se úplně nevydařil Míše Sedlákové, 
která  bojovala jak s virozou, tak s vlastními chybami. Přesto i ona zaslouží pochvalu za bojovnost. Těmto 
střelkyním se snažily připravit střelecké příležitosti obě pivotmanky Bára Jetlebová a Simona Paulusová. 
Oběma chybí ještě přehled při vytváření si vlastních prostorů pro střelbu. Obě jsou však ještě věkem 
minižačky, stejně jako všechna křídla - A. Šmrhová, A. Tomíšková, T. Poslední, M. Bláhová a V. Oravcová. 
Křídlům chybí zatím odvaha pustit se do vlastní akce, a tak těží pouze z toho, co vymyslí spojky.  Se 
střídavými úspěchy chytala Terka Šafaříková, která  nastoupila po třítýdenním tréninkovém manku (zlomený 
malíček). 
Srovnání s mezinárodní konkurencí bylo neocenitelné, dívkám patří dík za dobrou reprezentaci oddílu i 
plzeňské házené. Stejně patří dík vedení oddílu za to, že umožnilo účast družstva na turnaji a obětavým 
rodičům, kteří cestovali s družstvem tři dny po trase Plzeň-Praha a zpět a vytvářeli v hale na Braníku 
výbornou atmosféru. 

 
Střelkyně DHC Plzeň v turnaji: 
Bušauerová 23, Franzová 19, Eksteinová 16, Sedláková 8, Tomíšková, Poslední a Jetlebová po 3, 
Paulusová 2, Oravcová 1. 

  



Memoriál J.Klindery v Pardubicích (mladší žačky 26. - 27. 3. 
2011) 
 
O víkendu 26. -27. 3. se v Pardubicích konal výborně obsazený memoriál J. Klindery, kterého se zúčastnila 
snad s výjimkou plzeňské Slavie celá současná česká špička v kategorii mladších žaček. 
DHC zde zastupovalo družstvo z tréninkové skupiny P. Lhotské a T. Jiskry. Naprostými favority turnaje byla 
družstva Háje Praha a Slavie Praha, která si to na závěr rozdala v boji o první místo. Úspěšnější bylo 
důraznější a lépe silově vybavené družstvo Hájů /11-7/. 
Naše děvčata měla v prvním utkání za soupeře družstvo z druhého pólu tabulky Sokol Vršovice. Příjemný 
soupeř na začátek turnaje nekladl téměř žádný odpor a umožnil DHC vysoké vítězství 20:3. Další soupeř 
z Kobylis už tak příjemný nebyl. Po zaváhání na začátku zápasu byl stav v osmé minutě 1-4 pro Kobylisy. 
Po přestávkové domluvě družstvo výrazně přidalo a zápas dotáhlo do vítězného konce 10-6, když střelecky 
zazářila především T. "EKI" Eksteinová, která vstřelila stejně jako v předchozím zápase šest branek. 
Sobotní „pražské" dopoledne zakončil zápas s družstvem Háje Praha, který skončil nelichotivým výsledkem 
3-12, přestože hra DHC nebyla vůbec špatná a výsledek neodpovídá průběhu. Bohužel proměňování 
brankových příležitostí bylo v tomto zápase velmi špatné. 
Odpoledne nastoupilo DHC proti Jiskře Havl. Brod, kterou oproti dopoledni posílily tři hráčky hrající 
dopoledne žákovskou ligu za starší žačky.Přesto DHC vyhrálo první poločas 5-1. Pak ovšem začala 
úřadovat výborně hrající rozehrávka havlíčkobrodských a zápas skončil 9-9. Nutno připomenout, že deset 
sekund před koncem byla v jasné střelecké šanci pivotmanka DHC B.Jetlebová, ale byla přerušena 
nesmyslným hvizdem rozhodčí. Dvacet metrů od centra hry se vkutálel na hřiště míč, který nikoho 
neomezoval. V posledním sobotním utkání narazilo DHC na děvčata z Mostu. Opět špatný začátek 1-3 a 2-
5,však druhý poločas naprosto otočila na konečných 12-6 i díky zlepšenému výkonu brankářky A. Jiskrové a 
dalším šesti brankám T. Eksteinové. 
Nedělní ranní utkání proti nepříjemným domácím hráčkám zvládla děvčata na jedničku, když soupeři 
povolila dát branku až před poločasem a celkově zvítězila 11-3. Střelecky se zaskvěla A. "KRTEK" 
Tomíšková se čtyřmi brankami.Další zápas se silnou Slavií DHC podvědomě vypustilo a výsledek 1-9 je 
velmi milostivý. Nikdo by se nemohl divit ani dvaceti obdrženým brankám. Proti byla ovšem skvěle chytající 
brankářka DHC. V posledním utkání turnaje, které mělo zároveň rozhodnout o 3.-5. místě  DHC narazilo na 
Velké Meziříčí. Již tradičně špatně začalo a prohrávalo 1-4. Po přestávce otočilo zásluhou Bušauerové a 
Sedlákové na 5-4. V té chvíli do té doby příšerně pískající rozhodčí vymyslela vlastní pravidla. Postupně 
nesmyslně vyloučila tři hráčky DHC, zapískala dva sedmimetrové hody za fauly na devítce, které byly navíc 
prorážením. Na druhé straně fauly na šestce oceňovala pouze volným hodem z devítky. Zápas skončil 5-6 
v nepříliš dobré atmosféře. 
Organizace turnaje pokulhávala i u stolku časoměřičů. Obsluha často buď nezastavila nebo naopak 
nepustila čas, nevšimla si vstřelené branky ani vyloučení. Vrcholem bylo ovšem rozhodování nevyškolených 
rozhodčích, kteří ovlivnili velké množství zápasů. Pokud by někdo napsal pravidla podle jejich pískání, 
pravděpodobně by vytvořil nové sportovní odvětví. 
Výkon DHC se dá hodnotit velmi kladně. Velmi dobrá obrana ,přes slabší začátky schopnost otočit utkání ve 
svůj prospěch, dobrým útočným kombinacím chybělo občas přesnější zakončení. Vytknout se dá především 
úspěšnost sedmimetrových hodů. Z 26 nařízených jich 17 neproměnily. Z jednotlivců je třeba ocenit nedělní 
výrazné zlepšení A. "Andy" Jiskrové v brance, výbornou obranou práci D. "Efiny" Franzové a B. "Jety" 
Jetlebové, spolehlivost  T. "Buši" Bušauerové, bojovnost M. "Plyšáka" Sedlákové, střeleckou mušku 
nejlepšího pravého křídla turnaje T. "Eki" Eksteinové i obrovskou snahu A. "Krtka" Tomíškové, T. "Šneka" 
Poslední, S. "Honzy" Paulusové a A. "Šmrže" Šmrhové. 
  

Branky: 
Eksteinová 25, Bušauerová 15, Sedláková 11, Franzová a Tomíšková po 8, Jetlebová 3, Poslední 2, 
Šmrhová 1. 
  

Pořadí: 
1. Háje Praha             16 b.      131-36 
2. Sl.Praha                  14 b.      106-41 
3. H.Brod                    11 b.       70-72 



4. V.Meziříčí                 9  b.       68-74 
5. DHC Plzeň                9 b.       71-54 
6. Most                          6 b.       77-80 
7. Kobylisy                     4 b.       66-73 
8. Pardubice                  3 b.       55-84 
9. Vršovice                     0 b.      19-126 

  

  



Jihozápadní pohár - 19.3.2011 - mladší žákyně „DHC Plzeň 
„A" 
         Prvním soupeřem našeho družstva, bylo družstvo HK Slavia VŠ Plzeň, po prvním poločase naše 
družstvo prohrávalo  4 : 7, po zlepšené hře na začátku druhého poločasu družstvo vyrovnalo na 7 : 7, 
ale  po ztrátě míče a evidentním přešlapu nejlepší hráčky VŠ „Galuškové" jsme opět prohrávali 7 : 8 a 
z tohoto šoku se naše děvčata už nevzpamatovaly a prohrály   8 : 11 - střelkyně branek  - Buchnerová 4, 
Eiseltová 2 a Šmídlová 2, v brance dobře zachytala Nikola Škopková. 
       Druhým soupeřem bylo družstvo DHC Plzeň „B", a po vyrovnaném poločase 4 : 4, děvčata vyhrála 
druhý poločas jednoznačně 5 : 1 a stanovila konečný výsledek 9 : 5 - střelkyně branek Škopková 5, 
Eiseltová 2, Šmídlová 1 a Morová 1, v brance byla a dobře zachytala Barbora Buchnerová. 
       Třetím soupeřem bylo družstvo HBC Strakonice a po jednoznačném průběhu utkání vyhrála naše 
děvčata 11 : 5 - střelkyně branek Buchnerová 1, Škopková 3 a Eiseltová  7 branek, brance byla a dobře 
zachytala  Pavla Šmídlová. 
        Posledním soupeřem bylo družstvo Sokolu Písek, opět po jednoznačném průběhu vyhrála naše 
děvčata 12 : 3 - střelkyně branek  Buchnerová 1, Škopková 3, Kovářová 1, Šmídlová 3, Procházková 1, 
Němečková 1a Morová 2, do branky se postavila Petra Eiseltová a zachytala dobře. 
  

Celkové výsledky družstva DHC Plzeň „A" 
• Sokol Písek  6 : 2, 12 : 2, 7 : 3 a 12 : 3 
• HK Slavia VŠ Plzeň 11 : 10, 5 : 5, 10 : 11 a 8 : 11 
• DHC Plzeň „B" 5 : 9, 4 : 4, 8 : 2 a 9 : 5 
• HBC Strakonice  16 : 6, 8 : 5, 10 : 5 a 11 : 5 

  

  tabulka - JZP - skupina III A - mladší žákyně konečná tabulka     

                  

1 HK Slavia VŠ Plzeň 16 12 1 3 155 107 25 

2 DHC Plzeň "A" 16 11 2 3 142 88 24 

3 DHC Plzeň "B" 16 9 1 6 116 95 19 

4 Sokol Písek 16 3 0 13 90 144 6 

5 HBC Strakonice 16 3 0 13 90 159 6 
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Jihozápadní pohár mladších žaček - stříbro a bronz pro DHC 
Plzeň 
 
O víkendu 19.3. byl čtvrtým turnajem dohrán Jihozápadní pohár mladších žaček skupina III.A. V této 
skupině se střetla čtyřikrát každý s každým tři nejlepší družstva ze západočeské soutěže a dvě z jihočeské. 
Ukázalo se, že západočeská dívčí házená je v této věkové kategorii lepší jihočeské. Všechna družstva ze 
západu Čech obsadila první tři místa, v pořadí Slavia VŠ, DHC Plzeň "A" a DHC Plzeň "B". Na závěr turnaje 
děvčata převzala pěkné poháry a diplomy. 
DHC "B", které si po polovině soutěže brousilo zuby na vítězství v soutěži,bohužel pokazilo minulý týden 
turnaj ve Strakonicích, nastupovalo do posledního turnaje hlavně s cílem zlepšit si sebevědomí před 
výborně obsazeným turnajem v Pardubicích, kam odjíždí příští týden. Bohužel nastupovalo opět bez dvou 
hráček elitní sestavy, přesto rozhodně nezklamalo. 
V prvním zápase bez problémů děvčata přehrála Strakonice, které v závěru turnaje porazily i vítěznou 
Slavii, vysoko 9-4. Z prvních třech útoků padly tři krásné branky a zbytek utkání mělo DHC pod kontrolou. V 
tomto utkání se pěknými brankami blýskly netradiční střelkyně  V. Oravcová a A. Šmrhová. 
Druhý, trochu prestižní zápas se starším DHC "A", byl 15 minut velmi vyrovnaný ,když se střelecky dařilo 
hlavně kapitánce T.Eksteinové /4 branky za 10 minut/. Pak se  bohužel i vinou dvou neproměněných 
sedmiček ukazatel stavu zastavil na stavu 5-9 pro "A" tým. Tento stav bohužel ne úplně odpovídá průběhu 
hry. 
Další zápas s vítězem JZP Slavií VŠ byl tak trochu kopií předcházejícího zápasu. Dlouho vyrovnaný zápas 
nakonec na svou stranu zlomila zkušenější Slavie 4-7. 
V posledním zápase DHC "B" narazilo na svého oblíbeného soupeře Sokol Písek /před týdnem s ním 
prohrálo poprvé po čtyřech letech/. Tentokrát se překvapení neopakovalo. Od začátku Písek tahal za kratší 
konec a prohrál 4-8. 
Poslední turnaje ukázaly, že toto mladé družstvo plné talentovaných hráček může porazit kohokoliv, ale ty 
nejlepší pouze v ideální sestavě a při ideálním výkonu. Všichni se mají stále co učit. 

 
Branky DHC "B" 
Eksteinová 7, Bušauerová, Sedláková po 4, Oravcová, Tomíšková a Šmrhová po 3, Jetlebová a Franzová 
po 1. 

  



Jihozápadní pohár mladších žaček - III. turnaj - 13.3.2011 
Strakonice 
 
Zoufalství, naivita, nuda. Tak se dá charakterizovat hra mladších žaček "B" /tr.skupina P.Lhotské a T.Jiskry/ 
ve třetím turnaji Jihozápadního poháru ve Strakonicích, v němž přišly nejen o průběžné vedení v  tabulce, 
ale i o možnost v posledním turnaji bojovat o vítězství v JZP. 
Prakticky bez pěti hráček základní sestavy /zraněné J.Franková a T.Eksteinová a i přes zranění a nemoc 
chvílemi hrající T.Bušauerová, B.Jetlebová a A.Jiskrová/ prohrály mladší žačky "B" postupně a potupně s 
DHC "A" 2-8, Slavií VŠ Plzeň 4-7 a Pískem 4-6. Porazily pouze slabé Strakonice 9-6 a zůstaly na hony 
vzdáleny výkonům z první poloviny sezony. Množstvím technických chyb, nepřipravených střel i chyb v 
obraně byly překvapeny snad i samotné hráčky. Drobnou pochvalu snad za světlé chvilky zaslouží jen 
V.Oravcová, A.Tomíšková a přes zranění bojující T.Bušauerová. Velkým zklamáním je výkon obou spojek 
M.Sedlákové a D.Franzové. Hráčkám nezbývá než  přes týden potrénovat, uzdravit bolístky a příští sobotu v 
domácí hale napravit zkažený dojem. 

 
Branky: 
Bušauerová,Oravcová po 4,Sedláková a Tomíšková 3,Šmrhová a  Franzová po 2 a Bláhová 1. 

 
Výsledky 

  Strakonice Písek VŠ Plzeň DHC Plz A DHC Plz B Body Skore Pořadí 

HBC Strakonice    5:9 6:8 5:10 6:9 0 22:36 5. 

Sokol Písek 9:5   6:13 3:7 6:4 4 24:29 3. 

HK Slavia VŠ 
Plzeň 

8:6 16:6   11:10 7:4 8 39:26 1. 

DHC Plzeň A 10:5 7:3 10:11   8:2 6 35:21 2. 

DHC  Plzeň B 9:6 4:6 4:7 2:8   2 19:27 4. 

Tabulka po třech turnajích 

3. HK Slavia VŠ Plzeň 12 9 1 2 115 76 19 

2. DHC Plzeň „A" 12 8 2 2 102 64 18 

1. DHC Plzeň „B" 12 7 1 4 90 71 15 

4. Sokol Písek 12 3 0 9 69 105 6 

5. HBC Strakonice 12 1 0 11 65 125 2 

 

  



Mladším žačkám tleskala i Bratislava 
 
Mladší žačky zažily o víkendu svoji premiéru na zahraničním turnaji, a to na Wintercupu v Bratislavě, který 
se konal od 28.- 31.1.2011. 
V sedmičlené kategorii 1998-99 byl jejich prvním soupeřem rakouský celek Tector Wat Atzgersdorf. Bohužel 
hráčky DHC tento zápas nezvládly a ve svém vždy kritickém úvodním utkání podlehly pozdějšímu soupeři 7-
9. Omluvou snad může být jen nevytopená hala ŠKP Bratislava. V tomto utkání nelze pochválit žádnou 
hráčku. V této hale DHC sehrálo ještě jedno utkání s nejslabším účastníkem své kategorie ŠKP Bratislava 
B. V tomto utkání hrály celý zápas hráčky z lavičky a i přes některé chyby zvítězily přesvědčivě 23-2. 
V sobotu odpoledne se družstvo přesunulo k Dunaji do mnohem lepší haly PKO, kde na ně čekal celek ŠKP 
Bratislava "A", s kterým na prosincovém turnaji ve Veselí prohrálo DHC o čtyři branky. Tento zápas byl ale 
úplně jiný. Hráčky k zápasu přistoupily velmi zodpovědně a v poločase vedly už 8-3. Své vedení stále 
navyšovaly až na 14-5, takže bylo možné dát opět příležitost kompletní lavičce, která zápas dohrála na 
uspokojivých 16-10. Pochvalu v tomto utkání zaslouží především dvojice na pravé straně Eksteinová a 
Sedláková v útočné fázi. V obraně hrála prim Bušauerová, která s velkým osobním nasazením ubránila 
nejlepší hráčku Bratislavy i za cenu dvou vyloučení. 
V sobotu ráno se mladší žačky přesunuly do haly na Pasienky, kde se v prvním ranním zápase utkaly s 
loňským mistrem Slovenska Duslo Šala. Tento celek vyhrál i letní turnaj v Karviné, kde dal hráčkám DHC 
pořádně za vyučenou. Začátek tohoto utkání vypadal jako kopie zápasu v Karviné. Šala hrála rychle a 
důrazně, DHC pomalu a vystrašeně. Ve dvanácté minutě byl stav 1-5 pro Šalu. Trenéři proto sáhly k malým 
změnám v sestavě a velké změně obraného rozestavení. Hráčky ožily a poločasových 3-5 dávalo naději do 
druhé poloviny. V druhé polovině se DHC ještě zlepšilo, za dobře hrající obranou začala čarovat brankářka 
Jiskrová (ve druhém poločase jen dvě branky ze tří nařízených sedmiček). DHC dotáhlo brankovou ztrátu 
na 7-7 a dvě vteřiny před koncem dala dosud neviditelná Franková po pěkné akci Franzové rozhodující 
branku. 
V odpoledním sobotním zápase porazilo DHC druhý celek z Rakouska 17-8. V zápase si opět zahrály 
všichni do sytosti. 
Na poslední nedělní zápas se děvčata přesunula již do čtvrté haly za víkend, aby změřila síly s chorvatským 
ŽRK Ivanič Grad. Snad nejtvrdší zápas na turnaji se spoustou emocí, mocným povzbuzováním 
chorvatských fanoušků se naštěstí skvěle vydařil T. Bušauerové, která nejen dobře bránila, ale z pěti střel 
zaznamenala čtyři učebnicové branky, každou jinou. Nervozní utkání skončilo vítězstvím Češek 9-8 a v 
turnaji jim patří pěkné druhé místo. 
Dík patří i fanouškům z rodiny Oravcových za pomoc při přesunech na Slovensku a podporu při zápasech. 
 
Branky DHC: Sedláková 18, Eksteinová 16, Bušauerová 13, Franzová12, Jetlebová 5, Tomíšková a 
Poslední po 4, Franková a Šmrhová 3, Oravcová 1. Slušně chytaly Jiskrová a Šafaříková. 

  



Mladší žačky v Praze na Prague Handball Tour (16. 1. 2011) 
 
V neděli 16.1. se družstvo mladších žákyň (trenéra Gosti) zúčastnilo turnaje v Praze Kobylisích. 
Naše družstvo se zúčastnilo turnaje mladších žaček v Kobylisích 

Výsledky 
• Ústí/Labem 1 :2 Oboustranně důsledná obrana a výborné výkony brankářek. 
• Astra Praha 2 : 11 Soupeř nás předčil v rychlosti. 
• Háje 1 : 17 Soupeř výkonnostně nad naše síly. 
• Kobylisy II 0 : 13 Problém s vysunutou obranou soupeře a rychlý přechod do útoku 
• Most 8 . 9 Prohrávali jsme již 1 : 6, dotáhli jsme na 8 :8 a v závěru jsme inkasovaly. 

 
Hrály: 
Šafaříková, Černíková, Denková 3, Křišťanová 3, Schejbalová, Gosťová 5, Prochásková, Haidelmeierová, 
Němečková, 
Rybáková 1, Beránková, Brabcová 1, Marková. 

 
Závěr: 
Velmi dobře zachytala Šafaříková, dokázala krýt 5 x 7m hod. Takticky jsme stále nevyzrálé, málo se 
prosazujeme sřelecky, stále přetrvává obava, že něco pokazíme. 

  



Mladší žačky na turnaji O pohár Plzeňské teplárenské 

 
 
 
O víkendu 8.-  9.1.  uspořádalo DHC turnaj pro mladší žačky v domácí hale v Plzni na Lochotíně. Velmi 
dobře obsazeného turnaje za účasti čtyř kandidátů na titul krajského přeborníka - HC Háje /Praha/, Slavia 
VŠ Plzeň /ZP Čechy/, Sokol Písek /J.Čechy/ a Baník Most  /S.Čechy/ se zúčastnila i tři družstva domácího 
oddílu. 
Zatímco "A" družstvo nastupovalo s medailovými ambicemi, družstva "B" a "C" s velkou převahou 
minižaček, které teprve letos dostávají příležitosti na větších turnajích, měla za cíl posbírat co nejvíce 
zkušeností. 
Družstvo C: Družstvo složené z hráček, které běžně dostávají příležitost většinou na křídlech, nastoupilo do 
turnaje na poslední chvíli za HC Plzeň, postižené velkou marodkou. Na družstvu i přes obrovskou snahu a 
bojovnost byla vidět pochopitelná nesehranost a to, že v případě hry v družstvu se zkušenějšími hráčkami 
přenechávají aktivitu na nich. Družstvu"C" se nepodařilo získat ani bod, přesto zasluhuje velkou pochvalu. 
Konečné 10. místo. Nejužitečnější hráčkou byla vyhlášena Markéta Fousková. 
 
Branky: Šmrhová a Oravcová po 5, Fousková 3, Bláhová a Paulusová po 2, Heidelmaierová 1. 
 
Hodnocení některých jednotlivců: 
A. Šmrhová - pokud se házená bude hrát jen v útoku, tak kandidát na extraligu, bohužel zapomíná bránit.  
V. Oravcová - hra na spojce jí svědčila, zlepšovala se zápas od zápasu, chybí trochu rozvahy při 
rozehrávce. 
S. Paulusová - kdyby proměnila všechny čisté šance a sedmičky, řadila by se mezi nejlepší střelce turnaje 
M. Bláhová - bojovník k pohledání, pár kilo a centimetrů a bude to super 
M. Fousková - během turnaje velké zlepšení, dostává se do loňská formy před zraněním 
Š. Heidelmaierová - velmi slušná míčová technika, musí přidat na rvavosti a drzosti 
N. Marková - ideální tělesné parametry na házenou, bohužel bez pohybu 
 
Družstvo B: Družstvo namíchané z hráček roč. 99 a 00 uhrálo kromě dvou vítězství i několik pěkných 
výsledků /Astra 3-5, Most 4-8/. I toto družstvo bojovalo o každou dosaženou branku. Na rozdíl od "C" 
družstva mělo v zádech již ostřílenou brankářku T. Šafaříkovou, která výrazně pomohla k zisku čtyř bodů a 
osmému místu. 
Nejužitečnější hráčkou byla vyhlášena Verča Beránková. 
 
Branky: Křišťanová 9, Gosťová 7, Denková a Beránková 4, Brabcová a Prochásková 2, Rybáková 1. 
 
Hodnocení některých jednotlivců: T. Šafaříková - opora družstva, často bylo vidět, že by chytala raději za 
pevnější obranou 
K. Křišťanová - velký házenkářský talent, za rok u házené se naučila víc než některé za čtyři, velmi rychlá, 
drzá a obratná, třeba přidat trošku přehledu a rozvahy. 
V. Beránková - obrovský bojovník, motor družstva, až k rychlosti a obratnosti přidá více házenkářských 
dovedností......... 
K. Denková - perspektivní hráčka, která se musí naučit využívat své přednosti 
K. Rybáková - až dokáže svoji rychlost a fyz.kondici přetavit v branky, bude to fajn 
K. Brabcová a K. Prochásková - velké zlepšení od loňska, musí zlepšit pohyb a pak přijdou i branky 
 
Družstvo A: Toto družstvo doufalo v zisk některé z medailí. V úvodu turnaje narazilo na soupeře, s kterými 
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podle předpokladů nemělo problémy /DHC "C", DHC "B" a Písek/. V sobotním odpoledním bloku však čekali 
mnohem náročnější soupeři. Nejprve Baník Most, s kterým před měsícem na turnaji v Kobylisích zvítězily 
horko těžko o branku. Tento zápas nepatřil k nejpohlednějším, přesto skončil zaslouženým vítězstvím 
domácích. Další zápas se dá označit jako nejkrásnější utkání turnaje a za jeho odvysílání by se nemusel 
stydět ani Eurosport. Zápas se vším jak má být. Neuvěřitelnou atmosférou v hledišti, výborným výkonem 
mezinárodní rozhodcovské dvojice Macho-Hájek, stoprocentním nasazením všech hráček. V zápase, kdy se 
výsledek každou chvíli překlápěl na tu či onu stranu, byly nakonec šťastnější domácí "černobílí", když v 
závěru taktickým výkonem udrželi míč na polovině hostí. Další zápas s Vršovicemi byl již jen otázkou skore. 
V nedělním programu měl být nejzajímavější souboj domácího áčka se Slavií VŠ, s družstvem, které z 
posledních pěti vzájemných zápasů jen jednou porazilo a jednou remizovalo, si však domácí poradili 
nečekaně lehce. Po rychlém počátečním třígólovém náskoku si vedení udržovali a až dvě branky Slavie v 
závěru dotvořily pro Slavii přijatelnější výsledek. Další zápas se Sokolem Kobylisy byl bohužel poznamenán 
velkým úbytkem sil, a tak remízu braly obě družstva a o fyzické kondici byl i poslední vítězný zápas s 
Astrou. Pro trenéry bylo velmi těžké určit nejlepšího hráče družstva a tak nakonec určili Michaelu 
Sedlákovou, i za výkony v předchozích soutěžních turnajích, protože za tento turnaj by jich museli rozdělit 
nejméně pět. Družstvo opět předvedlo, že patří k nejlepším v ČR. V těžkých zápasech dokáže skloubit 
bojovnost, získané herní zkušenosti, velmi dobrou fyzickou připravenost, své individuální házenkářské 
dovednosti i obrovský kolektivní duch. Nasazení v útoku a obětavost v obraně jsou u hráček této věkové 
kategorie velmi výjimečné. Za poznámku stojí i střelecká vyrovnanost. 
 
Branky: Eksteinová 18, Sedláková 16, Bušauerová 15, Franzová 11, Franková 8, Jetlebová 6, Tomíšková 4, 
Jiskrová a Poslední 1. 
 
Hodnocení jednotlivců: A. Jiskrová - vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje 7 hlasy z 10. Dodat lze snad jen 
trochu zlepšit chytání dolů.  
T. Eksteinová - kapitán se zlatou levačkou 
M. Sedláková - bojovník s božskou kličkou 
T. Bušauerová - k tradičně tvrdé a přesné střelbě ještě neuvěřitelný "pes obranář" 
J. Franková - neúnavný organizátor hry, ve svém věku extratřída 
D. Franzová - v posledních turnajích kritizovaná, ukázala co v ní je a vrátila se na výsluní 
B. Jetlebová - perfektní práce v obraně i útoku, bez ní by nepadla polovina branek, až bude dostávat více 
přihrávek prosadí se i střelecky, hrála celý turnaj bez střídání!! 
A. Tomíšková - motorová myš, trochu rozvahy při střelbě a bude to vidět i v tabulce střelců 
T. Poslední - srdcařka s obrovskou trémou, hráčka, která může hrát na všech postech 
 
Nejlepším střelcem turnaje byla vyhlášena Andrea Gavláková z HC Háje Praha, hráčkou Veronika 
Galušková ze Slavie a brankářkou Anna Jiskrová z vítězného DHC "A". 
 
Obrovský dík patří rodičům za pomoc při organizaci a diváckou kulisu, vedení oddílu za podporu a pomoc 
při organizaci, Vojtovi Šikovi - extraligovému hráči Talentu za účast a pomoc při předávání cen i rozhodčím 
za bezproblémové řízení zápasů. 
  

  



Jihozápadní pohár mladších žaček v polovině 
 
V sobotu 11.12. byl na programu mladších žaček druhý turnaj Jihozápadního poháru (tentokrát v hale DHC 
Plzeň). 

 
DHC Plzeň B  
Vítěz prvního turnaje DHC "B"  zahajoval  turnaj proti svým starším kolegyním z "A" družstva. Přesto, že po 
vynikajících prvních šesti minutách vedl 3:0, byl v rád za poločasové vítězství 4:3. V druhém poločase padla 
jen jedna branka, kterou vsítila půl minuty před koncem nejlepší hráčka "A" družstva Pavla Šmídlová, a tak 
zápas skončil smírně 4:4. 
V dalších dvou zápasech proti jihočeským soupeřům Strakonicím a Písku se ukázaly herní kvality 
domácích, když i v těchto zápasech bylo možné vidět několik hluchých minut. 
V posledním zápase se Slavií VŠ bohužel stačily hráčkám DHC "B"  síly jen do poločasu, pak se projevila 
silová převaha hráček Slavie a zkušenosti nejlepší hráčky V.Galuškové. 
Nejlepší hráčkou DHC "B" byla M.Sedláková, pěkné výkony podaly Eksteinová, Jiskrová, Franková  a 
Paulusová, po nemoci se  rozehrávala Bušauerová. 
I přes prohru a remízu zůstává DHC "B" do březnového pokračování na prvním místě JZP. 
Branky DHC "B":Sedláková 13, Eksteinová 9, Franková 5, Franzová 3, Bušauerová, Poslední  a Tomíšková 
po 1. 

 
DHC Plzeň A 
Družstvo DHC Plzeň A remízovalo ve dvou stěžejních zápasech s oběma plzeňskými rivaly (nejprve s DHC 
Plzeň "B" 4 : 4, když bod více méně získalo až v závěru zápasu; se Slávii VŠ Plzeň družstvo celý zápas 
vedlo, ale v závěru bod ztratilo a byla z toho "jen" remíza 5 : 5). Oba zápasy proti Jihočeským soupeřkám 
hráčky DHC "A" zvládny bez problémů a jednoznačně zvítězily. 
  

Výsledky turnaje 

DHC Plzeň „B" DHC Plzeň „A" 4 : 4 

HBC Strakonice HK Slavia VŠ Plzeň 4 : 10 

Sokol Písek DHC Plzeň „A" 2 : 12 

DHC Plzeň „B" HBC Strakonice 12: 7 

HK Slavia VŠ Plzeň Sokol Písek 14: 9 

DHC Plzeň „A" HBC Strakonice 8 : 5 

Sokol Písek DHC Plzeň „B" 6 : 11 

DHC Plzeň „A" HK Slavia VŠ Plzeň 5 : 5 

HBC Strakonice Sokol Písek 9 : 5 

HK Slavia VŠ Plzeň DHC Plzeň „B" 11: 6 

  
Tabulka po 2. turnaji 

  

1 DHC Plzeň „B" 8 6 1 1 81 44 13 

2 DHC Plzeň „A" 8 5 2 1 67 43 12 

3 HK Slavia VŠ Plzeň 8 5 1 2 76 50 11 

4 Sokol Písek 8 1 0 7 45 76 2 

5 HBC Strakonice 8 1 0 7 43 89 2 

  

  



Mladší žačky v Praze na Prague Handball Tour (4. 12. 2010) 
Mladší žačky se v sobotu zúčastnily druhého dílu Prague handball tour v Praze -Kobylisích. 

 
DHC Plzeň A  
Hráčky DHC Plzeň A (tým Petry Lhotské a Tomáše Jiskry) přestože podaly výkon hluboko pod hranicí svých 
možností, skončily na uspokojivém třetím místě. 
DHC bylo zařazeno do skupiny "B" společně se Slavií Praha, Baníkem Most a Severkou Ústí nad Labem. V 
prvním zápase s Mostem ml. žačky narazily na soupeře s velmi dobře 
organizovanou obranou a slušnou brankářkou. Ještě dvě minuty před koncem DHC prohrávalo o jednu 
branku, pak však nejlepší hráčka DHC na turnaji M. Sedláková vyrovnala a pět sekund před koncem D. 
Franzová pěknou ranou z dálky zvrátila stav ve prospěch DHC. V dalším utkání se Slavií DHC stačilo držet 
tempo pouze do poloviny utkání /4:4/.Pak přišlo několik neproměněných střeleckých příležitostí, zmatky na 
pravé straně obrany a porážka 4:7 byla na světě. Ve třetím utkání s nejslabším celkem skupiny s Ústím 
zůstala na lavičce většina opor a ostatní si se soupeřem v klidu poradily 11:3. Tímto výsledkem DHC 
postoupilo do skupiny o 1.-4.místo. 
V prvním utkání finálové skupiny se střetly s družstvem složeným z hráček DHC Plzeň ročník 98 a českých 
házenkářek z Tymákova. Družstvo hrálo pod hlavičkou Sokola Bolevec. Tento zápas DHC prohrálo po velmi 
špatném a vlažném výkonu 3:7, když si neporadilo s nejlepší hráčkou a střelkyní soupeře P.Šmídlovou. V 
posledním utkání s Astrou Praha, které bylo přímým soubojem o třetí místo, družstvo zopakovalo slabý 
výkon z předchozího utkání a může jen poděkovat nejlepší brankářce turnaje A.Jiskrové, že si nakonec po 
výsledku 4:2 odváží pohár za třetí místo. 
V turnaji družstvu DHC chyběly nemocné Bušauerová, Eksteinová a Oravcová, hra neměla obvyklé tempo, 
hráčky se utápěly v individuálních akcích, křídla nevytvářela tlak v útočné fázi. Naštěstí většinou fungovala 
obrana a brankářky, vždyť pomineme-li zápas se slabším Ústím, tak hráčky DHC vstřelily za 80 minut pouze 
13 branek /jen 10 ze hry/, a přesto dokázaly obsadit třetí místo. I přes ne příliš povedený výkon v tomto 
turnaji si družstvo,které má v sestavě množství ještě minižaček, zaslouží za první čtyři měsíce účinkování v 
kategorii ml.žaček velkou pochvalu. Zúčastnilo se čtyř turnajů, v nichž obsadilo první, druhé, třetí a čtvrté 
místo, je o bod třetí v Západočeské lize a vede Jihozápadní pohár. 
Dalším testem výkonnosti bude vlastní turnaj 8.-9.1.2011 za účasti deseti českých družstev a mezinárodní 
Wintercup v Bratislavě, který se koná v poslední lednový víkend. 
Dlouhodobějším cílem je medaile z mistrovství republiky /házenkářském desetiboji/ v následující sezoně v 
roce 2012.Tento cíl je možno dosáhnout při udržení současného tempa růstu házenkářských dovedností a 
podpory oddílu. Věříme, že jsme zatím na velmi dobré cestě na zisk některé z medailí pro DHC na vrcholné 
republikové akci. 
 
Branky DHC Plzeň A: 
Sedláková 8, Jiskrová, Franková, Franzová a Poslední po 3, Šmrhová a Jetlebová po 2, Bláhová 1.Turnaje 
se dále zúčastnily Šafaříková, Paulusová a Tomíšková. 

 
DHC Plzeň B 
(tým Václava Gosti) 
Výsledky: 

• Plzeň Bolevec 5 :10 
• Astra Praha 2 : 8 
• Kobylisy 3 : 14 
• Most 4 : 18 
• Ústí/Labem 3 : 7 

Hodnocení: 
Velmi dobrý zápas jsme sehrály s pozdějším vítězem Plzeň Bolevec. Chyby při střelbě, hlavně spojek, se 
projevily na celkovém umístění. 
 
Poznámka: 
Po silných mrazech zamrzlo topení v hale. Musely jsme čekat asi 2 hodiny, než bylo vše v normálu. Mezitím 
se v tělocvičně některé hráčky naučily skokem z trampolíny salta. Nezahálely jsme. 
 



Hrály: 
Černíková, Rybáková, Marková, Ludvíková, Denková 1, Beránková 1, Brabcová 1, Prochásková 3, Gosťová 
5, Křišťanová 6. 
  

Pořadí turnaje: 
1. Sokol Bolevec 
2. Slavia Praha 
3. DHC Plzeň A 
4. Astra Praha 
5. Baník Most 
6. Sokol Kobylisy 
7. Ústí nad Labem 
8. DHC Plzeň B 

  



Mladší žačky ve Veselí na memoriálu M. Příhonského 
 
Mladší žačky "B" o víkendu 19.-21.11. odjely změřit síly s moravskými soupeři do Veselí nad Moravou, 
oslabeni o dvě spojky, Franzovou (zraněné koleno) a Sedlákovou (lyžařská dovolená). Musely si tedy 
vypůjčit z "A" družstva Pavlu Šmídlovou. 
Vzhledem k tomu, že v sestavě bylo sedm věkem minižákyň, odjížděly se smělým cílem skončit v 
šestičlenné skupině do čtvrtého místa a postoupit do závěrečné skupiny o 5. -8. místo. 
První zápas odehrály už v pátek večer s druhým celkem severomoravské ligy - Zubřím. Se soupeřem si 
poradily překvapivě snadno /11-5/, když ubránily nejlepší střelkyni turnaje Mizerovou /38 branek v turnaji/. V 
sobotu ráno čekal na hráčky mnohem těžší soupeř - druhý celek silné středomoravské ligy Uherské 
Hradiště. Hráčky Uh. Hradiště, většinou ročníky 98, byly větší a těžší, a tak nebylo divu, že v páté minutě 
vedly 3-0. Změnou obrany a zvýšeným nasazením se DHC podařilo do přestávky snížit na 3-4. Po 
přestávce soupeř opět zvýšil na náskok dvou branek, ale hráčky se nevzdaly, a když Eksteinová odvážným 
průnikem vyrovnala pět sekund před koncem na 6-6, odnášely si zaslouženě vybojovaný bod. V dalším 
zápase se soupeřem, s kterým mají pasivní zápasovou bilanci 1-2, Velkou nad Veličkou, DHC zvítězilo i 
přes větší množství tech. chyb než obvykle 11-8. V prvním odpoledním utkání s vedoucím  
celkem středomoravské ligy Zlínem /Zlín porazil Uh.Hradiště o pět branek/ mohly Plzeňanky potvrdit svůj 
postup do finálové skupiny o 1.-4. místo.Očekávalo se oboustraně nervozní utkání. DHC ovšem velmi 
soustředěným výkonem rozhodlo zápas již v první polovině /5-1/, ve druhé ho zkušeně udrželo /7-3/ a 
překvapivě postoupilo do finálové skupiny. V posledním utkání skupiny s favoritem turnaje HC Háje trenéři 
nechali odpočívat nejvíce vytížené hráčky, a i přesto že chvílemi byla na hřišti čistě minižákovská sestava o 
dvě hlavy menší než soupeř, výsledek 8-15 nikoho nemrzel. 
V neděli se hrály skupiny o konečné umístění. DHC v ranním zápase narazilo na vítěze pražského přeboru 
Slavii Praha. Do soupeře se naše hráčky pustily s obrovským nadšením a agresivitou. Mnohem zkušenější 
Pražanky chvílemi nevěděly, co mají hrát. Ve chvíli, když už se jim podařilo překonat vynikající obranu, tak 
se jim do cesty postavila tyč nebo skvěle chytající brankářka. Po poločase 5-2, se DHC podařilo uhájit 
vítězství 7-5 a začalo myslet na medaile. Stála před nimi poslední překážka - ŠKP Bratislava s nejlepší 
hráčkou turnaje Hudákovou. Z úvodních 1-4 se podařilo ještě snížit na přestávkových 3-4. V druhém 
poločase však zaúřadovala únava, nervozita a nepřesní rozhodčí /DHC hrálo z 12-ti minutového poločasu 
deset minut v pěti/ a přišla prohra 4-8. V té chvíli sice přišly o stříbrné medaile, ale byly stále bronzové. Pak 
však již první Háje podlehly nadšeně hrající Slavii a na DHC zbyla "pouze"  
čtvrtá příčka. 
I přes bramborovou medaili zanechaly hráčky DHC na turnaji výborný dojem a zdaleka překonaly cíle a 
očekávání před turnajem. Vždyť za sebou nechaly spoustu starších a zkušenějších soupeřů. Individuální 
ocenění si odnesla nejlepší brankářka turnaje A.Jiskrová. Nejužitečnější hráčkou DHC byla vyhlášena 
výborně bránícíT.Eksteinová. Pochvalu zaslouží i střelkyně P. Šmídlová s T. Bušauerovou, neúnavné 
bojovnice J. Franková a B.Jetlebovou, ale i rychlé křídlo A. Tomíšková, spolehlivá univerzálka T.Poslední i 
lepšící se A.Šmrhová. Turnaje se dále zúčastnily T.Šafaříková, M.Bláhová a V.Oravcová a ani ty své minuty 
na hřišti nepromarnily. 

 
Branky DHC Plzeň 
Šmídlová a Bušauerová po 14, Eksteinová 8, Franková 7, Jetlebová a Tomíšková po 4, Šmrhová 2, 
Poslední 1. 

 
Výsledky DHC Plzeň 

• Lesana Zubří 11:5 
• DHK Uherské Hradiště 6:6 
• HK Velká nad Veličkou 11:8 
• HC Zlín 7:3 
• Háje Praha 8:15 
• DHC Slavia Praha 7:5 
• ŠKP Bratislava 4:8 

  



Konečné pořadí turnaje: 
1. Háje Praha 
2. DHC Slavia Praha 
3. ŠKP Bratislava 
4. DHC Plzeň 
5. Decro Veselí n.Moravou 
6. HK Zlín 
7. DHK Uh.Hradiště 
8. Opava 
9. HK Velká nad Veličkou 
10. L.Zubří 
11. Otrokovice 
12. Vršovice 

  



Jihozápadní pohár mladších žaček - I. turnaj - 14.11.2010 
Strakonice 
V neděli 14. 11. 2010 proběhl ve Strakonicích první turnaj Jihozápadního poháru mladších žákyň skupiny III 
A. Utkala se družstva z horních pater průběžných tabulek obou krajů. Výborně se na turnaji dařilo oběma 
družstvům DHC Plzeň. 

14.11.2010 Strakonice Písek 
VŠ 
Plzeň 

DHC 
Plz A 

DHC 
Plz B 

Body Skore Pořadí 

HBC Strakonice    4:14 5:9 6:16 3:15 0 18:54 5. 

Sokol Písek 14:4   4:12 2:6 3:8 2 23:30 4. 

HK Slavia VŠ 
Plzeň 

9:5 12:4   10:11 5:6 4 36:26 3. 

DHC Plzeň A 16:6 6:2 11:10   5:9 6 38:27 2. 

DHC  Plzeň B 15:3 8:3 6:5 9:5   8 38:16 1. 

  

DHC Plzeň A  
Starší" A" družstvo podalo velmi slušný výkon. Především v utkání se Slavii, kdy ještě několik minut před 
koncem prohrávalo o dvě branky a nakonec zvítězilo střelou ze sedmimetrového hodu v poslední vteřině 
utkání. "A" družstvo prohrálo pouze se svými mladšími, ale kreativnějšími kolegyněmi z "B" družstva, když 
se celý turnaj opíralo především o hru Šmídlové, průbojnost Kovářové a zkušenost Eiseltové. Nevýhodou je 
absence zraněné brankářky, takže se v brance musí střídat hráčky z útoku. 

 
Branky: 
Kovářová 14, Šmídlová 12, Eiseltová 7, Buchnerová 3, Škopková a Morová po 1. 

 
 
DHC Plzeň B 
Mladé hráčky" B" družstva sehrály velmi pěkný turnaj založený na již tradičně výborné obraně /pouze 16 
obdržených branek za 96 minut hry-nejméně ze všech zúčastněných/, ale i na slušné střelecké produktivitě 
/38-nejvíce ze všech/. S výjimkou prvních poločasů se slabšími jihočeskými soupeřkami, kdy si hráčky 
vybraly slabší chvilky, se družstvo prezentovalo bojovným výkonem, i když v závěrech utkání docházely síly. 
Ozdobou turnaje byla obě západočeská derby, kdy DHC" B" nejprve přehrálo své starší kolegyně, když 
svým důrazem v obraně naprosto vymazalo nebezpečnou dvojici soupeře Šmídlová - Kovářová (ta v závěru 
obdržela červenou kartu za hrubý faul na Franzovou). V utkání se Slavií se v poslední minutě schylovalo k 
opakování situace z prvního kola Zpč.ligy, kdy DHC celý zápas vedlo a na závěr o vítězství přišlo. Slávistka 
Mudrová se zjevila sama na brankovišti, ale brankářka Jiskrová předvedla zákrok z kategorie snů a stejně 
spolehlivě jako celý turnaj dovedla své družstvo k vítězství. Divákům se líbily spolehlivá střelkyně 
sedmimetrových hodů Jetlebová, rozehrávka Franková i obě bojovnice Bušauerová a Sedláková. Zvláštní 
pochvalu si zaslouží výjimečně aktivní kapitánka Eksteinová, po dlouhé době výborně hrající Franzová a za 
zápas proti Strakonicím Tomíšková, ale i střídající, věkem ještě minižačky, Poslední a Oravcová ukázaly, že 
dokáží zvládnout obtížné situace. Výkon družstva byl velmi slibný i vzhledem k blížícímu se obtížnému 
turnaji ve Veselí nad Moravou. 

 
Branky: 
Jetlebová 9, Bušauerová 8, Eksteinová 7, Sedláková, Franzová a Tomíšková 4, Franková a Oravcová po 1. 

  



DHC Plzeň na turnaji mladších žaček v Kobylisích 24. 10. 2010 
Naše družstvo (hráčky narozené ročníky 1999 a 2000) se zúčastnilo turnaje v Kobylisích v neděli 
24.10.2010 pod hlavičkou "mladší žačky B". 
Celem bylo odehráno 6 utkání. 

 
Výsledky DHC B : 

•  Sokol Kobylisy B stž : 1 : 19 
• Sokol Vršovice : 5 : 10 
• TJ Astra : 4 : 16 
• Sokol Kobylisy II : 4 : 16 
• Slavie Praha : 5 :10 
• HC Háje : 4 : 19 

 
Družstvo skončilo na celkovém 6. místě, což je pro mejmladšího účastníka turnaje dobrý výsledek. 
Negativem bylo, že musela být 1 hráčka odvezena zpět do Plzně, pro nevolnost. 
Zajímavostí bylo, že Krystýna Křišťanová slavila 23.10. 10. narozeniny a bylo nastříleno soupeřkám celkem 
23 branek. 

 
Hrály : 
Černíková, Tokárová, Rybáková, Denková 2, Haidelmeierová 2, Marková, Mrázková, Ludvíková, 
Schejbalová, Křišťanová 2, Prochásková 5, Gosťová 12. 
  

Konečné pořadí turnaje 
1. Háje 
2. Slavie 
3. Astra 
4. Kobylisy 
5. Vršovice 
6. DHC Plzeň B 

  



Západočeská liga mladších žákyň v polovině 
 
Západočeská liga ml.žákyň v sobotu v Tachově ukončila svoji podzimní část a bude opět pokračovat v 
dubnu. 
Na prvním místě se pevně usadily žákyně Slavie SVŠ Plzeň, které ve dvanácti zápasech ztratily pouze bod 
s DHC Plzeň "B", a mají tak na svém kontě 23 bodů. Družstvo Slavie zakládá svoji hru na střeleckých a 
hráčských schopnostech Veroniky Galuškové, která vsítila téměř 70 branek. Z její hry těží i další dvě vysoké 
spojky Slavie. 
Na druhém místě s 16-ti body je DHC "A", družstvo složené z hráček roč. 98 a 99. DHC "A" spoléhá na 
střelecké schopnosti P.Šmídlové (56 branek), které hlavně v rychlých útocích dobře sekunduje N.Kovářová. 
Pouze o bod třetí (15 bodů) je DHC"B". Toto mladé družstvo složené z poloviny z hráček roč.99 a minižaček 
roč.2000, bohužel doplatilo na zranění a nemoc hráček základní sestavy, které i přes veškerou snahu 
nedokázaly mladé hráčky z lavičky v těžších utkáních nahradit. Přesto celé družstvo zaslouží pochvalu za 
bojovnost v zápasech proti fyzicky vyspělejším soupeřům. Družstvo nemá vysloveného lídra jako první dvě 
družstva, branku dokáže dát každá hráčka. Nejlepšími střelkyněmi jsou T. Bušauerová a M. Sedláková. 
Tato tři družstva postupují do elitní skupiny zimního Jihozápadního poháru, kde se utkají s třemi nejlepšími 
jihočeskými družstvy (Č.Budějovice,Strakonice,Písek). První turnaj je naplánován na 14.11. do Strakonic, 
další na 11.12. na DHC Plzeň. Čtvrté (Slavoj Tachov) a páté (HC Plzeň) družstvo Zpč.ligy se utkají v B-
skupině Jihozápadního poháru s Třeboní a Jindřichovým Hradcem. 

 
  



Tachovský dortík - DHC Plzeň A 
 
Poslední záříjový víkend se mladší žačky zúčastnily tradičního Tachovského dortíku. Celý turnaj se bohužel 
nesl ve znamení nepřízně počasí, organizačních nedostatků a neuvěřitelné neschopnosti šestáctiletých 
domácích rozhodčích. 
Družstvo DHC, hrající Zpč.ligu pod hlavičkou DHC B, zde nastoupilo již s uzdravenou rozehrávkou 
J.Frankovou, ale bez kapitánky T.Eksteinové, která v těžších zápasech chyběla hlavně v útočné fázi. 
Děvčata začala turnaj velmi dobře a v dešti porazila Kobylisy II. B 15:0. V dalším zápase s tachovským 
áčkem se však ukázala velká bolest turnaje - rozhodčí. Přestože žačky DHC zahrály velmi slušný zápas, 
nedokázaly odolat hrubé síle ze strany domácích, často přehlíženým faulům a obrovské zmatenosti 
rozhodčích (bylo odpískáno 20 sedmimetrových hodů a to ještě tak osm jich rozhodčí přehlédly). Tento 
zápas DHC prohrálo 10:13. V dalších třech zápasech děvčata uplatnila svoji technickou převahu a 
zkušenosti a postupně porazila DHC B 16:1, Tachov B 14:1, Vršovice 12:1. V posledním zápase turnaje se 
střetly naše hráčky v přímém souboji o druhé místo s děvčaty z Kobylis II. A. 
Začátek byl jako ze zlého snu, po sedmi minutách DHC prohrávalo po chybách v obraně a chaosu v útoku 
0:4. Po vystřídání a uklidnění družstvo v dramatickém zápase prokázalo svou sílu a dotáhlo utkání k 
nerozhodnému výsledku 7:7, když pěknou ranou z dálky vyrovnala pět sekund před koncem Tereza 
Bušauerová. Tento výsledek stačil DHC k pěknému druhému místu v turnaji. V družstvu DHC odvedly velmi 
dobrý výkon B. Jetlebová, uzdravené J. Franková, v neděli se zlepšila v sobotu neviditelná D.Franzová, svůj 
nadstandard hrála A. Šmrhová. 

 
Branky DHC: 
T. Bušauerová 18, J. Franková 14, M. Sedláková 13, B. Jetlebová 11, A. Tomíšková 10, D. Franzová 5, T. 
Poslední 2 a A. Šmrhová 1. 

 
  



Mladší žákyně v Karviné zlaté ve své kategorii 
 
Mladší žákyně se zúčastnily přípravného mezinárodního turnaje v Handball cup v Karviné. Turnaje se 
zúčastnilo 96 družstev v 10 kategoriích. Ročníky 99 a 98 hrály dohromady, kvůli menšímu počtu účastníků. 
Ml.žákyně DHC /roč1999 a 2000/ nedaly stejně starým soupeřkám šanci, s chutí si zastřílely a porazily 
Sokol Karvinou /99/ 23:1 a 
ŠŠK Prešov /99/ 21:0 a odvezly si pohár a zlaté medaile. 
Ani se soupeři a rok staršími neprodaly kůži zadarmo. Pouze poslední zápas s pozdějším vítězem Duslo 
Šala /6:17/ již nestačily fyzicky. První zápas s druhým - Bánovským hádzanárským klubom Gábor - vedly v 
poločase dokonce 5:1,ale v druhém poločase díky vlastním chybám prohrály 6:8. Se třetím celkem Sokol 
Karviná /98/ dokázaly remizovat 8:8 a ŠKP Bratislava porazit 12:7. V dalších dvou zápasech podlehly po 
boji chorvatskému Orijent Presoflex Rijeka 5:8 a ŠŠK Prešov /98/ 6:8. 
Všechny hráčky po celou dobu turnaje bojovaly i se staršími děvčaty a získaly si sympatie všech 
zúčastněných. Velmi překvapila hra v minulosti kritizovaných křídel, které daly téměř poloviny branek DHC a 
Adéla "Krtek" Tomíšková byla vyhlášena nejlepší hráčkou své kategorie. Trochu vázla spolupráce spojek, 
kde citelně chyběla dlouhodobě zraněná rozehrávka Julie Franková. Velmi dobře zahrála pivotmanka Bára 
Jetlebová, která bohužel nedostávala od spojek dostatek přihrávek . Velmi spolehlivě chytaly i obě 
brankářky A.Jiskrová a T.Šafaříková. 

 
Branky DHC: 
T. Bušauerová 23, A. Tomíšková 20, D. Franzová 14, T. Eksteinová 13, M. Sedláková 6, A. Šmrhová 4, B. 
Jetlebová 3, V. Oravcová 2 a K. Křišťanová 1. 

  



Mladší žačky na turnaji Erima Cup (16. 4. 2011) 
 
Naše děvčata (tréninková skupina Václava Gosti) se zúčastnila turnaje Erima Cup 16.4. pořádaného Slavií 
Praha v kategorii mladších žaček. Za pěkného počasí se hrálo na venkovním hřišti. V turnaji každý s 
každým, hrála družstva dívek i hochů. 

 
Výsledky  

•  DHC - Liberec (kluci)   4 : 13 
Výškově a herně převyšující soupeř. Z naší strany 1. zápas venku a hlavně 1. seznámení s lepidlem, kdy 
pro nás nezkušené, to bylo hodně "zajímavé". Liberec turnaj vyhrál. 

• DHC - Vršovice (kluci)   0 : 13 
Soupeř měl velkou herní pohodu a jistého brankáře. 

• DHC - Dukla (kluci)   3 : 3 
Tento zápas, i když jsme prohrávaly 0 : 2, jsme dotáhly, ale koncovku jsme nezvládly. 2 neproměněné 
vyložené šance a neproměněný 7metrový hod, rozhodly o remíze. Škoda. 

• DHC - Vršovice (dívky)   3 : 7 
Střelecky jsme se neprosadily a soupeř brzy pochopil, že jeho střely nahoru, jsou naší slabinou. 

• DHC - Pardubice (dívky)   4 : 10 
Pardubice hrály v rychlém a technicky líbivém stylu. Perfektní  9metrový hod s koncem zápasu jako jediná 
v turnaji úspěšně zakončila Marková. 

• DHC - Slavia "B" (dívky)   3 : 7 
Za družstvo Slavie "B" nastoupila 2 děvčata ze starších žákyň, a to bylo v jejich režii. 

• DHC - Slavia "A" (dívky)   0 : 9 
Dobře hrající soupeř, opírající se kvalitní střelbu z obou spojek. 

• DHC - Astra (dívky)   3 : 10 
Soupeř, který nám z celého turnaje dokázal nastřílet nejvíce branek z křídel. Neubránily jsme. 

 
Hrály : 
Černíková, Tokárová, Rybáková 1, Denková 5, Marková 1, Beránková 5, Němečková, Brabcová 2, 
Ludvíková, Křišťanová 5, Gosťová 1. 

 
Závěr : 
Na turnaji jsme patřily k nejmladším a obsadily jsme 9. místo. Ale už za pár měsíců budeme patřit zcela do 
kategorie mladších žákyň, a to bude tvrdá realita. 3 ÷ 4 góly na zápas je málo. Obranná fáze je v některých 
částech zápasu na dobré úrovni, ale celková koncentrace není. Velký problém je a bude v brance, protože 
dokud brankářky nepovyrostou, bude mít soupeř vždy v horní části branky pole neorané. 

  



Hodnocení sezóny - minižačky (2001 a 2002) 
 
Pro družstvo minižaček (ročníky narození 2001, 2002 a dokonce i 2003) byla sezóna 2010/11 první sezónou 
"velké házené". V té jsme se zúčastnily celkem 15ti turnajů. Na nich jsme odehrály 86 zápasů. Vítězných 
zápasů bylo dokonce 18!, což je na první sezónu skvělé číslo. Třikrát jsme remizovaly a v ostatních 
zápasech prohrály (v nejméně deseti z nich jen o gól) z většinou o dva roky staršími soupeřkami a soupeři. 
Nejlepším umístěním je třetí místo ze zimního turnaje v Písku. Dále jsme hrály i malou házenou. Družstva A 
a B (pokaždé v jiném složení) odehrála více než padesát zápasů a více než dvacet z nich dokázala vyhrát. 
Družstvo C, složené z hráček, které s házenou začaly až v této sezóně mělo rovněž velmi peknou bilanci - 
35 zápasů a 12 výher! Nejlepší umístění ve čtyřkové házené bylo třetí místo ze Zruče nad Sázavou. 
Listina střelkyň 

  
Turnaje Turnaje 

Celkem 
6+1 4+1 

Čechurová Johanka 0 10 10 

Drozdová Lucie 105 46 151 

Duchoslavová Kateřina 0 7 7 

Hornsteinerová Jana 14 39 53 

Jurčová Iva 0 0 0 

Kabátníková Eva 0 3 3 

Kantnerová Sára 31 76 107 

Klementová Lucie 31 41 72 

Kliková Karolína 1 52 53 

Kotlanová Michaela 33 75 108 

Kutáková Anna 26 138 164 

Lásková Pavlína 8 55 63 

Malá Michaela 4 22 26 

Netrvalová Veronika 0 1 1 

Nosková Barbora 0 62 62 

Raslová Karolína 0 22 22 

Rittichová Natálie 6 8 14 

Sedláčková Karolína 0 5 5 

Svobodová Michaela 2 8 10 

Šmrha Jan 59 0 59 

Šmrhová Anna 16 86 102 

Špirochová Nikol 0 4 4 

Vaňková Barbora 5 12 17 

Walterová Natálie 106 123 229 



Hodnocení uplynulého ročníku 2010 - 2011 skupiny GO - NE 
 
V této skupině děvčat, která vznikla v květnu 2010, trénují pod vedením trenérů V. Gosti a L. Netrvala 
hráčky ročníků narození 1999 a 2000. 
Úkolem pro oba ročníky bylo dosažení přijatelné kvality v celkovém herním pojetí kolektivní hry, tak i 
zlepšení morálně volních vlastností jednotlivců.  Ročník 1999 musel ukazovat co umí jen na turnajích, ročník 
2000 měl výhodu ještě v soutěži MINI 6+1, kde ve skupině "B" skončil na 2.místě. Celkové umístění je 
dobrá věc, ale pro nás bylo důležitější, jak se jednotlivci snaží na sobě pracovat a jak postupují ve svých 
výkonech. 

 
Ročník 1999 
Beránková, Brabcová, Gosťová, Prochásková, Němečková, dle potřeby byly nasazovány v družstvu 
mladších žaček "A" u trenéra 
Milana Janků, a to : 
 
Soutěž 
 
12.9. HC Plzeň 
9.10. DHC Plzeň 
16.10. Tachov 
 
Jihozápadní pohár 
 
7.11. Jindřichúv Hradec 
14.11. Strakonice 
21.11. Tachov 
11.12. DHC Plzeň 
13.3. Strakonice 
19.3. DHC Plzeň 

 
Ročník 1999 + 2000 
Toto seskupení hráček absolvovalo 8 turnajů, kde ročník 1999 našel uplatnění. Tyto turnaje nám umožnily 
hru na celém hřišti, protože naše tréninkové možnosti s využitím pouze poloviny plochy haly byly 
velký handicap. Prostorová orientace byl problém. 
Turnaje mladších žaček 
24. ÷ 27.9 Tachov 
24.10. Kobylisy II 
4.12. Kobylisy II 
8.1. DHC Plzeň 
16.1. Kobylisy II 
6.3. Ústí/Labem 
16.4. Slavia Praha 
17÷19.6. Pardubice 

 
Ročník 2000 
Černíková, Denková, Haidelmeierová, Marková, Křišťanová, Tokárová, Ludvíková, Schejbalová, Rybáková, 
Šulcová. 
Posledně jmenovaná se rozhodla skončit - škoda. Přišly nové hráčky: Trnková, Měsíčková. 
Dále nám nejvíce vypomáhaly hráčky z družstva Petry Lhotské a Tomáše Jiskry : Bláhová, Fousková, 
Šmrhová. 
Soutěž Mini 6 + 1 
2.10. Praha Háje 
17.10. Cheb 



20.11. DHC Plzeň 
22.1. DHC Plzeň 
Nadstavbová část "Skupina B" 
10.4. Talent 
21.5. DHC Plzeň 
 
Druhé místo ve skupině 
Turnaje MINI 6+1 
7.10. Kobylisy II 
7.11. Kobylisy II 
18.12. Strakonice 
6.2. Strakonice 
26.÷27.3. Praha - Háje 
2.4. DHC Plzeň 
6.÷8.5. DHC Plzeň 
28.5. Slavia VŠ Plzeň 
 
Ročníkově přijatelné turnaje, které pomohly odstranit zbytečný ostych ze soupeřů a pro sebe získat tolik 
potřebnou důvěru v sama 
sebe. 
 
Zpracoval : Gosť 
27.6.2011 

  



DHC Plzeň v Pardubicích 
 
Poslední turnaj sezóny odehrály hráčky z tréninkové skupiny Václava Gosti v Pardubicích. 
V pátek byl sehrán jeden zápas proti Velkému Meziříčí, ve kterém jsme prohráli 5 : 6. 4 x 7-mi metrový hod, 
4 x jiný exekutor a výsledek nula. Soupeř se střelecky prosadil z dálky, když brankářka nezasáhla včas. 
V sobotu první zápas proti Vršovicím byl v lehkém útlumu, neprobraly jsme po snídani a výsledek tomu 
odpovídal : 3 : 10. Druhý zápas byl dramatický, prohrály jsme 4 : 6, kdy Gosťová dokázala trefit tyčku 4x a 
břevno 1x. Třetí zápas proti Tygrům z Ústí jsme zvládly a vyhrály 5.4. Poslední sobotní zápas se konal za 
deště proti chlapcům HC Pardubice s výsledkem 6 : 4. 
V neděli jsme ráno začínaly proti vyspělejším žačkám SHK Pardubice, které hrály mimo soutěž. Tento 
zápas jsme lehce vypustily : 1 : 15. Soustředily jsme se na poslední 2 zápasy. Proti SHK Pardubicím 7 : 2 a 
SHK Pardubicím dívky 6 : 3. 
Skončily jsme na 4. místě. 

 
Hrály : 
Černíková, Rybáková 5, Beránková 2, Prochásková 3, Ludvíková, Němečková 1, Marková 1, Schejbalová, 
Křišťanová 15, Gosťová 8, Haidelmeierová 1, Fousková 1. 

 
Závěr : 
Obrana působila kompaktněji, zapříčiněno jen pět 7-m. hodů. Dobrou obranou působila Prochásková 
soupeřům potíže. Soupeř byl donucen střílet z dálky a potom už to bylo v zásazích Černíkové. V útoku 
pohybem vynikaly Křišťanová (díky nahrávkám Fouskové) a Rybáková. Gosťová se nebála vzít v 
rozhodujích okamžicích zápasů na sebe odpovědnost, a ta pomohla. 

  



Minižačky v Praze (26.-27.3.2011) 
 
Družstvo minižaček se zúčastnilo dvoudenního turnaje MINI CAP 6+1, pořádaného HC Praha - Háje. Byl to 
nejsilněji obsazený turnaj ve své kategorii s těmito účastníky: Ivančice, Velká nad Veličkou, Veselí na 
Moravě, Praha Háje, Písek, Slavia Praha, Havlíčkův Brod. 
Pravidlo nevydařeného 1. zápasu proti Ivančicím se opět opakovalo. Neprosadily jsme se střelbou a ani 
obrana nebyla dobrá; výsledek :4 :13. 
Ve 2. zápase proti Velké nad Veličkou jsme prohrály poločas 2 : 6, ale ve 2. poločase jsme si vynutily i 
převahu, ale nedotáhly jsme to do konce; výsledek : 10 : 12.(neproměněné dva 7-mi metrové hody). Byl to 
taky poslední zápas Karolíny Denkové, která musela absolvovat kvůli zdravotním potížím cestu domů. Tím 
jsme přišly o velmi výraznou hráčku. 
3. zápas proti Veselí na Moravě jsme začaly od počátku aktivně v útoku i v obraně, ale soupeř nás předčil v 
lepší střelbě do horní části branky, což byla, dá se říci, jedna z hlavních příčin, která nesla celým turnajem; 
výsledek : 9 : 16. 
4. zápas proti Havlíčkovu Brodu byla obdoda předešlého zápasu; výsledek : 9 : 14. 
V neděli jsme měly budíček již v 6 hodin, protože náš 1. zápas začínal v 8hodin proti Hájům. Zdravotně 
odpadla Bára Tokárová. Protrápily jsme se k výsledku : 1 :16. Háje obsadily konečné 3.místo. 
V 6. zápase proti Písku jsme vyšly opět střelecky na prázdno; výsledek : 2 : 12. Písek se stal vítězem 
turnaje. 
7. zápas proti Slávii Praha byl takový nahoru dolů, ale my jsme se neprosadily střelecky; výsledek : 6 : 18. 
Slavia obsadila 2.místo. 
Závěr: 
V útočné fázi máme malou úspěšnost střelby, náznak zlepšeného útočného pojetí. Problém nám dělal míč 
velikosti "0", protože používáme velikost "1". Driblink přes celé hřiště je jedno velké dilema. Neúspěšnost v 
poměňování 7-mi metrových hodů = 70%. V obranné činnosti dochází ke zlepšení jen u některých hráček. 
Problém na postu brankářek stále trvá. 
Ten, kdo chce uspět, musí mít velmi kvalitní brankáře, což první tři družstva měla. 
I když jsme skončily na posledním místě, nezanechaly jsme špatný dojem. 

 
Hrály : 
Černíková, Tokárová, Rybáková 4, Denková 5, Beránková 7, Haidelmeierová 2, Marková 2, Němečková, 
Fousková 5, Ludvíková, Bláhová, Křišťanová 16 

  



Turnaj Mini 6 + 1 ve Strakonicích 18.12.2010 
 
Naše družstvo DHC Plzeň A se zúčastnilo vánočního turnaje ve Strakonicích. Vánoční atmosféra na nás 
dýchla ihned po příchodu, kdy každé družstvo obdrželo velký tác vánočního cukroví a bábovku. 

 
Sled zápasů a výsledků 

• DHC - Slavia Praha    4 :14           Soupeř nás herně přehrál. 
• DHC - Protivín            4 : 3            Začátek zápasu nevyšel, ale podařilo se zápas otočit. 
• DHC - Strakonice "B"  4 : 5            V posledních vteřinách zápasu jsme neproměnily 7m hod.  
• DHC - Jindř. Hradec    7 : 10          V tomto zápase bylo velmi znát unavenost rohodčího, který byl až 

neuvěřitelně, vstřícný k soupeři. 
• O konečné umístění:  

DHC - Jindřichúv Hradec "B"          7 : 2            Jednoznačná záležitost. 
Celkově jsme se umístily na 9.místě. 

 
Hodnocení: 
Obranná činnost se lepšila zápas od zápasu. Bohužel v útočné fázi, kromě technických chyb, pokulháváme 
ve střelbě. V brance se dobře rozchytávala Bára Tokárová, ale nešťastné zranění ruky (až v Plzni se zjistila 
zlomenina) to zastavilo. Závěr odchytala Kačka Černíková v dobrém stylu. 

 
Hrály: 
Černíková, Tokárová, Tomíšková 9, Rybáková, Denková 2, Beránková 4, Marková 2, Schejbalová, 
Němečková, Ludvíková, Poslední 3, Křišťanová 6. 

  



Tachovský dortík - DHC Plzeň B 
 
Na Tachovském dortíku se v kategorii mladších žákyń představilo také družstvo DHC Plzeň B, složené 
převážně z hráček ročník narození 2000. Turnaj byl pro tak mladé družstvo velkou zkouškou. Měl prověřit 
hlavně obranyschopnost. 
Části některých zápasů vykazovaly dobrý počinek do budoucnosti. 
  

Výsledky DHC „B" 
 - Kobylisy „A"         1 : 26 
 - Kobylisy „B"          0 : 8 
 - Tachov „A"           3 : 20 
 -  DHC „A"              1 : 16 
 -  Vršovice              0 : 9 
 - Tachov „B"           6 : 5 
Vítězstvím nad Tachovem „B" skončilo družstvo na 6.místě. 
  

Branky  
Gosťová 5, Denková 3, Křišťanová 2, Prochásková 1. 
  
Ne příliš šťastně organizátorsky zvládnutá neděle ze strany pořadatele, neudělala dobrý dojem na řízení 
turnaje. 

  



Zveme Vás na Míčkyádu (ve středu 22. 6. 2011) 
 
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 22. 6. 2011 v 16.30 h se na Vás těšíme na hřišti DHC Plzeň. 
Bude to poslední letošní setkání kroužku Míček, znovu budeme začínat 14. září v tradičním čase - 16.30 h. 

  



Žákyně 31. ZŠ Plzeň vícemistryněmi republiky v házené škol! 
 
Ve dnech 26. a 27. 5. 2011 proběhlo v Ostravě finále škol v házené dívek 6. a 7. tříd. Skvělého úspěchu zde 
dosáhly i žákyně 31. ZŠ Plzeň. 
Finále se zúčastnilo celkem devět škol z celé ČR: ZŠ Dělnická Karviná, ZŠ Nádražní Ostrava, ZŠ Hutník 
Veselí nad Moravou, Gymnázium Velké Meziříčí, ZŠ Holečkova Olomouc, ZŠ Zlín Křiby, ZŠ Zubří a 31. ZŠ 
Plzeň. 
Systém turnaje byl následující: družstva byla rozdělena do tří skupin po třech. Ve skupině se utkala družstva 
každý s každým. O konečné umístění se pak utkala družstva umístěná na stejném místě po základní části.  
Pro hráčky 31. ZŠ Plzeň byl celý turnaj turnajem velkých zvratů (někdy kladných a někdy bohužel 
záporných). 
Vstup do turnaje se nám bohužel vůbec nevydařil. Po celý první zápas jsme vedly a vypracovávaly si velké 
množství šancí. V závěru jsme však nedokázaly proměňovat ani ty nejvyloženější a dovolily soupeřkám 
nejen vyrovnat, ale v závěrečných vteřinách i rozhodnout utkání, které bylo po celou dobu v naší režii. 
Prohrály jsme 6 : 7 (branky Eiseltová 2, Morová 1, Kovářová 2, Sedláková 1). 
V dalším utkání naší skupiny porazilo Veselí nad Moravou Hlučín. To nám dávalo šanci a naději na postup 
do finálové skupiny - ale musely bychom porazit Veselí, a to nejméně tříbrankovým rozdílem. 
Děvčata srdnatě bojovala a zejména pět branek Kovářové a ve druhé půli výborné zákroky Vostřákové v 
brance rozhodly o našem vítězství nejen o tři, ale hned o pět branek - 12 : 7. Branky: Kovářová 5, 
Sedláková 4, Eiseltová 3. 
Postoupily jsme tedy do finále a měly jistou medaili! O tom jaká to bude rozhodly naše další dva zápasy. 
Nejprve proti Ostravě. Domácí představovaly na turnaji velice nepříjemného soupeře. Už to, že se 
kvalifikovaly do finálové skupiny ze základní skupiny, ve které byl i Zlín, svědčí o jejich kvalitě. My jsme ale 
bojovaly a udržovaly si jisté vedení od samého začátku až do samého konce. Zvítězily jsme 13 : 10 (branky: 
Eiseltová 8, Škopková 2, Kovářová 2, Sedláková 1). 
V pátek ráno jsme nastoupily proti Olomouci. Již tradičně se nám podařil vstup do utkání a dařilo se nám po 
celou první půli. Postupně jsme si vypracovaly až pětibrankový náskok. Pak ale přišla série vyloučení - 
nejprve jsme hrály v pěti, později dokonce jen ve čtyřech. Soupeřkám se postupně dařilo snižovat náš 
náskok. Za našeho jednogólového vedení jsme bohužel nedaly dvě minuty před koncem sedmimetorvý hod 
(a ani jeho dorážku). Z následujícího útoku jsme dostaly vyrovnávací gól. Poslední minutu a půl do konce se 
nám dařilo disciplinovaně držet míč v útoku. Ovšem deset vteřin před koncem přišla osudná chyba - míč 
upadl a soupeřky z Olomouce daly snadný vítězný gól v zápase, ve kterém ani jednou nevedly. (Branky: 
Eiseltová 5, Morová 2, Kovářová 3, Sedláková 1). 
Zklamání po prohraném zápase bylo samozřejmě obrovské. Ale i tak je druhé místo na mistrovství republiky 
škol obrovským úspěchem. 
Pochvalu zaslouží všechny hráčky - v brance chytala velmi dobře Denisa Jandová (v zápase proti Veselí ji 
výborně zastoupila Lucka Vostřáková). V poli nejvíce bojovaly Kovářová se Škopkovou. Nejlepší střelkyní 
družstva byla Eiseltová. Velký kus práce zejména v obraně odvedla Sedláková. Morové se dařilo nejvíce v 
posledním zápase. Velikým překvapením byl pro všechny výkon Vodičkové - která odehrála na pivotu skoro 
celý turnaj. Pochvalu zaslouží i Kuglerová, Bačíková a Fajtšáková (přestože na hřišti nedostaly příliš 
prostoru, i tak byly platnými členkami našeho teamu). 

 
Konečné pořadí: 

1. ZŠ Holečkova Olomouc 
2. 31. ZŠ Plzeň 
3. ZŠ Nádražní Ostrava 
4. ZŠ Veselí nad Moravou 
5. ZŠ Křiby Zlín 
6. ZŠ Zubří 
7. Gymnázium Velké Meziříčí 
8. ZŠ Dělnická Karviná 
9. ZŠ Hlučín 

  

  



Západočeská liga - mladší žačky B 
 
Hodnocení jarní sezóny družstva mladších žaček B 
Družstvo mladších žaček B, které bylo po zimní přestávce na třetím místě se ztrátou dvou bodů na DHC A a 
osmi na Slavii VŠ na jaře zabojovalo a předstihlo své starší oddílové kolegyně,které doplatily na 
nepřítomnost stabilní brankářky. V jarních dvanácti zápasech "béčko" nasbíralo pouze dvě prohry (Slavia 
a"A") a jednu remízu (Slavia) .V posledním turnaji dokázalo porazit všechny protivníky.V konečném účtování 
jim patří druhé místo se ztrátou osmi bodů na Slavii VŠ, ale stejným náskokem před DHC "A". 
Za pozornost stojí skore 225:162 s nejmenším počtem obdržených branek ze všech družstev /první Slavia 
186/. To svědčí o výborně organizované obraně a velmi schopných brankářkách, nakonec tím se družstvo 
pyšnilo i v minulých letech. Škoda množství zranění hlavně v počátku roku, možná bylo v silách družstva 
zkomplikovat Slavii vítězství ještě více. Vzhledem k tomu, že mladé družstvo zůstává pohromadě v této 
kategorii i pro příští rok, vítězství v sezoně 2011/12 se zdá povinností. 
Díky druhému místu se družstvo kvalifikovalo na MČR v házenkářském desetiboji, který se koná 17.-20.6. v 
Olomouci. Zde se střetnou nejlepší družstva z celé ČR, aby poměřila své síly nejen v házené, ale i v dalších 
házenkářských dovednostech. Vítěz se může pyšnit titulem "Mistr ČR v házenkářském desetiboji". Družstvo 
již začalo přípravu na tuto soutěž, jejíž součástí bude i turnaj v německém Aue (2. -4. 6.). 
Střelci DHC "B" v Zpč.lize: Bušauerová 49 (celkově 6.), Eksteinová 37 (celk.11.), Sedláková 31 (celk.14), 
Franková a Franzová po 26 (celk.17-18.), Tomíšková 18 (celkově 20.). Dále Bláhová, Jetlebová, Poslední, 
Šmrhová, Oravcová po 6, Paulusová 3, Denková 2, Fousková, Šafaříková a Jiskrová po 1. 

  



Žákyně 31. ZŠ zvítězily i v krajském kole Novinářského 
kalamáře 
 
Ve středu 11. 5. 2011 proběhlo v hale 31. ZŠ další kolo Novinářského kalamáře dívek 6.+7. tříd. 
Zúčastnila se družstva ZŠ Zruč - Senec, ZŠ Čechova Rokycany, Bolevecké ZŠ, ZŠ Zárečné Tachov a 
samozřejmě domácí 31. ZŠ. 
Naše hráčky nejprve porazily ZŠ Zruč 15 : 6, pak si poradily se ZŠ Rokycany také jednoznačně 15 : 3. V 
zápase s Tachovem nejprve jednoznačně vedly, ale potom polevily a zvítězily nakonec jen 13 : 10. 
V posledním zápase turnaje se střetly dva dosud neporažené celky - Bolevecká ZŠ a 31. ZŠ Plzeň. Začátek 
vyzněl lépe pro hráčky Bolevecké ZŠ - již ve druhé minutě vedly 3 : 0. Naše hráčky působily odezvdaným 
dojmem a zdálo se, že utkání bude rozhodnuté od samého začátku. Postupně se ale naše děvčata 
rozehrála a začala pomalu ukrajovat z náskoku soupeře. Vyrovnání přinesla střela Eiseltové z postavené 
devítky těsně před koncem prvního poločasu. Druhý poločas už vyzněl pro naše hráčky výrazně lépe. 
Postupně si vypracovaly malý náskok, který dokázaly udržet až do samého závěru. Střelecky se dařilo 
nejvíce Eiseltové a Škopkové, v brance podržela družstvo několika výbornými zákroky Denisa Jandová. 
Zvítězily jsme 14 : 11 a kvalifikovaly jsme se na republikové finále v Ostravě ve dnech 26. - 27. 5. 2011. 

 
Sestava a branky: 
Eiseltová Petra 27, Fajtšáková Eliška 1, Morová Adéla 3, Škopková Nikola 8, Jandová Denisa, Bačíková 
Michaela, Kovářová Nina 11, Kuglerová Tereza, Miksanová Tereza, Sedláková Michaela 7, Vodičková 
Barbora. 

  



Novinářský kalamář dívek 6.+.7 tříd - vítězství žákyň 31. ZŠ 

 
 
Ve středu 27. 4. 2011 se konalo v hale 31. ZŠ okresní kolo Novinářského kalamáře - turnaje škol v házené 
dívek. Tentokrát se hrálo v kategorii 6. a 7. třída. 
Žákyně 31. ZŠ, ve většině hráčky DHC Plzeň, potvrdily úlohu favoritek. Hned v prvním zápase - 
předčasném finále - zdolaly Boleveckou ZŠ po velkém boji 11 : 10. 
V dalších dvou zápasech pak jednoznačně porazily nejprve ZŠ Starý Plzenec (12 : 2) a později i 10. ZŠ (16 
: 1). 

 
Branky: 
Morová 10, Eiseltová 9, Škopková 7, Sedláková 6, Kovářová 6, Vodičková 1, dále hrály: Vostřáková, 
Kuglerová, Bačíková, Fajtšáková, Miksanová. 
Krajské kolo této soutěže se hraje 11.5. opět v hale 31. ZŠ. 

  

http://www.dhcplzen.cz/tc.php?src=800@600@images/clanky/cl-73-kalamar2.jpg


XVII. ročník Bohemia Cupu se blíží 
V letošním roce bude na Bohemia Cupu startovat 36 družstev z 5 zemí (Dánsko, Švýcarsko, Německo, 
Francie, Česká republika) . Hrát se bude tradičně o Velikonocích (v sobotu 23. 4. a v neděli 24. 4.) ve třech 
plzeňských halách - v hale Lokomotivy, na Slavii a v hale 31. ZŠ Plzeň. Celkem bude v pěti kategoriích 
sehráno 109 zápasů. 
Přijďte povzbudit naše starší žačky, které budou již tradičně startovat v kategorii mladšího dorostu. Všechny 
zápasy odehrají v hale 31. ZŠ Plzeň. Zde je přehled jejich zápasů: 
 

Sobota 23. 4. 
2011 

  

16:30 G17 Team Nøs DHC Plzeň 

18:30 G17 DHC Plzeň DHC SVŠ Plzeň 

    

Neděle 23. 4. 
2011 

  

09:30 G17 HC Plzeň DHC Plzeň 

11:30 G17 HBC Strakonice DHC Plzeň 

13:00 G17 DHC Plzeň Házená Jindřichův Hradec 

15:30 G17 DHC Plzeň HK Slavia VŠ Plzeň 

 
  

  



Republikové finále škol v házené - obrovské zklamání -  
4. místo 
 
Ve dnech 22. - 24. 3. proběhl ve Velké Bystřici republikový šampionát škol v házené 8. + 9. tříd. Zúčastnilo 
se šest dívčích a šest chlapeckých družstev - vítězů jednotlivých kvalifikací po celé republice. 
V kategorii dívek startovala družstva ZŠ Burešova (Praha), 31. ZŠ Plzeň, ZŠ Holečkova (Olomouc), ZŠ 
Oslavická (Velké Meziříčí), ZŠ Velká Bystřice a ZŠ Křiby (Zlín). 
Naše děvčata nastoupila nejprve proti ZŠ Olomouc. Po poločase 3 : 7 prohrála nakonec s mírně lepšími 
děvčaty z Olomouce 12 : 14. Druhý zápas proti Velké Bystřici byl pak jednoznačnou záležitostí našich dívek 
- 44 : 4. Třetí zápas proti Zlínu podala naše děvčata svůj nejlepší výkon na turnaji. Proti silnému soupeři 
(který měl nejen kvalitní všechny hráčky na hřišti, ale i ty na střídačce), předváděla naše děvčata pěknou 
hru a bojovala až do samého závěru. Bohužel prohrála - podle oficiálního zápisu 19 : 23 (podle našich 
zápisků 18 : 24). 
Druhý hrací den nastoupila naše děvčata v utkání o bronzové medaile proti ZŠ Burešova Praha. (Papírově 
jsme byly naše dívky mírním favoritem - proti Olomouci i proti Zlínu uhrály lepší výsledky.) I první poločas 
byl plně v naší režii. Naše děvčata měla dobrý vstup do utkání a postupně svůj náskok navyšovala až na pět 
branek. Před závěrem poločasu ale trochu polevila a o poločase vedla 7 : 4. Ještě v desáté minutě druhého 
poločasu svítilo na ukazateli skóre stále v náš prospěch. Pak jsme ale polevily a začaly kupit jednu chybu za 
druhou (kroky, přerušovaný driblink, špatná přihrávka, laciný gól z nepozornosti). Pražačky pomalu 
ukrajovaly z našeho náskoku a nakonec utkání otočily ve svůj prospěch. V poslední minutě vedly 13 : 12. 
Naše děvčata dokázala ještě vyrovnat na 13 : 13. Po remízovém konci následovaly sedmimetrové hody. V 
nich proměnily Pražačky tři a my pouze dvě sedmičky. Šťastnější Pražačky tedy braly bronzové medaile a 
nám zbylo jen obrovské zklamání z výkonu v závěru zápasu, ve kterém jsme byly lepší a vedly skoro celou 
dobu. 
Čtvrté místo je samozřejmě obrovským zklamáním - vždyť výkony, které jsme předvedly proti Zlínu i proti 
Olomouci nám dávaly oprávněnou naději na bronzové medaile. Bohužel každý zápas je jiný a v tom 
rozhodujícím jsme nedokázaly uspět. 
Družstvo se opíralo o vynikající a obětavé výkony Markéty Fronkové  (škoda jen, že se nevyhlašovala 
nejlepší hráčka turnaje, protože Markéta by byla určitě jednoznačnou favoritkou). Družstvo velmi dobře 
bránilo (Kotorová, Goslerová, Šroubková). V útoku se prosazovaly ještě Formanová s Haberovou (ale té se 
dařilo jen proti Velké Bystřici). Za statečný výkon je třeba pochválit i Plohmerovou v brance, dále střídající 
Míšu Škardovou i Kačku Miksanovou. 

 
Branky: 
Haberová 16, Goslerová 6, Formanová 16, Kotorová 8, Fronková 27, Škardová M. 2, Šroubková 12 

 
Konečné pořadí turnaje: 

1. ZŠ Křiby (Zlín) 
2. ZŠ Holečkova (Olomouc) 
3. ZŠ Burešova (Praha) 
4. 31. ZŠ Plzeň 
5. ZŠ Oslaviká (Velké Meziříčí) 
6. ZŠ Velká Bystřice 

  



Mladší žačky v Ústí nad Labem 
 
V neděli 6. 3. se zúčastnila naše děvčata (tréninková skupina pana Gosti) přípravného turnaje v Ústí nad 
Labem. 

 
Výsledky DHC Plzeň: 

• Pardubice 4 : 10 tradiční ospalý začátek 
• Astra Praha 5 : 13 vyrovnaný začátek, ale soupeř přidal na důrazu a střelbě 
• Most (náhrada) 15 : 10 v tomto zápase se střelecky prosadily téměř všechny hráčky 
• Ústí/Labem 6 : 17 v poslední zápase se začala projevovat únava hráček, které byly na soustředění. 

 
Hrály : 
Černíková, Křišťanová 5, Rybáková 1, Denková 10, Haidelmeierová 2, Bláhová 2, Němečková, 
Prochásková 2, Ludvíková 1, Beránková 4, Gosťová 3. 
Jako brankářský talent byla vyhodnocena pořadateli Černíková. 

 
Závěr: 
nedůsledná obrana, nepředávání hráček, nezajišťování. Velká obava prosadit se i přes vyšší hráčky v 
útoku. 
Celkově umístění : 4.místo 

  



Žákyně 31. ZŠ se kvalifikovaly na republikové finále! 
 
V pondělí 21.2.2011 proběhla v hale Lokomotivy Plzeň kvalifikace o republikový šampionát základních škol 
v házené dívek 8. + 9. tříd. 
Za družstvo 31. ZŠ nastoupily již tradičně bývalé i současné hráčky DHC Plzeň. Ještě v neděli večer to ale 
vypadalo, že družstvo nebude moci hrát, protože se nesejde. Goslerová má vykloubené rameno, ostatní 
hráčky jsou buď nemocné nebo zraněné. Naštěstí se podařilo na poslední chvíli (doslova ze školní lavice) 
vytáhnout alespoň tři hráčky, které by mohly družstvo doplnit - jinak by družstvo muselo hrát pouze s pěti 
hráčkami v poli! Nakonec se ukázalo, že šlo o šťastný tah. Velký kus práce odvedla Hanušová (bývalá 
atletka, která odehrála vůbec svůj první zápas v házené) - hrála střídavě na křídle a pivotu. V prvním a 
rozhodujícím zápase naše hráčky nastoupily proti Strakonicím. Strakonice dobře střílely z dálky a dávaly 
často góly i po záběhu některé ze spojek. Naše hráčky se nemohly dostat do tempa, dělaly technické chyby, 
zbytečně střílely nevhodným způsobem a velice špatně bránily. V brance se vůbec nedařilo Bittnerové (za 
první poločas měla jen dva zákroky). Přes všechny tyto negativní faktory jsme si "naštěstí" nenechaly 
hráčky ze Strakonic utéct o víc než dvě branky. V závěru druhého poločasu se nám začalo dařit trochu více 
- začaly jsme proměňovat a naopak soupeřkám se přestala dařit střelba. V poslední minutě utkání svítil na 
ukazateli vyrovnaný stav. Soupeřky naštěstí neproměnily a my jsme šly do útoku a zhruba třicet vteřin před 
koncem Formanová vybojovala sedmimetrový hod, který Fronková s přehledem proměnila. Následovalo ale 
dlouhých dvacet pět vteřin, kdy soupeřky útočily a my jsme se musely bránit. Naštěstí se v brance v pravý 
čas probudila Bittnerová a vykopla nebezpečnou střelu soupeřek zhruba 15 vteřin před koncem. Závěrečný 
nápor Strakonic vyvrcholil střelou v posledních vteřinách, kterou výborně zblokovala Fronková. Utkání 
skončilo 20 : 19 pro 31. ZŠ Plzeň. 
Po zápase se Strakonicemi nastoupily ještě naše hráčky proti klukům ze Starého Plzence, kteří se na 
republikový šampionát (samozřejmě kluků) rovněž kvalifikovali. Naše hráčky prolajdaly začátek a nechaly 
kluky vést až rozdílem šesti branek. Pak ale zlepšily hru, pomalu dotahovaly a ve druhém poločase dlouho 
vedly o dvě i tři branky, v závěru pak nadějný náskok ztratily a vyhrály jen o branku 21 : 20. 
 Za bojovný výkon zaslouží velkou pochvalu všechny hráčky. Družstvo se opíralo o vynikající výkon Markéty 
Fronkové (která dala gól kdykoli si vzpomněla; celkem 11 branek), výborně hrála i Hanka Formanová (10 
branek), přes zdravotní problémy se několika pěknými akcemi předvedla i Haberová (9 branek). Pět branek 
přidala i Šroubková, tři Kotorová, dvě Bittnerová a jednu Goslerová. Pochvalu ale zaslouží i tři statečné, 
které družstvu přispěchaly na pomoc - Miksanová, Hanušová a Plohmerová. 
Naše hráčky si doslova vydřely postup mezi nejlepších šest družstev na Mistrovský republiky škol, které se 
bude konat 22. - 24. 3. ve Velké Bystřici. Držte nám palce! 

  



Minižačky ve Strakonicích (6. 2. 2011) 
 
Dvě družstva DHC Plzeň (kategorie mini) se zúčastnila turnaje 6+1 ve Strakonicích. 

 
DHC Plzeň A 

• Havlíčkův Brod 5 :3 - Dobrá kombinační hra i obrana. 
• Strakonice "B" 6 : 12 - Ještě ve 14. minutě byl stav 6 : 6 , ale po chybách v obraně a neproměných šancí 

..... 
• Strakonice dívky 2 : 9 - Chyby v obraně a nepromění šancí a 7m hodů. 
• Talent Plzeň 6 : 14 - Chyby v obraně a nevyužití nabízených šancí. 
• DHC "B" 6 : 6 Oboustranně vyrovnaný zápas. 

Umístění : 7. místo. 
Závěr : Tento turnaj byl zaměřen na systém obrany 1 : 5 , ale nezvládly jsme ho. Střelecky se prosadily jen 
2 hráčky, a to je málo. Přínosem do budoucna se jeví herní projev Kutákové. 
Hrály: Černíková, Trnková, Rybáková 1, Marková, Haidelmeierová 1, Křišťanová 9, Schejbalová, Šmrhová 
13, Kutáková 1, Svobodová. 

 
DHC Plzeň B 
Družstvo přijelo na turnaj získat další zkušenosti ve "velké" házené. Na základě turnajového rozlosování 
jsme byly zařazeni do skupiny B, kde jsme proti dalším třem silným soupeřům neměly šanci se prosadit. 

• Talent Plzeň 5 : 9 - Přestože to byl náš první zápas, hrály jsme velice dobře a po dlouhé době uhrály s 
Talentem přijatelný výsledek. Bohužel střelba spojek má zatím jen malou úspěšnost a většina střel končí v 
rukou brankářů (spojky v zápase celkem 18 střel, z toho pouhé čtyři branky - i když zapisovatelé nám 
zapsali branek pět). 

• Písek 2 : 12 - Prvních sedm minut utkání se nám velice vydařilo. V brance čarovala Malá, v útoku se 
opakovaně prosazovala Kotlanová. V osmé minutě svítilo na ukazateli stále 2 : 1 v náš prospěch. Pak už 
ale soupeř zpřesnil střelbu a zlepšil obranu - naše hráčky se jen obtížně prosazovaly proti o dva roky 
starším protihráčkám. O kvalitě soupeře svědčí i to, že obsadil celkově druhé místo. 

• HBC Strakonice A 0 : 15 - Pozdější vítěz turnaje (družstvo složené z hochů ročník 2000) měl utkání plně 
pod kontrolou od samého začátku. Přehrával nás individuálně i kombinačně. Naše střely končily v rukou 
velkého a dobře chytajícího brankářek (nedokázaly jsme dát ani branku). Výsledek byl jen otázkou výše 
skóre. 

•  HBC Strakonice B 1 : 14 - Ani v tomto zápase jsme neměly šanci proti větším a zkušenějším klukům. 
Navíc se plně projevila únava (hrály jsme dva zápasy po sobě, a to zatím ještě fyzicky nezvládáme). 

• DHC Plzeň A 6 : 6 - Zasloužená remíza pro obě družstva. Naše hráčky si vypracovaly v průběhu utkání 
celou řadu vyložených šancí, které většinou neproměnily. Naopak se jim podařilo doslova vydřít několik 
branek, které nebyly z vyložených pozic (Vaňková, Hornsteinerová, Klementová). Všechny hráčky bojovaly 
až do samého závěru. Bohužel v posledních pěti minutách se nám nedařilo udržet Aničku Šmrhovou, která 
se prosazovala i přes několik našich obránkyň. Naštěstí jsme vždycky dokázaly alespoň vyrovnat. 
Posledních dvacet vteřin jsme měly ještě útok, ve kterém jsme mohly utkání rozhodnout v náš prospěch. 
Bohužel Drozdová už neměla na střelu dost sil, a tak utkání skončilo remízou. (Vzhledem k tomu, že DHC 
Plzeň A dostalo v předchozích utkáních méně branek, skončilo jen díky lepšímu skóre na sedmém místě. 
Na nás tak zbylo poslední osmé místo.) 

Pochvalu zaslouží zejména Míša Malá (nejlepší hráčka našeho družstva, ve třech zápasech s těžkými 
soupeři měla úspěšnost zákroků více než 50 % !!!). V poli se dařilo Míše Kotlanové a v posledním zápase i 
Lucce Klementové. Po kličkách se prosazovala konečně i Vaňková. Tradiční oporou družstva byla 
Kantnerová. Nejvíce branek nastřílela (jako vždy) Drozdová. Velmi dobře zahrály i pivoti - Rittichová, 
Nosková, Lásková. Na Hornsteinerové byl patrný výpadek z tréninků. Kabátníková nechybovala, ale stále 
tam chybí střelecká aktivita. 
Vzhledem k tomu, že družstvo DHC Plzeň A mělo málo hráček, odehrály za ně celý turnaj Svobodová a 
Kutáková. Zejména Kutákové se dařilo snadno se prosazovat v útoku, bohužel zatím jí chybí přesnější a 
tvrdší zakončení. 

  



Dominika Zachová uspěla na Kempu házenkářských nadějí 
 
Ve dnech 27. - 30. 1. 2011 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 1996. Náš klub 
výborně reprezentovala naše odchovankyně Dominika Zachová. 
Kemp proběhl podle osvědčeného modelu. První den (čtvrtek odpoledne) čekalo děvčata úvodní testování 
(v něm Dominika získala 31 bodů a obsadila 14. místo). Ve čtvrtek večer pak byly hráčky rozděleny do 
družstev a vyzkoušely si dvě míčové hry: vytloukanou a přihrávanou s reakčním míčkem. 
V pátek a sobotu dopoledne absolvovala děvčata tréninkové jednotky, odpoledne zápasy a dovednostní 
soutěže. V pátek to byla soutěž ve střelbě sedmimetrových hodů a v sobotu překážková dráha. V 
odpoledních zápasech byla děvčata rozdělena do pěti družstev bez ohledu na to, ze které jsou oblasti. 
Dominice se v utkáních mimořádně dařilo a výbornými výkony se suverénně prosadila do výběrového 
družstva Elite. 
Kemp házenkářských nadějí vyvrcholil v neděli dopoledne dvěma utkáními. Nejprve to bylo utkání družstev 
Super 1 a Super 2. Následovala utkání družstev Elite 1 a Elite 2, ve kterých se představily hráčky, které by 
měly tvořit budoucí reprezentační výběr. Mezi nimi bylo i pět plzeňaček - kromě Dominiky Zachové ještě Eva 
Levorová a Markéta Jeřábková z HC Plzeň, ze Slávie Eliška Dragounová a Karolína Smolová. 
 
Všem hráčkám gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme jim za výbornou reprezentaci plzeňské 
házené. 

  



Žákyně 31. ZŠ zvítězily i v krajském kole Novinářského 
kalamáře 
 
Ve středu 24. 11. 2010 proběhlo v hale 31. ZŠ krajské kolo Novinářského kalamáře dívek - turnaje škol v 
házené 8. + 9. tříd. 
Žákyně 31. ZŠ potvrdily suverénní výkony z okresního kola a suverénně si došly pro vítězství v obou 
zápasech krajskéko kola a zajistily si tak účast v dalším kole. Nejprve nastoupily naše hráčky proti 
Třemošné a pouze díky řadě neproměněných vyložených šancí zvítězily "pouze" 22 : 4.  Druhé utkání proti 
Přešticím bylo také od začátku až do konce v naší režii a naše hráčky si došly pro vítězství 20 : 12, když 
předvedly několik nádherných akcí. V brance výborně zachytala Bittnerová. V poli vynikaly především 
Haberová a Fronková. Ale pochvalu zaslouží všechny hráčky. Gól si daly všichni. 

 
Branky: 
Haberová 10, Fronková 9, Goslerová 6, Kotorová 6, Formanová 4, Šroubková 3, Bittnerová 2, Eretová 2 

  



Žákyně 31. ZŠ zvítězily v Novinářském kalamáři 
 
V pátek 19. 11. 2010 proběhlo v hale 31. ZŠ okresní kolo Novinářského kalamáře dívek 8. + 9. tříd. Výborně 
na něm zahrály žákyně 31. ZŠ, které v konkurenci šesti družstev dokázaly zvítězit. 
V prvním zápase nastoupily naše hráčky proti Bolevecké ZŠ. Prvních pět minut bylo hodně nevydařených a 
zdálo se, že turnaj bude herním trápením. Pak se ale naše hráčky rozehrály a předváděly pěkné kolektivní 
akce. Zvítězily jsme 11 : 3. 
Dále jsme hrály proti 10. ZŠ. Znovu jsme předvedly několik hezkých kombinací a vyhrály jsme   9 : 3.  
Třetí zápas proti ZŠ Nezvěstice byla otazníkem pouze výše skóre, které bude svítit na ukazateli po skončení 
zápasu. Nakonec se ukazatel zastavil na stavu 15 : 3. 
Pak už čekaly na naše hráčky jen dva těžcí soupeři. Nejprve to byla 11. ZŠ, jejíž hra byla opět postavena na 
střelecky disponované Dragounové. Nejlepší střelkyně turnaje dokázala držet s našimi hráčkami krok až do 
samého závěru. V něm konečně naše hráčky dokázaly protrhnout střeleckou smůlu, která je po celý zápas 
pronásledovala, a zvítězily 10 : 7. 
Posledení náš zápas proti 26. ZŠ byl vyvrcholením celého turnaje. Za 26. ZŠ hrají hráčky Slávie VŠ Plzeň. 
26. ZŠ vstoupila do turnaje lépe a v prvních deseti minutách si udržovala vedení a měla herní převahu. 
Posledních pět minut se ale vydařilo našim hráčkám. Po třech kombinačních akcích se jim podařilo třikát 
skórovat a zvrátit tak vývoj utkání ve svůj prospěch. (Zvítězily jsme 5 : 4.) Všechny hráčky zabojovaly a 
doslova vydřely vítězství! Pochvalu zaslouží kromě střelkyň branek i dobře chytající Bittnerová, která 
dokázala družstvo v posledních minutách podržet. 

 
Hrály: 
Formanová 13, Fronková 11, Haberová 9, Goslerová 8, Kotorová 7, Bittnerová 2, Eretová. 
  

  



Ukaž, co umíš - dovednostní stupně poprvé v Plzni 
 
V úterý 28. 9. 2010 proběhla v hale 31. ZŠ Plzeň další z akcí projektu Ukaž, co umíš - splň si svůj 
dovednostní stupeň. Akce se zúčastnily hráčky DHC Plzeň, HK Slávia VŠ Plzeň a Lokomotivy Cheb. 
Nejprve proběhly "boje" o získání bílého potítka. Celkem 38 zájemkyň o první dovednostní stupeň prošlo 
postupně všemi stanovišti: chytání míče, hod z místa, hod za pohybu, práce nohou, kolíbka, hraní s míčem. 
Celému klání přihlížela reprezentační brankářka Markéta Doláková, v současnosti hráčka DHC Sokola 
Poruba a odchovankyně DHC Plzeň. 
Po absolvování všech stanovišť si mohly všechny hráčky vyzkoušet, jak je těžké dát gól reprezentační 
brankářce. Následovaly společné fotografie a také samozřejmě podpisy na míče a trička. 
Pak už byly všem předány účastnické listy a těm nejúspěšnějším i bílá potítka - získalo je celkem 26 hráček. 
Gratulujeme! Bohužel dalších 12 neuspělo, převážně kvůli špatné technice hodu míče. Ale věříme, že 
budou pilně trénovat a příště to zkusí znovu! 
Po obědě se pak 11 hráček DHC Plzeň pokoušelo získat žlutá potítka. Že to nebude nic jednoduchého 
postupně zjistily všechny. Čekalo je 7 stanovišť: přetažená přihrávka, nedotažená přihrávka, vrchní střelba 
jednoruč, práce nohou, obranná činnost, kolíbka a hraní s míčem. Největší problém dělala opět technika 
hodu, resp. stanoviště přetažená a nedotažená přihrávka. Nakonec uspělo pouze pět z jedenácti 
přihlášených. Gratulujeme a přejeme hodně házenkářských úspěchů! 

  



Od Jarky  



Přípravka na prvním turnaji ve "velké" házené 
V sobotu 18. září 2010 se družstvo přípravky zúčastnilo svého prvního turnaje ve "velké 
házené". Turnaj proběhl v Praze na Hájích.  
V prvním zápase nastoupily naše hráčky proti DHC Slavia Praha. Pražanky byly lepší a 
zkušenější, přesto se nám poměrně dobře dařilo eliminovat jejich nejsilnější zbraň - rychlé útoky 
(dostaly jsme z nich jen 7 z celkového počtu 17 branek). Prohrály jsme 1 : 17, když autorkou 
našeho jediného úspěchu byla Kopr (Lucie Drozdová).  
Ve druhém zápase nastoupilo naše družstvo proti domácím Hájům. Bohužel našich 23 
technických chyb bylo potrestáno 23mi brankami, prohrály jsme a proti vysokým a dobře 
chytajícím brankářkám se nám nepodařilo vstřelit žádnou branku.  
Třetí utkání proti Kobylisům už bylo "vyrovnanější". Z dálky se dvakrát trefila Míša Kotlanová, 
po individuální akci se dvakrát prosadila Sára Kantnerová a po jednom gólu přidaly Kopr 
(Lucie Drozdová) a Čert (Natálka Walterová). Přesto náš výkon nestačil na zkušenější a starší 
soupeřky a prohrály jsme 6 : 15.  
Čtvrté utkání proti Písku bylo jednoznačnou záležitostí jihočeského družstva a nám se v 
pomalém a ospalém tempu nepodařilo vstřelit ani gól. (Prohrály jsme 0 : 21.)  
Nejlepší výkon předvedly naše hráčky v posledním zápase proti Havlíčkovu Brodu. Nutno říci, 
že trenér Havlíčkova Brodu nasadil do zápasu především hráčky, které si v předchozích 
zápasech příliš nezahrály. Těm se sice poměrně rychle podařilo vstřelit tři branky, ale naše 
hráčky postupně dotahovaly. Z trháku se prosadila Kopr (Lucie Drozdová), ze spojky po pěkné 
akci Sára Kantnerová. Nádhernou kombinaci předvedla Kopr, když po náznaku střelby z 
výskoku přihrála do pivota na Klementovou a ta proměnila. Třešničkou na dortu pak byla devítka 
po čase, kterou proměnila Lucka Klementová. Celkově jsme uhrály velmi dobrý výsledek, když 
jsme prohrály  4 : 7.  
Celé družstvo hrálo s nadšením a předvedlo bojovný výkon. Vynikajícími výkony  
v brance družstvo podporovala Veronika Netrvalová.  



První turnaj v miniházené 4+1 (19.9.2010 na DHC Plzeň) 
V neděli 19. 9. 2010 odstartovala v hale 31. ZŠ Plzeň série turnajů v miniházené 4+1. První turnaj 
pořádalo DHC Plzeň.  

Ve skupině č. 1 startovala družstva DHC Plzeň A a DHC Plzeň B. Obě družstva předvedla 
několik pohledných akcí a prezentovala se sympatickým výkonem.  
Ve skupině č. 2 si největší sympatie diváků získaly naše nejmladší házenkářky - hráčky z DHC 
Plzeň D. Ale pěkné výkony předváděly i hráčky DHC Plzeň C, které byly na svém prvním turnaji.  
Výsledky:  

 
DHC Plzeň A  

• DHC PLzeň B     13 : 7 
• Talent A             9 : 26 
• Slávia VŠ           15 : 12 

Branky: Kliková Kája 2, Šmrhová Anička 24, Drozdová Lucie 5, Vaňková Bára 1, Klementová 
Lucka 4, Rittichová Natálka 1  
Celkově: miniházená 2. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 1. místo  
 
DHC Plzeň B 

• DHC Plzeň A      7 : 13 
• Slávia VŠ           13 : 11 
• Talent A             7 : 18 

Branky: Kantnerová Sára 8, Netrvalová Verča, Walterová Natálie 8, Kotlanová Míša 6, 
Hornsteinerová Janička 5  
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 2. místo  
 
DHC Plzeň C 

• DHC Plzeň D       3 : 2 
• Talent B              1 : 2 
• Rokycany            3 : 10 

Branky: Kutáková Anička 4, Kabátníková Eva, Duchoslavová Kačka, Nosková Bára, Raslová 
Kája  
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 4. místo  
 
DHC Plzeň D 

• DHC Plzeň C         2 : 3 
• Rokycany              2 : 12 
• Talent B                1 : 14 

Branky: Toušová Valentinka 1, Komárková Magdalenka, Tomanová Natálka 2, Touš Matěj 2, 
Krausová Kačenka, Šuhajdová Viktorka  
Celkově: miniházená 4. místo, trháky 1 místo, přesná střelba 3. místo  
   



Minižačky na soutěžním turnaji 6+1 (Praha Háje 2. 10. 2010) 
V sobotu 2. 10. 2010 se minižačky DHC Plzeň zúčastnily svého prvního soutěžního turnaje v házené 
6+1.  

Do soutěže je přihlášeno 11 družstev (DHC Plzeň A, DHC Plzeň B, HC Plzeň A, HC Plzeň B, 
Háje Praha, Tachov A, Tachov B, Talent, HK Slavia VŠ Plzeň, Cheb A, Cheb B). Základní část 
soutěže se hraje dvoukolově. Velké množství zápasů je rozděleno do 7 turnajů. Turnaj v Praze 
byl již druhým ze série těchto turnajů, ale prvním pro obě družstva DHC Plzeň.  
DHC Plzeň B  

Družstvo DHC Plzeň B, složené z hráček ročníků 2001 a 2002, hrálo svůj druhý turnaj ve velké 
házené.  
K prvnímu zápasu nastoupilo družstvo proti klukům z HC Plzeň A. Naše děvčata dokázala více 
než polovinu zápasu držet krok (o poločase dokonce vedla 3 : 2). Bohužel nedostatek herních 
zkušeností jim nedovolil dovést utkání do vítězného konce a naše hráčky prohrály 5 : 7 (branky: 
Drozdová 2, Kantnerová 1, Klementová 1, Hornsteinerová 1).  
I ve druhém utkání předvedly naše hráčky sympatický a velmi bojovný výkon tentokrát proti 
dívkám z HC Plzeň. Opět poměrně vyrovnané utkání skončilo bohužel stejným rozdílem jako 
utkání proti klukům 4 : 6 (branky: Drozdová 3, Klementová 1).  
Třetí utkání proti Talentu bylo jasnou záležitostí kluků, kteří měli herní převahu od začátku až 
do konce. Prohrály jsme 6 : 18 (branky: Walterová 1, Drozdová 3, Hornsteinerová 2).  
Poslední utkání (znovu proti klukům z HC Plzeň A) mělo opět velice vyrovnaný průběh a o 
poločase jsme držely nadějný výsledek 4 : 4. Opět druhý poločas rozhodl - my jsme přestaly 
proměňovat šance a v obraně kupily chyby. Přesto jsme v útoku předvedly několik pěkných, 
většinou individuálních akcí. Pochvalu zaslouží za pěknou práci v útoku Kabátníková (branky: 
Walterová 2, Drozdová 2, Hornsteinerová 1, Klementová 1).  
Družstvo DHC Plzeň B předvedlo nadějné výkony proti převážně starším soupeřům a 
soupeřkám. Pochvalu zaslouží všechny hráčky za bojovnost a za některé předvedené akce 
(Walterová, Klementová, Kantnerová, Hornsteinerová). V brance se nejvíce dařilo opět 
Netrvalové. Samozřejmě všechny hráčky čeká ještě velká spousta práce, ale už teď se mohou 
těšit na úspěchy, které je v budoucnu čekají :-)  
DHC Plzeň B: Kliková, Svobodová, Netrvalová, Kutáková, Walterová, Drozdová, Kantnerová, 
Kabátníková, Klementová, Hornsteinerová, Rittichová, Kotlanová. 



Druhý turnaj v miniházené 4+1 (10.10.2010 v Rokycanech) 
V neděli 10. 10. 2010 proběhl v rokycanské hale druhý ze série turnajů v miniházené 4+1.  

Ve skupině č. 1 startovala družstva DHC Plzeň A a DHC Plzeň B. Obě družstva předváděla 
velmi pěknou miniházenou. V družstvu DHC Plzeň A se dařilo zejména Kantnerové a Drozdové, 
ale nápaditými záběhy přispěla k dobrým výsledkům i Rittichová. V družstvu DHC Plzeň B se 
rozehrály Walterová s Klementovou, nejvíce branek dala Šmrhová.   
Ve skupině č. 2 si opět největší sympatie diváků získaly naše nejmladší házenkářky - hráčky z 
DHC Plzeň D. Ale rozstřílely se i hráčky z DHC Plzeň C - každá si dala gól - a celkově jich daly 
37! Nejvíce se dařilo Kutákové, která jich dala 17!   
   
Výsledky: 
   
DHC Plzeň A  

• DHC PLzeň B     9 : 16 
• Talent A             5 : 22 
• Slávia VŠ           13 : 14 

Branky: Kantnerová Sára 10, Drozdová Lucie 10, Malá Michaela 3, Klementová Lucka 1, 
Rittichová Natálka 1, Netrvalová Verča  
Celkově: miniházená 4. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 1. místo  
 
DHC Plzeň B 

• DHC Plzeň A      16 : 9 
• Slávia VŠ           14 : 9 
• Talent A             5 : 18 

Branky: Klementová Lucie 4, Walterová Natálie 13, Kotlanová Michala 1, Kliková Karolína, 
Svobodová Michaela, Šmrhová Anna 17  
Celkově: miniházená 2. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 4. místo  
 
DHC Plzeň C 

• DHC Plzeň D       23 : 2 
• Talent B              6 : 7 
• Rokycany            8 : 12 

Branky: Čechurová Johanka 4, Raslová Kája 2, Kutáková Anna 17, Lásková Pavlína 3, Nosková 
Bára 12, Kabátníková Eva 1  
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 4. místo  
 
DHC Plzeň D 

• DHC Plzeň C         2 : 23 
• Rokycany              0 : 9 
• Talent B                5 : 12 

Branky: Tomanová Natálka 4, Toušová Valentýna 2, Pitulová Adéla, Komárková Magdalena, 
Touš Matěj  
Celkově: miniházená 4. místo, trháky 4. místo, přesná střelba 2. místo  
   



Soutěžní turnaj minižákyň (6+1) v Chebu 17.10.2010 
V neděli 17. 10. 2010 proběhl v hale Lokomotivy Cheb další turnaj v házené minižákyň. Zapojila se i obě 
družstva DHC Plzeň  
DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B jelo na turnaj s jasným cílem - získat svoje první body v této soutěži. První zápas 
se nám vůbec nevydařil a prohrály jsme s Tachovem A jednoznačným rozdílem 4 : 14. Všechny 
hráčky působily zmateným dojmem a kupily chybu za chybou. Ani brankářkám se nedařilo.  
Druhý zápas už ale bylo všechno jinak. Nastoupily jsme proti Tachovu B. Utkání bylo vyrovnané 
až do samého závěru a na konci svítila na ukazateli spravedlivá remíza 2 : 2. Pochválit musím 
všechny hráčky za bojovný výkon a především v brance výborně chytající Káju Klikovou.  
Třetí zápas proti Slávii VŠ Plzeň byl jednoznačnou záležitostí našich soupeřů a otázkou byla 
pouze výše celkového skóre. Starší a herně vyspělejší hráči a hráčky ze Slávie nás převyšovali 
ve všech činnostech a zaslouženě vyhráli 13 : 1. Náš čestný úspěch (jediný vstřelený gól) 
zaznamenala Kutáková.  
Poslední utkání proti Chebu B nám konečně přineslo vytoužené vítězství. Všechny hráčky 
disciplinovaně bránily a po snadných ziscích míče se jim dařilo opakovaně skórovat. Výborná 
obrana a bezchybně chytající brankářky (Malá a Kliková) dovolily soupeřkám pouze 5 střel za 
celý zápas, z nichž ani jedna neskončila v naší brance. Zvítězily jsme jednoznačně a zaslouženě 
11 : 0.  
Hrály 

Kliková, Svobodová, Kutáková (4 branky), Walterová (6 branek), Drozdová (6 branek), 
Kantnerová, Kabátníková, Klementová, Čechurová, Kotlanová (2 branky), Vaňková, Malá  



Minižačky na turnaji v Praze Kobylisích (7. 11. 2010) 
V neděli 7.11.2010 se dvě družstva minižákyň DHC Plzeň zúčastnila turnaje v Praze Kobylisích.  
DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B nastoupilo nejprve proti Pardubicím. Naše hráčky podaly bojovný výkon. V útoku 
se z křídla opakovaně prosazovala Walterová, dařilo se i Kotlanové a Drozdové. Přesto to na 
větší a starší soupeřky nestačilo a prohrály jsme 5 : 9.  
Druhé utkání bylo derby proti DHC Plzeň A. Naše hráčky si udržovaly vedení prvních deset 
minut. Druhou desetiminutovku bohužel nezvládly stejně dobře jako tu první a nedokázaly 
ubránit zejména Paulusovou na pivotu.  Přesto ale držely svoje starší spoluhráčky ve strachu o 
výsledek až do samého závěru. (Prohrály jsme 5 : 7).  
Třetí utkání bylo naším nejhezčím a nejbojovnějším. Utkaly jsme se s hráčkami domácího 
Sokola Kobylisy. Tyto hráčky byly nejen starší, ale také o hlavu větší a fyzicky vyspělejší. My 
jsme se však rozehrály k velkému výkonu. Na vysunutou obranu soupeře po celém hřišti se 
dokázaly dobře prosazovat nejen Walterová, ale i Kotalnová a Vaňková. V brance zachytila 
výborně Verča Netrvalová (z 23 střel na branku pustila za svá záda jen 4). Celé utkání výborně 
zahrála Walterová, která uběhala všechny nejen v útoku, ale i v obraně. Navíc vybojovala dva 
sedmimetrové hody. Při provádění prvního bohužel přešlápla, druhý Drozdová proměnila. 
Remizovaly jsme 4 : 4.  
Čtvrté utkání proti Ledči nad Sázavou se vyznačovalo v prvních minutách naší 
nedisciplinovaností v obraně - nechávali jsme soupeřky střílet snadné góly z blízké vzdálenosti, 
navíc se nám  v útoku nedařilo prosadit se proti brankářkce Ledče. Prohrály jsme 4 : 10.  
Páté utkání  bylo nervy drásající bitvou o poslední místo. Nám se opět dařilo ze spojek 
(Drozdová i Kotlanová daly obě tři branky). Bohužel zase chybovala obrana. Nakonec jsme 
dokázaly uhájit těsné vítězství 6 : 5.  
Poslední zápas proti Hájům byl „utrpením" pro obě strany. Naše hráčky, již značně unavené po 
celém dlouhém dni (mezi zápasy řádily ještě v tělocvičně na nářadí), nedokázaly vysoké 
brankářce z Hájů vstřelit ani jediný gól. Navíc nedokázaly eliminovat rychlé útoky soupeřek. 
Prohrály jsme 0 : 14.  
Celé družstvo zaslouží pochvalu za bojovný výkon!  
Hrály: 

Vaňková 1, Walterová 4, Hornsteinerová, Čechruová, Kliková, Drozdová 8, Kutáková, Kotlanová 
10, Svobodová 1, Lásková, Rittichová, Netrvalová  



Soutěžní turnaj minižákyň (6+1) - DHC Plzeň - 20. 11. 2010 
V sobotu 20. 11. 2010 proběhl v hale DHC Plzeň další ze série západočeských turnajů v házené 
minižákyň. Hrála i obě družstva DHC Plzeň.  
DHC Plzeň B  

Družstvo DHC Plzeň B hrálo na domácím turnaji pouze tři zápasy. Nejprve nastoupilo proti 
Talentu. Bohužel se opět ukázalo, že první zápasy se nám prostě nedaří. Po nepřesnostech v 
útoku a chybách v obraně jsme prohrály 13 : 2, když v prvním poločase jsme nedokázaly dát 
ani gól.  
O hodně lepší výkon a disciplinovanou hru předvedly naše hráčky ve druhém zápase proti 
Tachovu. V útoku se dařilo na spojkách Klementové (3 góly!) a konečně i Hornsteinerové (2 
góly!). Dobře hrály i Kotlanová s Walterovou a výborně zachytaly obě brankářky (první poločas 
Kliková a druhý Malá), které nedostaly ani gól! Vyhrály jsme proti stejně starým soupeřkám 6 : 
0.  
Třetí zápas proti HC Plzeň se nám dařilo zejména v útočné fázi - opět dobře hrála 
Hornsteinerová a výborně s ostatními spolupracovala Kotlanová. Dařilo se i Walterové. Bohužel 
v obraně neměly naše hráčky proti starším a fyzicky vyspělejším soupeřkám šanci a prohrály 
jsme 5 : 12.   
Hrály:  

Hornsteinerová 5, Klementová 3, Kliková, Kotlanová 2, Malá, Netrvalová, Rittichová 1, 
Svobodová, Vaňková, Walterová 2  
Pochvalu si zaslouží také Kutáková a Svobodová - obě nastoupily na družstvo Talentu, které 
dnes mělo málo hráčů. Kutáková dala 2 branky a Svobodová 1.  
   



Třetí turnaj v miniházené (21. 11. 2010 na DHC Plzeň) 
V neděli 21. 11. 2010 proběhl v hale DHC Plzeň třetí turnaj v miniházené.  
Do soutěže se dopřihlásilo družstvo Šťáhlav a na turnaj dorazilo i hodně kluků z Rokycan, tak 
nakonec hrálo v obou skupinách pět družstev.  
V družstvu DHC Plzeň A se nejvíce dařilo v brance Netrvalové, ale dobré výkony podávaly 
i ostatní hráčky. Škoda, že pěkné akce neskončily vždy brankou. Střelba z dálky se dařila 
Hornsteinerové, dobře se uvolňovaly i Klementová s Vaňkovou. O střelbu se pokoušely i Kliková 
s Rittichovou, ale bohužel většinou nepřesně. V DHC Plzeň B výborně zachytala v brance Malá, 
v poli se krásně uvolňovala Walterová - ale i její střely většinou končily v rukou brankářů. Několik 
pěkných kliček konečně předvedla i Kotlanová. Několik uvolnění se podařilo i Kutákové, ale ta 
musí ještě více zapracovat na střelbě.  
V DHC Plzeň C velmi dobře chytala Raslová, nejvíce branek pak nastřílela Nosková. Několik 
sympatických střel předvedla i Duchoslavová, ale ta musí střelbu ještě lépe umisťovat.  
V DHC Plzeň D zazářila nejvíce Natálka Tomanová.  
Pochvalu si zaslouží všechny hráčky, ale i diváci, kteří je mohutně povzbuzovali!  
Výsledky 
DHC Plzeň A 

• Talent A          3 : 14  
• DHC Plzeň B   0 : 4  
• Slávia VŠ        3 : 5  
• Rokycany       5 : 6  

Branky: Vaňková 2, Hornsteinerová 5, Klementová 3, Netrvalová, Rittichová 1, Kliková  
Celkově: miniházená 5. místo, trháky 4. místo, přesná střelba 3. místo  
DHC Plzeň B 

• Slávia VŠ       6 : 6  
• DHC Plzeň A  4 : 0  
• Rokycany       3 : 2  
• Talent            1 : 9  

Branky: Kotlanová 8, Walterová 2, Kutáková 4, Svobodová, Malá, Čechurová  
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 1. místo  
DHC Plzeň C 

• DHC Plzeň D   10 : 3  
• Šťáhlavy          0 : 3  
• Talent B          4 : 7  
• Rokycany        10 : 0  

Branky: Duchoslavová 2, Lásková 4, Raslová 1, Špirochová, Nosková 5, Kutáková 4, 
Svobodová 5, Kliková 2  
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 3. místo  
DHC Plzeň D 

• DHC Plzeň C   3 : 10  
• Talent             0 : 8  
• Šťáhlavy         4 : 6  
• Rokycany        3 : 2  

Branky: Tomanová 4, Toušová, Komárková, Touš 1, Lásková 4, Rittichová 1  
Celkově: miniházená 4. místo, trháky 4. místo, přesná střelba 2. místo  
   
  



Mikulášský turnaj 4+1 na DHC Plzeň 
V sobotu 4.12.2010 proběhl v hale 31. ZŠ Mikulášský turnaj 4+1. Turnaj pořádali Mikuláš a Anděl, jako 
rozhodčí se představili čerti.  

Zúčastnila se tato družstva:  
 Skupina Andělé Pokročilí 

1 Pekelnice z Plzně DHC Plzeň A 

2 Piráti z Talentu Talent Plzeň  

3 Posázavské tygřice Ledeč nad Sázavou 

4 Rokycanští ďáblíci Rokycany A 

5 Čerti z Bor Slávie VŠ Plzeň 

   
 Skupina Andílci Začátečníci 

1 Rokycanští andílci Rokycany B 

2 Plzeňská slůňátka DHC Plzen C 

3 Flintstonovi z Talentu Talent Plzeň B 

4 Šťáhlavští krokodýli Sokol Šťáhlavy 

5 Plzeňští borečci DHC Plzen B 

   
Pekelnice z Plzně 

Odehrály velmi pěkný první poločas proti Pirátům z Talentu (bohužel ve druhém odpadly), 
vybojovaly utkání proti Rokycanským ďáblíkům a také proti Posázavským tygřicím. S čerty z Bor 
dokázaly držet krok také jen jeden poločas.  
Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Natálie Walterová.  
Výsledky Pekelnic z Plzně:  

• Piráti z Talentu        4 : 23  
• Rokycanští ďáblíci   9 : 5  
• Posázavské tygřice  8 : 7  
• Čerti z Bor                5 : 16  



Branky:  

Walterová 15, Malá, Hornsteinerová 4, Klementová 4, Kantnerová 3, Netrvalová, Vaňková, 
Svobodová  
   
Plzeňští borečci 

První dva zápasy bohužel vinou nepřesné střelby prohrály (nejprve s Rokycanskými andílky, 
později s Flintstonovými z Talentu). Poté porazily Plzeňská slůňata a na závěr prohrály se 
Šťáhlavskými krokodýly.  
Družstvu se ale velmi dařily trháky - v této soutěži porazily všechny soupeře a zvítězily!  
Nejlepší hráčkou družstva byla Kája Kliková.  
Výsledky Plzeňských borečků:  

• Rokycanští andílci       2 : 5  
• Flintstonovi z Talentu  6 : 9  
• Plzeňská slůňata         18 : 2  
• Šťáhlavští krokodýli     7 : 12  

Branky:  
Kabátníková, Duchoslavová 1, Lásková 7, Čechurová, Nosková, Sedláčková, Kutáková 10, 
Rittichová 2, Kliková 13  
 Plzeňská slůňata  

Opět získala největší sympatie publika. Suverénně nejmladší účastnice turnaje prohrály sice 
všechny zápasy, ale dokázaly vstřelit 5 branek.  
Nejlepší hráčkou družstva byla Viktorka Šuhajdová.  
Výsledky Plzeňských slůňat:  

• Flintstonovi z Talentu    0 : 13  
• Šťáhlavští krokodýli       1 : 17  
• Plzeňští borečci             2 : 18  
• Rokycanští andílci         2 : 12  

Branky:  

Komárková, Toušová 1, Šuhajdová 1, Tomanová 1, Krausová, Touš 2, Křížová  

Soutěžní turnaj minižákyň (6+1) - Tachov - 18. 12. 2010 
Minižačky DHC Plzeň B se v sobotu 18. 12. 2010 zúčastnily dalšího ze série soutěžních turnajů 
v házené 6+1. Tentokrát se hrálo v Tachově.  
Hráčky DHC Plzeň B nastoupily k prvnímu zápasu proti domácímu Tachovu A. Naše hráčky si 
dokázaly vypracovat velké množství šancí, ale bohužel v prvním poločase nedokázaly vstřelit 
žádnou branku. Walterová výborně sbíhala z levého křídla, ale často brankovištěm a rozhodčí 
opakovaně pískaly přešlap. Tachovské hráčky mohutně povzbuzované rodiči celý zápas vedly 
a vyhrály zaslouženě 9 : 3.  
Ke druhému zápasu nastoupily naše hráčky proti Chebu B a díky výborně zvládnuté vysunuté 
obraně zvítězily jednoznačně 16 : 0 (zajímavostí je, že Chebu B dokázaly naše hráčky vstřelit 
více branek než kluci z Talentu).  
Třetí zápas proti Slávii VŠ Plzeň byl od začátku jednoznačnou záležitostí pro starší smíšené 
družstvo ze Slávie (kromě dvou hráčů ročník 2001 byli všichni ročník 2000). Naše hráčky 
(většina ročník 2002) předvedly v prvním poločase odevzdaný výkon. Ve druhém sice 
nedokázaly vstřelit ani branku, ale předvedly několik pěkných akcí. Prohrály jsme 2 : 17.  
Náš jednoznačně nejlepší zápas bylo poslední utkání proti Chebu A (v současnosti čtvrté 
družstvo průběžné tabulky - my jsme deváté). Našim hráčkám se v prvním poločase dařilo a 
stále si udržovaly více brankové vedení. Bohužel ve druhém poločase se už nedokázaly tak 
často prosazovat, v závěru jim došly síly a utkání jsme neudržely a prohrály 9 : 11.  Výborný 
výkon ale podaly všechny hráčky.  



Celkově naše družstvo na turnaji předvedlo velice pěknou hru. Dařilo se Vaňkové, Walterové, 
Klementové i Kantnerové. Po nemoci nastoupila Drozdová, jejíž výkon ještě nebyl stoprocentní. 
Konečně se rozehrála Kotlanová, která se prosazovala v útoku - nejen samostatně ale dokázala 
i připravit několik gólových akcí pro ostatní. Velmi dobře zachytaly i obě brankářky (Netrvalová 
a Malá).  
Hrály: Drozdová 6, Kabátníková, Kantnerová 4, Klementová 3, Kotlanová 4, Malá 3, Netrvalová, 
Nosková, Vaňková, Walterová 10  



Čtvrtý turnaj v miniházené (19. 12. 2010 Talent Plzeň) 
V neděli 19. 12. 2010 proběhl v nafukovací hale Talentu Plzeň čtvrtý turnaj v miniházené. Hrálo 
se opět ve dvou skupinách po pěti družstvech.  
Družstva DHC Plzeň A, B i C postihla velká marodka, a tak se na turnaji sešlo pouze 13 hráček 
(místo potřebných 15). Většina hráček tak hrála střídavě ve dvou družstvech.   
V družstvu DHC Plzeň A chytala Malá, v poli se prosazovaly Kotlanová, Kantnerová, 
Klementová a konečně i Kliková. Družstvo jednoznačně zvítězilo nad kluky z Rokycan 18 : 8. 
Jeho nejhezčím zápasem bylo derby proti DHC Plzeň B, které bylo prvních dvacet minut zcela 
vyrovnané a obě družstva se přetahovala o výsledek. V posledních pěti minutách ale DHC Plzeň 
A rozhodlo šňůrou tří branek o svém vítězství.  
V DHC Plzeň B opět výborně zachytala Netrvalová, v poli krásné akce předváděla Walterová, 
Drozdová, Vaňková i Kantnerová. Družstvo zahrálo velmi pěkně proti Talentu A (prohra jen 1 : 
6) a dále dokázalo trápit Slávii VŠ Plzeň ve výborném zápase až do samého závěru (prohra 12 
: 15).  
Všechny hráčky se snažily o uvolnění a všechny dávaly góly :-) K vidění byly i branky po 
spolupráci dvojic či trojic hráček.  
V družstvu DHC Plzeň C dobře chytala Raslová, nejvíce branek pak nastřílely opět Nosková s 
Láskovou.  
V DHC Plzeň D dobře hrály Tomanová a Pitulová. Družstvo se dočkalo svého historického 
umístění (4. místo z pěti), když v derby dokázalo porazit družstvo DHC Plzeň C.  
Výsledky 
DHC Plzeň A 

• Rokycany A    18 : 8 
• Slavia VŠ        10 : 22  
• DHC Plzeň B    11 : 8  
• Talent A           4 : 17  

Branky: Klementová 9, Malá 3, Kliková 5, Kotlanová 17, Kantnerová 6, Vaňková 2  
Celkově: miniházená 3. místo,  
DHC Plzeň B 

• Talent            1 : 6  
• Rokycany A   21 : 9  
• DHC Plzeň A  8 : 11  
• Slávie VŠ       12 : 15  

Branky: Vaňková 4, Kantnerová 7, Walterová 15, Drozdová 10, Netrvalová 1, Klementová 4  
Celkově: miniházená 4. místo  
DHC Plzeň C 

• Rokycany B    6 : 5  
• Šťáhlavy         7 : 8  
• Talent B          4 : 10  
• DHC Plzeň D   6 : 7  

Branky: Kabátníková, Nosková 7, Špirochová, Raslová 5, Lásková 2, Malá 2  
Celkově: miniházená 5. místo, trháky 3. místo  
DHC Plzeň D 

• Talent B         1 : 15  
• Šťáhlavy         0 : 12  
• Rokycany B    0 : 13  
• DHC Plzeň C   7 : 6  

Branky: Toušová, Touš 1, Tomanová 4, Pitulová 1, Komárková 2, Křížová  
Celkově: miniházená 4. místo, trháky 4. místo,  



Minižačky na turnaji v Písku (15. 1. 2011) třetí a šesté 
V sobotu 15. ledna 2011 se minižačky zúčastnily zimního turnaje minižaček v Písku.  
DHC Plzeň B  

Družstvo DHC Plzeň B (složené z hráček ročník 2001 a 2002) nastoupilo nejprve proti 
Strakonicím. Bohužel do turnaje nevstoupilo zrovna ideálně - v prvním zápase proti Strakonicím 
se dlouho rozkoukávalo a nakonec prohrálo 2 : 12.  
Druhý zápas proti Hájům A byl také jednoznačnou záležitostí soupeře - naše hráčky hrály 
odevzdaně a v útoku kupily chybu za chybou. Prohrály jsme 2 : 13.  
Třetí zápas proti Písku B byl zápasem o bytí a nebytí. Naše hráčky věděly, že musí zvítězit, 
pokud se chtějí vyhnout nepříjemné bitvě o poslední místo. Naštěstí díky vysunuté obraně a 
rychlým útokům Walterové byl zápas od začátku až do konce v našich rukách a zvítězily 
jsme     9 : 4.  
V zápase o konečné 5. a 6. Místo nastoupily hráčky proti rozjetému Protivínu. Během prvních 
deseti minut byla patrná herní převaha soupeře, a tak druhých deset minut bylo už 
jednoznačnou záležitostí soupeřek, které zvítězily 9 : 2.  
Nejlepší hráčkou družstva byla Natálie Walterová.  
Branky: Drozdová 6, Klementová 1, Kotlanová 2, Walterová 6, Malá, Kantnerová, Rittichvoá, 
Raslová, Vaňková, Kabátníková  
DHC Plzeň A  

Družstvo DHC Plzeň A (složené ze tří hráček ročník 2000, dvou hráček ročník 2001, tří úplných 
začátečnic a Honzy Šmrhy) mělo výborný vstup do turnaje. Nejprve porazilo Protivín 6 : 3 (měly 
jsme raketový vstup do utkání a náskok jsme si dokázaly udržet až do konce). V brance se dařilo 
netravlové, v útoku dobře hrály všechny spojky (Fousková, Šmrhová, Šmrha).  
Ve druhém zápase proti Písku A se nám vůbec střelecky nedařilo - všechny pokusy končily buď 
mimo branku nebo v rukách velmi dobře chytající brankářky Písku. Prohrály jsme 11 : 2.  
V dalším zápase proti Hájím B mělo družstvo jasný cíl - zvítězit a postoupit mezi nejlepší čtyři 
družstva turnaje. To se podařilo díky bojovnému výkonu všech hráček.  
Do finálové skupiny jsme si přinášely prohru s Pískem A  a čekal nás další těžký soupeř - Háje 
A. Naše družstvo nastoupilo k zápasu odevzdané a začalo velmi nepřesvědčivě. Ještě v desáté 
minutě však nebyl výsledek ve prospěch Hájů příliš jednoznačný - vedly 4 : 2. Nám se však 
nepodařilo proměnit žádnou ze šancí a soupeřky následně z druhé vlny rychlého útoku opět 
začaly dávat branky. Prohrály jsme zbytečně vysokým rozdílem 3 : 10.  
Poslední utkání proti Strakonicím bylo utkání dvou vyrovnaných družstev. Strakonicím se vydařil 
úvod utkání a brzy vedly 3 : 0. Naše družstvo se ale nenechalo odradit nepříznivým výkonem. 
Postupně se nám začalo dařit v útoku - důležitý gól dala Fousková - poté se štěstím skórovala 
Šmrhová a rozehrál se i Šmrha. Postupně jsme ukrajovaly z náskoku soupeřů (družstvo bylo 
smíšené), skvěle bránily, hecovaly se a bojovaly. Medailová naděje postupně začala sílit a když 
se soupeřům naprosto přestala dařit střelba (všechny pokusy končily buď vysoko nad brankou 
nebo v rukou dobře chytající Netrvalové), bylo rozhodnuto. Družstvo si vybojovalo bronzové 
medaile.  
Nejlepší hráčkou družstva byla Veronika Netrvalová.  
Branky: Šmrhová 7, Fousková 5, Bláhová 5, Šmrha 8, Netrvalová, Kutáková, Svobodová, 
Nosková, Sedláčková, Kliková  
Konečné pořadí turnaje: 

1. Sokol Písek A  
2. HC Háje Praha A  
3. DHC Plzeň A  
4. Strakonice  
5. Slavoj Protivín  



6. DHC Plzeň B  
7. HC Háje Praha B  
8. Sokol Písek B  

   



Turnaj minižaček 6+1 (23. 1. 2011 na DHC Plzeň) 
V neděli 23. 1. 2011 proběhl další ze série soutěžních turnajů minižactva 6 + 1 (turnaj pořádalo DHC 
Plzeň).  
DHC Plzeň A 

Výsledky:  
• DHC"B" Plzeň 11 : 5 
• Háje Praha 6 : 8 
• Cheb "A" 8 : 2 
• HC"A" Plzeň 11 : 9 
• DHC"B" Plzeň 14 : 3 
• Háje Praha 0 :11 

 Turnaj hodnotím kladně, v týmu došlo k lepší herní aktivitě téměř u všech zúčatněných hráček. 
Trošku jsme doplatily na rozlosování, protože šnůru 4 zápasů po sobě, vždy s přestávkou jeden 
zápas, nás stálo hodně sil a poslední zápas jsme už nezvládly fyzicky. 
Hrály : Trnková, Černíková, Rybáková 8, Denková 10, Haidelmeierová 1, Marková 1, 
Schejbalová, Bláhová 4, Šmrhová 15, Křišťanová 10, Fousková 2.  
DHC Plzeň B 

Mělo na tomto turnaji velice těžký los, protože nehrálo proti z žádnému ze svých "vyrovnaných" 
soupeřů. Nejprve jsme prohrály proti DHC Plzeň A 5 : 11 (zejména díky velice špatné obraně 
v  prvním poločase - druhý poločas jsme prohrály "jen" 4 : 6).  
Ani druhý zápas proti Chebu A nám nevyšel podle našich představ. Pro nás bezgólový první 
poločas opět výrazně poznamenal celkový výsledek zápasu (druhý poločas jsme prohrály "jen" 
1 : 2).  
Třetí utkání proti Hájům Praha bylo asi naším nelepším na turnaji. Konečně se nám dařilo dávat 
branky (a to v obou poločasech) a předvedly jsme i několik pěkných akcí. Prohrály jsme 6 : 10, 
když oba poločasy skončily stejným výsledkem 3 : 5.  
Čtvrtý zápas proti opět Hájům A (soutěž se hraje dvoukolově a my jsme se s nimi doposud 
neutkaly) byl vyrovnaný jen v prvním poločase (prohrály jsme 1 : 3). Bohužel druhý poločas už 
jsme trochu polevily a celkově prohrály 2 : 7.  
Pátý zápas znovu proti DHC Plzeň A už byla na našich hráčkách patrná únava z předchozích 
zápasů. Opět jsme se nedokázaly trefit do branky po celý první poločas (0 : 8). Druhý poločas 
už to bylo lepší a předvedly jsme i pěkné spolupráce dvojic (Klementová - Walterová). Prohrály 
jsme 3 : 14.  
Hrály: Klementová 3, Walterová 2, Kotlanová 2, Vaňková, Kantnerová 1, Kutáková, Netrvalová, 
Lásková, Malá, Čechurová, Drozdová 9.  



Minižačky v Praze na turnaji 4+1 
V sobotu 29. 1. 2011 se minižačky zúčastnily turnaje 4+1 v Praze na Astře.  
DHC Plzeň A  

Nejprve prohrálo s tradičním soupeřem Talentem Plzeň 2 : 5 a poté podlehlo starším klukům z 
Bělé pod Bezdězem A 4 : 9. Pak konečně přišla první výhra: 19:8 nad děvčaty z Ledče nad 
Sázavou. Poslední utkání v základní skupině proti Astře skončilo výhrou domácích 13 : 10.  
V boji o konečné umsítění nastoupila naše děvčata proti Astře A a v úžasném zápase podlehla 
po dramatickém souboji 7 : 8.  
Branky: Drozdová 5, Walterová 18, Klementová 2, Kantnerová 16, Netrvalová, Svobodová 1   
Konečné pořadí:  

1. Bělá pod Bezdězem A  
2. Talent Plzeň A  
3. Astra Praha A  
4. DHC Plzeň A  
5. Ledeč nad Sázavou  

DHC Plzeň B  

Prohrálo s Talentem B 8 : 12, ve vyrovnaném utkání podlehlo Astře B 8 : 12. Dále nestačilo na 
kluky z Bělé pod Bezdězem (2 : 19). Turnaj se hrál dvoukolově. Druhé utkání s kluky z Talentu 
už bylo vyrovnanější (prohrály jsme 3 : 6). Také s dalším soupeřem Astrou B jsme hrály lépe, 
ale přesto prohrály 6 : 9. Turnaj jsme zakončily prohrou proti Bělé B 2 : 12.  
Branky: Kotlanová 21, Duchoslavová 1, Čechurová, Kabátníková, Lásková 2, Sedáčková, 
Špirochová, Šuhajdová  
Konečné pořadí:  

1. Bělá pod Bezdězem B 
2. Astra Praha B 
3. Talent Plzeň B 
4. DHC Plzeň B 



Pátý turnaj v miniházené (26. 2. 2011 DHC Plzeň) 
V sobotu 26. 2. 2011 proběhl v hale DHC Plzeň pátý turnaj v miniházené. Hrálo se opět ve dvou 
skupinách po pěti družstvech.  

Družstva DHC Plzeň A i B odehrála velmi pěkné zápasy. Na hráčkách už se začínají pozitivně 
projevovat získané zkušenosti.  
V družstu DHC Plzeň A hrály velmi dobře Šmrhová i Klementová, dobře hrála i Kotlanová, ale 
té stále chybí na hřišti větší pohyb. Prosazovala se i Vaňková. Družstvo jednoznačně přehrálo 
Slávii i Šťáhlavy, dokázalo zvítězit i v derby. Statečný výkon předvedlo i s Talentem, který po 
celý zápas nedokázal gólově odskočit a vítězství si zajistil až v posledních minutách.  
V družstvu DHC Plzeň B  se kromě Oravcové nejvíce střelecky prosazovaly Drozdová a 
Kantnerová. V brance se dařilo Netrvalové. Také DHC B jednoznačně porazilo Slávii i Šťáhlavy 
a rovněž s Talentem sehrálo pěkný zápas, který skončil tradičně vítězstvím kluků.  
V družstvu DHC Plzeň C dobře chytala Kliková, nejvíce branek pak nastřílely opět Nosková s 
Láskovou. Družstvo zatím "dojíždí" na neumístěnou střelbu. Šance si hráčky vypracují, ale 
nedokážou je proměnit.   
V DHC Plzeň D dobře chytala Raslová, v poli se nejvíce dařilo Tomanové a Pitulové.  
Výsledky 
DHC Plzeň A 

• Slavia VŠ        11 : 4  
• Šťáhlavy          9 : 4 
• DHC Plzeň B    6 : 2  
• Talent A           6 : 9  

Branky: Kotlanová 8, Vaňková 1, Klementová 5, Šmrhová 14, Svobodová 1, Malá  
Celkově: miniházená 2. místo  
DHC Plzeň B 

• Talent A         4 : 8  
• Slavia VŠ       10 : 4 
• DHC Plzeň A  2 : 6  
• Šťáhlavy        11 : 2 

Branky: Kutáková 3, Schejbalová, Drozdová 8, Kantnerová 5, Hornsteinerová 1, Rittichová, 
Oravcová 10, Netrvalová  
Celkově: miniházená 3. místo  
DHC Plzeň C 

• DHC Plzeň C  1 : 1  
• Rokycany B    5 : 4  
• Rokycany A    3 : 4 
• Talent B          2 : 6  

Branky: Sedláčková, Špirochová, Duchoslavová, Nosková, Kabátníková, Lásková, Čechurová, 
Kliková  
Celkově: miniházená 4. místo  
DHC Plzeň D 

• DHC Plzeň C  1 : 1  
• Rokycany A    0 : 7  
• Rokycany B    6 : 12  
• Talent B          1 : 6  

Branky: Tomanová 2, Toušová, Pitulová 6, Krausová, Touš, Křížová, Raslová  
Celkově: miniházená 5. místo  



Minižačky na turnaji ve Zruči nad Sázavou (12. 3. 2011) 
V sobotu 12. 3. 2011 se družstvo minižaček zúčastnilo turnaje ve Zruči nad Sázavou.  
Hrálo se ve dvou kategoriích a představila se hned tři našeho družstva. Ještě ve středu to 
vypadalo, že se na turnaji představí více než 20 našich hráček, ale chřipková vlna nás zasáhla 
na plno ve čtvrtek a pátek a zasáhla zejména zkušenější družstvo přípravky, ze kterého vypadla 
celá základní sestava a trenéři tak byli nuceni improvizovat. Jak se ale říká - všechno zlé je k 
něčemu dobré - nově vytvořené družstvo "zkušenější" družstvo přípravky zahrálo velmi dobře a 
všechny překvapilo třetím místem, což je nečekaný úspěch.   
DHC Plzeň  (žlutá skupina - kategorie Minižačky) 

Družstvo složené ze čtyř hráček ročník 2001 a jedné hráčky ročník 2000 mělo těžkou úlohu v 
těžké skupině. Nejprve nastoupilo proti Kutné Hoře, pozdějšímu vítězi turnaje. Všechny 
"zkušené" hráčky udělaly řadu chyb, které soupeř z rychlých útoků trestal. Prohrály jsme 14 : 
24. Dalším soupeřem byly Strakonice. Bohužel ani zde naše hráčky nestačily na lepší soupeře 
a prohrály 7 : 18. Konečně třetí zápas se vydařil a porazily jsme po výborném a bojovném výkonu 
Olomouc 13 : 12.  V bojích o konečné umístění jsme bohužel v normální hrací době jen 
remizovaly s Kutnou Horou B, ale trháky rozhodly o tom, že soupeř postoupí do bojů o 5. místo 
a my se budeme muset bít, abychom nebyli poslední. V posledním zápase jsme shodou náhod 
nastoupili proti družstvu Talentu (složeném z hráčů ročník 2001). Naše hráčky statečně bojovaly 
po celou dobu a dokázaly si udržovat mírný náskok. V normální hrací době jsme vyhrály 13 : 
12, pak ale následovaly trháky, které se připočítávaly k výsledku. Z družstva Talentu dokázaly 
proměnit jen dva hráči, naše hráčky se ale vyhecovaly a daly hned 4 góly. Zvítězili jsme 17 : 14. 
Neskončili jsme poslední a co je velmi cenné - konečně jsme porazili Talent!  
V družstvu velmi dobře chytala Verča Netrvalová. Nejvíce gólů dala Anička Šmrhová (31). 
Pochválit ale musíme také Míšu Kotlanovou - která se značnou měrou podílela na vítězství nad 
Talentem (v tom zápase dala 6 gólů, celkově 14). Také Natálka Walterová zahrála poměrně 
slušně, i když stále to není její maximum (20 gólů). Na křídle trochu nesměle hrála Kája Kliková 
(také ona dala Talentu dva veledůležité góly).  
Konečné pořadí mini 

1. Kutná Hora A (hoši)  
2. Olomouc A (hoši)  
3. Strakonice (hoši)  
4. Zruč nad Sázavou (hoši)  
5. Olmouc B (hoši)  
6. Kutná Hora B (smíšené)  
7. DHC Plzeň (dívky)  
8. Talent Plzeň (hoši)  

DHC Plzeň (zelená skupina - přípravka) 

Družstvo se opíralo o velmi dobré výkony brankářky Míši Malé. Gólově družstvo držely Anička 
Kutáková a Janička Hornsteinerová. Důležité ale byly dobré výkony obou křídel, která sice 
nedala příliš mnoho branek, ale za to nechybovala a dokázala výborně bránit. Družstvo 
rozhodovalo zápasy především velmi dobrou obranou.  
Nejprve naše hráčky nastoupily proti Zruči B a jednoznačně zvítězily 14 : 1. Hned následující 
zápas proti Havlíčkovu Brodu už tak jednoznačný nebyl a na hráčkách se projevila únava ze 
dvou zápasů hraných po sobě bez střídání. Přesto jsme se ve druhém poločase dokázaly gólově 
odtrhnout a zvítězit 10 : 5. Třetí záaps proti Kutné Hoře byl jednoznačnou záležitostí - zvítězily 
jsme 12 : 0. V boji o konečné pořadí jsme nejprve podlehly domácí Zruči B, když jsme se 
nedokázaly vyrovnat s osobní obranou soupeře a nepřesnými výroky rozhodčího. V utkání o 
konečné třetí místo jsme ale nenechaly nikoho na pochybách, kdo si ze Zruče odveze 
pomyslnou bronzovou medaili. Zvítězili jsme 11 : 2.  



V poli vynikala zejména Kutáková (32 branky). Konečně se do formy dostává i Hornsteinerová 
(24 branek). Na prudší střelbě musí zapracovat ještě Rittichová (2 branky) a více se prosazovat 
musí také Čechurová (3 branky).  
DHC Plzeň C - (červená skupina - přípravka) 

Družstvo složené z téměř úplných začátečnic mělo v kategorii přípravek tu těžší skupinu. 
Nejprve podlehlo Talentu 0 : 22. Poté si, zejména díky brankám Pavlíny Láskové a Míši Malé 
poradilo s Kutnou Horou B 12 : 1. Pozdějšímu finalistovi ze Zruči jsme podlehli 7 : 18. Bohužel 
první semifinálové utkání jsme stejně jako pozdějí utkání o konečné umístění prohráli o jediný 
gól a zústala nám tak nepopulární poslední příčka.  
Přesto musíme pochválit za brankářské výkony zejména Evičku Kabátníkovou, za vstřelené 
branky Pavlínu Láskovou (15 branek) a Míšu Malou (11 branek), výborně bránila Nikol 
Špirochová (1 branka). Dobře hrály i Natálka Tomanová (1 branka) a Kája Sedláčková (4! 
branky).  
Konečné pořadí přípravka 

1. Talent A (hoši)  
2. Zruč A (hoši)  
3. DHC Plzeň A (dívky)  
4. Havlíčkův Brod (smíšené)  
5. Zruč B (hoši)  
6. Kutná Hora A (smíšené)  
7. Kutná Hora B (smíšené)  
8. DHC Plzeň B (dívky)  



Šestý turnaj v miniházené (26. 3. 2011 na DHC Plzeň) 
V sobotu 26. 3. 2011 proběhl v hale DHC Plzeň šestý turnaj v miniházené. Hrálo se opět ve dvou 
skupinách po pěti družstvech.  

Družstva DHC Plzeň A, B i C odehrála velmi pěkné zápasy a na všech třech byl znát herní 
pokrok.  
Oporou družstva DHC Plzeň A byla tradičně velmi dobře chytající Veronika Netrvalová. 
Výborným pohybem na hřišti a pěknými góly se předvedla Natálka Walterová. Natálka Rittichová 
měla tři zápasy problémy s chytáním míče, ale ve čtvrtém už se jí konečně více dařilo. Postupně 
se rozehrává i Kája Kliková, která celý turnaj odehrála v poli. Stále se špatnou technikou střelby 
(málo vytažená ruka) bojuje Lucka Drozdová, ale pochválit ji musíme za lepší pohyb na hřišti.  
V družstu DHC Plzeň B velmi dobře zachytala brankářka Míša Malá. V poli se dařilo oběma 
spojkám - Janičce Hornsteinerové a Míše Kotlanové. Několik zdařilých kliček předvedla i Bára 
Vaňková. Míša Svobodová ještě musí přidat na důrazu a zlepšit uvolnění na obě strany.  
V družstvu DHC Plzeň C nejvíce dominovala Bára Nosková - dobře nabíhala a nastřílela i 
nejvíce gólů. V brance i v poli se dařilo Káje Raslové. Střelbu zlepšila i Pavlína Lásková, ale 
ještě musí pracovat na uvolnění a náběhu. Pěkný gól dala i Evička Kabátníková - ale ta se musí 
při hře více soustředit. Nikol Špirochová se velmi snažila a vynikala zejména v obraně.  
V družstvu DHC Plzeň D byla nejaktivnější hráčkou Natálka Tomanová, ale i ostatní "špuntovky" 
se moc snažily a jejich výkony rozhodně patřily k tomu divácky nejatraktivnějšímu, co dnešní 
turnaj nabídl :-)  
Výsledky  
DHC Plzeň A 

• Talent A         1 : 12  
• DHC Plzeň B   8 : 5 
• Rokycany A      11 : 3  
• Slavia VŠ         9 : 2  

Branky: Drozdová 8, Netrvalová, Rittichová 1, Walterová 17, Kliková 3  
Celkově: miniházená 2. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 3. místo  
DHC Plzeň B 

• Slavia VŠ       5 : 3  
• DHC Plzeň A  5 : 8 
• Talent A         2 : 12  
• Rokycany A   7 : 3 

Celkově: miniházená 3. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 2. místo  
DHC Plzeň C 

• DHC Plzeň D  10 : 0  
• Šťáhlavy         4 : 6  
• Talent B         3 : 7 
• Rokycany B    5 : 0  

Branky: Špirochová 1, Kabáníková 1, Nosková 12, Lásková 4, Raslová 5  
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 1. místo  
DHC Plzeň D 

• DHC Plzeň C  0 : 10  
• Talent B         0 : 10  
• Šťáhlavy        3 : 8 
• Rokycany B   0 : 5 

   
Branky: Tomanová 3, Toušová, Pitulová, Říhánková, Touš 1, Pitulová, Komárková, Krausová  
Celkově: miniházená 5. místo, trháky 4. místo, přesná střelba 2. místo  



Sedmý turnaj minižactva 4+1 na Slávii VŠ (2. 4.) 
V sobotu 2. 4. proběhl také další soutěžní turnaj 4+1. Tentokrát pořádala Slávia VŠ Plzeň. Hrálo se pouze 
na jednom hřišti. Za DHC Plzeň startovaly tradičně Špuntovky (tréninková skupina Pavly Toušové) a dále 
zbytek družstva z trenérské skupiny Jarky Šmrhové - pod vedením Ajky Šmolíkové a Evy Volákové.  
Skupina č. 2 

Družstvo DHC Plzeň B odehrálo výborné zápasy. Nejprve porazilo Slávii VŠ B 3 : 0. Poté DHC 
Plzeň C 9 : 1. Škoda je zápasu s Talentem B, který jsme dlouho vedly (dokonce 4 : 1), ale 
nakonec prohrály 5 : 6. Také zápas proti Šťáhlavům byl velmi vyrovnaný a skončil nakonec 
vítězstvím kluků 2 : 1.  
Hrály:  
Kabátníková, Špirochová 1, Duchoslavová 1, Nosková 5, Raslová 7, Čechurová, Lásková 3  
DHC Plzeň C  

• Talent B         0 : 10 
• DHC Plzeň B  1 : 9 
• VŠ B               0 : 3 
• Šťáhlavy         1 : 7 

Krausová, Tomanová, Šuhajdová, Touš, Toušová, Pitulová 1, Komárková 1, Skřivanová  
Skupina č. 1 

Se hrála odpoledne a za DHC Plzeň nastoupily stejné hráčky jako dopoledne. Bohužel proti 
starším a silnějším soupeřům se nedokázaly prosazovat a prohrály všechny tři zápasy.  
Jediný gól dala Bára Nosková.  
   



Aprílový turnaj minižaček (2.4.2011 DHC Plzeň) 
V sobotu 2.4.2011 proběhl v hale DHC Plzeň Aprílový turnaj minižaček. Představila se tři 
družstva DHC Plzeň: DHC Plzeň Pe-To (trenéři Petra Lhotská a Tomáš Jiskra), DHC Plzeň Go-
Ne (trenéři Václav Gosť a Luboš Netrval), DHC Plzeň 2001 (trenéři Jarka Šmrhová a team).  
DHC Plzeň 2001  

Družstvo (složené z hráček ročník 2001 a 2002) odehrálo tři výborné zápasy, jeden zápas 
průměrný a jeden vyloženě nevydařený. Podařil se jim hned vstup do turnaje, když v prvním 
zápase trápily Slavoj Tachov výbornou hrou v útoku a dobrou obranou. Tachov skóroval v 
prvním poločase hned třikrát po střelách z dálky. Ve druhém poločase pokračovaly naše hráčky 
ve velmi dobrém výkonu a uhrály se silným soupeřem remízu 3 : 3. Bohužel prohraný první 
poločas rozhodl o celkovém výsledku 6 : 3 ve prospěch Tachova. V poli vynikaly zjeména 
Walterová a Kutáková.  
Druhý zápas proti DHC Pe-To (hráčkám ročník 2000) se nám vyloženě nevydařil. Tatam byla 
pohledná hra z prvního zápasu. Množství technických chyb (zejména špatných přihrávek) 
umožnilo soupeřkám rychle skórovat. Střelecky se dařilo pouze Drozdové.  
Třetí zápas proti Kobylisům byl náš nejvydařenější na turnaji. Po vyrovnaném prvním poločase 
jsme velmi dobře hrály i v tom druhém, ale neproměňovaly jsme.  
Čtvrtý zápas proti Slávii Praha byl střelecky nevydařený - nedařilo se nám prosadit se proti 
nejlepší brankářce celého turnaje. Až ve druhém poločase se nám podařilo dvakrát skórovat. 
Chybovaly jsme i v obraně - nedokázaly jsme se vyrovnat se záběhy křídel ani se clonami pivota. 
Prohrály jsme 2 : 13.  
Poslední zápas rozhodla poslední dvouminutovka prvního poločasu. V ní jsme soupeřkám třikrát 
hodily míč do ruky. O dva roky starší hráčky tyto šance využily a odskočily nám na třígólový 
rozdíl. Ve druhém poločase jsme zlepšily hru a soupeře dost potrápily, bohužel jsme ale 
nedokázaly smazat manko z prvního poločasu. Prohrály jsme 6 : 10.  
Přestože jsme byly poslední, odehrály jsme tři velice pěkné zápasy. O našich prohrách rozhodla 
naše nezkušenost a mnohdy i výšková a věková převaha soupeřek. Dobrá hra družstva je ale 
příslibem k dobrým výsledkům v příští sezóně.  
Velmi dobře zahrála všechna křídla - vynikala zejména Natálie Walterová (nejlepší hráčka 
našeho družstva). Ze spojek se nejvíce dařilo Drozdové a v některých zápasech Kutákové. 
Dobrý přehled v útoku a výbornou hru v obraně předváděla Lucka Klementová. Velmi pěknými 
zákroky se prezentovaly i obě brankářky - Netrvalová a Malá. Pochvalu zaslouží samozřejmě 
všechny :-)  
Branky DHC 2001:  Drozdová 6, Klementová 1, Kotlanová 2, Kutáková 2, Walterová 9, dále hrály: 
Hornsteinerová, Kliková, Malá, Netrvalová, Rittichová, Svobodová, Vaňková  



Turnaj minižactva - házená 6+1 (10. 4. 2011 Talent) 
V neděli 10.4. proběhl první z nadstavbové části turnajů dlouhodobé soutěže v Plzeňském a 
Karlovarském kraji. Byl to turnaj družstev, která skončila po základní části jedenáctičlenné soutěže na 
6.-11. místě. V turnaji startovala dvě družstva DHC Plzeň. 
DHC Plzeň B 

Sehrálo svůj nejlepší zápas hned na začátku proti Chebu B. Díky vysunuté obraně zvítězily naše 
hráčky snadno 18 : 1, když v prvním poločase šla na naši branku pouze jedna střela. Naše 
hráčky měly jednoznačnou převahu a předváděly i pěkné akce.  
Druhý zápas proti HC Plzeň A už nebyl tak pohledný. Dokázaly jsme si vypracovat mnoho šancí, 
které jsme bohužel velmi nepřesně zakončovaly. Také 8 technických chyb (zejména špatné 
přihrávky) -  se výrazně podepsalo na celkovém výsledku - prohrály jsme 3 : 8.  
Třetí zápas byl naprosto tragický. Naše hráčky si nedokázaly přesně přihrát. Navíc neuposlechly 
taktické pokyny a hrály velmi naivně. Kluci z Talentu trestaly naše zbytečné chyby góly z 
rychlých útoků. Nefungovala ani obrana při postupném útoku Talentu. Navíc vyhořely i obě 
brankářky. Prohrály jsme 2 : 16. (Po zápase jsme si mysleli my trenéři, že už hůře být nemůže. 
Ale šeredně jsme se mýlili!)  
Hned v dalším zápase nás o tom naše hráčky přesvědčily. Tragédie se změnila v čiré zoufalství. 
Počet technických chyb se vyšplhal na 11! Navíc jsme na branku soupeře dokázaly za 25 minut 
vystřelit pouze 17x, za tu dobu nám naše starší spoluhráčky z DHC Plzeň nasázely 23 branek. 
Další čtyři šance neproměnily. Zápas skončil 23 : 1 pro DHC Plzeň A.  
V našem posledním utkání jsme nastoupily proti dívkám z HC Plzeň.  V podstatě se opakovala 
situace ze zápasu proti klukům z HC Plzeň. Nedokázaly jsme uhlídat střelkyni HC Plzeň a navíc 
jsme nedokázaly proměnit řadu šancí - zpracovat míče při přechodu do rychlého protiútoku, 
proměnit sedmimetrové hody či šance z křídel. Opět jsme udělaly osm technických chyb - 
nejvíce v nich "vynikala" Kutáková - 4 chyby.  
Celkově se dá turnaj hodnotit jako nevydařený. Přestože jsme tentokrát uhrály jedno vítězství, 
náš výkon byl horší než minulý týden na turnaji na DHC Plzeň. Snad se podaří během měsíce 
ještě něco natrénovat a na Memoriálu Karla Šulce se představíme v lepším světle!.  
Branky:  

Drozdová 3, Hornsteinerová 3, Kantnerová 2, Klementová 3, Kliková 1, Kutáková 4, Lásková, 
Malá 1, Netrvalová, Nosková, Rittichová 2, Vaňková, Walterová 8  



Memoriál Karla Šulce - hodnocení minižačky 
I minižačky DHC Plzeň předvedly své umění na letošním ročníku turnaje. Vzhledem k tomu, že se vlastně 
až při příjezdu odhlásilo družstvo Písku, rozdělila trenérka Jarka Šmrhová své svěřenkyně operativně do 
tří družstev.  
DHC Plzeň 2001 

Toto družstvo hrálo velkou házenou. Ve velice těžké skupině podlehlo hned v prvním zápase 
nešťastně Těchovu 8 : 9 - gólem v posledních vteřinách. Bohužel tato smolná prohra nás pak 
provázela celý turnaj. V dalších zápasech skupiny jsme postupně prohrály s lepšími a staršími 
soupeři (nejprve Pardubice 3 : 8, pak Písek A 3: 14, Veselí nad Moravou 5 : 12 a Kobylisy 4 : 
13). Druhý turnajový den jsme narazily v prvním zápase konečně na stejně staré soupeřky ze 
Slávie Praha B. Po vyrovnaném prvním poločase jsme dokázaly ve druhém odskočit na rozdíl 
dvou branek a vítězství jsme si dokázaly udržet (vyhrály jsme 7 : 6). V posledním zápase skupiny 
jsme podlehly Hájům 1 : 14.  
Výhra nad Slávií Praha ale prohra s Tachovem nás posunuly do skupiny o 13. - 17. místo, kam 
jsme šly sice ze 7. místa ve skupině, ale nesly jsme si jednu prohru. V této skupině jsme konečně 
narazily na stejně staré soupeřky a se všemi jsme postupně dokázaly jednoznačně zvítězit. 
Nejprve jsme porazily Háje B 8 : 4, potom HC Plzeň 10 : 1 a nakonec Sokol Písek B 12 : 0. 
Zejména v posledním zápase jsme předvedly řadu pěkných akcí, které jsme ovšem nedokázaly 
vždy proměňovat.  
Celkově se hra družstva opírala především o výborně chytající Veroniku Netrvalovou. V poli 
patřily k oporám tradičně Walterová, Drozdová a Klementová (ta zejména v obraně). Velký kus 
práce odvedla v pivotu Rittichová. Snažila se i ostatní hráčky - na křídle se povedlo několik 
pěkných uvolnění Kantnerové, dobře hrály i Vaňková a Svobodová. Příliš se gólově nedařilo 
Hornsteinerové. Na Kotlanové se podepsal delší tréninkový výpadek (v útoku stále chybí větší 
pohyb, na druhou stranu se ale Míša nedopustila žádných větších chyb).  
Celková bilance čtyř výher a šesti proher je na tak mladé družstvo velmi dobrá.  
Góly:  Walterová 25, Drozdová 17, Klementová 4, Vaňková 2, Hornsteinerová 2, Kotlanová 2, 
Kantnerová 2, Svobodová 1, Rititchová, Netrvalová  
DHC Plzeň A 

Družstvo startovalo v soutěži mini 4+1 a hned v prvním zápase nastoupilo proti pozdějšímu 
vítězi Ledči nad Sázavou. Ve vyrovnaném zápase jsme nedokázaly v rozhodující chvíli vstřelit 
branku a prohrály jsme 2 : 1.  
I v dalších zápasech se střídaly horší okamžiky s lepšími a zejména neproměňování šancí v 
rozhodujících zápasech proti Mostu a proti Kobylisům A nás odsoudilo k celkové páté příčce na 
turnaji.  
V družstvu vynikaly nejvíce Kutáková (nejlepší hráčka turnaje v této kategorii) a Kliková (snad 
už se konečně rozehrála k lepším výkonům). V brance družstvo držela stabilními výkony Míša 
Malá. Dva góly přidala i Duchoslavová - ta se ale musí chtít častěji sama prosazovat. Nevýrazné 
byly výkony Čechurové a Kabátníkové. Občas za družstvo nastoupila i Rittichová, ale její výkony 
byly velmi nevyrovnané.  
Celková bilance čtyři prohry a osm výher rozhodně mohla být lepší.  
Góly: Kutáková 42, Kliková 25, Duchoslavová 2, Kabátníková 1, Čechurová 1, Malá 1, Rittichová 
1.  
DHC Plzeň B 

Družstvo utvořené na poslední chvíli nastoupilo za původně přihlášené družstvo Písku. Družstvo 
složené z hráček, které hrají házenou prvním rokem, mile překvapilo bojovností a dobrou 
obranou. Slabinou bohužel zůstává umístění střelby - šance si vypracujeme, ale nedokážeme 
proměnit.  



Nejvíce vynikala nejlepší hráčka družstva Bára Nosková. Góly dávala i Pavlína Lásková - ale ta 
musí přidat ještě větší pohyb na hřišti. Mile překvapila Nikol Špirochová, která však stále ještě 
bojuje s technikou střelby. Snažily se i Sedláčková s Jurčovou. V brance dobře chytala Raslová.  
Celková bilance čtyř výher a osmi proher je milým překvapením.  
Góly: Nosková 14, Lásková 9, Špirochová 1, Sedláčková 1, Jurčová, Raslová  
   



Osmý turnaj minižactva 4+1 ve Šťáhlavech (15. 5. 2011) 
V neděli 15. 5. se uskutečnil poslední ze série letošních turnajů v miniházené 4+1. Hrálo se ve 
Šťáhlavech na hřišti s novým umělým travnatým povrchem.  
Skupina č. 2 

Ve skupině č. 2 se kromě dvou družstev DHC představila i B-družstva Talentu, Štáhlav a 
Rokycan.  
 
DHC Plzeň C 

Složené tentokrát z většího množství zkušenějších hráček (obvyklý základ družstva byl ve škole 
v přírodě) si dokázalo poradit se všemi soupeři. Vítězství ale nebylo úplně jednoduché a 
zejména závěry zápasů s Rokycanami a s domácími Šťáhlavami byly velmi dramatické. Přesto 
se vždy podařilo vítězství udržet. Radost z vítězství v celém miniturnaji byla obrovská :-)  
Hrály:  
Lásková 1, Svobodová, Kantnerová 13, Malá 2, Netrvalová, Kutáková 11, Kliková, Čechurová 
2, Rittichová 1  
 
DHC Plzeň D  

Tradiční družstvo Špuntovek bylo tentokrát doplněno o tři hráčky ze staršího družstva - 
Špirochovou, Raslovou a Jurčovou. Ani ty však nedokázaly prohrám se všemi soupeři. Jediný 
gól družstva v turnaji vstřelila Jurčová.  
Hrály:  
Skřivanová, Krausová, Jurčová, Písaříková, Tomanová, Špirochová, Raslová  
 
Skupina č. 1 

V odpoledním turnaji se představila všechna Áčka - Šťáhlavy, Rokycany, Talent, DHC Plzeň a 
dále DHC Plzeň B a Slávie VŠ.  
 
DHC Plzeň A  

Porazilo Rokycany A a DHC Plzeň B. Potom "jen" remizovalo s domácími Šťáhlavami a remízou 
skončil i nervy drásající zápas se Slávií. Prohra s Talentem byla jako vždy příliš krutá. Celkově 
družstvo obsadilo třetí místo.  
V brance držela družstvo výborně chytající Verča Netrvalová. V poli vynikaly Natálka 
Walterová a Lucka Klementová.  
Hrály:  
Walterová 15, Klementová 3, Kliková, Netrvalová, Raslová, Šmrhová, Rittichová  
 
DHC Plzeň B  

Páté místo je až příliš kruté na to, jak dobré výkony hráčky předváděly. V brance předvedla 
několik pěkných zákroků Míša Malá. Bohužel její výkony mají zatím příliš velké výkyvy. V poli 
vynikala Sára Kantnerová. Krásná uvolnění, bohužel se špatným zakončením, předváděla 
Kutáková.  
Slabinou družstva bylo neproměňování trestných hodů - z deseti střílených dokázaly proměnit 
pouze jediný.  
Hrály:  
Malá, Kantnerová 8, Kutáková 7, Lásková, Svobodová, Špirochová  



Turnaj minižactva - házená 6+1 (21. 5. 2011 DHC Plzeň) 
V sobotu 21. 5. 2011 proběhl v hale DHC Plzeň poslední ze série turnajů minižactva O pohár PSU v 
házené 6+1. Startovala i obě družstva DHC Plzeň.  
DHC Plzeň B  

DHC Plzeň B začalo turnaj velmi dobře, když prvních sedm minut dokázalo se svými až o tři 
roky staršími spoluhráčkami z DHC Plzeň A držet vyrovnaný průběh zápasu. Pak ale během tří 
minut vlastními chybami rozhodly hráčky zápas až příliš brzy a příliš krutě. O poločase svítilo na 
ukazateli 8 : 0 pro DHC Plzeň A. Zlepšená obrana v druhém poločase a také i vyšší střelecká 
úspěšnost vedly k vítězství družstva ve druhém poločase 2 : 1, což samozřejmě na celkové 
vítězství nestačilo a DHC B prohrálo 2 : 9. Nedařilo se brankářkám. Po jednom gólu daly 
Kantnerová a Drozdová.  
Druhé utkání proti tradičním rivalům z Talentu bylo ve znamení špatných přihrávek a mnoha 
chyb v útoku, které vedly k rychlým protiútokům soupeře. Jediný gól svědčí opět o malé 
úspěšnosti střelby. DHC B prohrálo 1 : 15. Jediný gól dala Drozdová.  
Třetí zápas konečně přinesl zlepšený výkon v útoku i obraně. Sehrály jsme velice pěkné a 
dramatické utkání proti lepším klukům z HC Plzeň. Postupně jsme dokázaly dotáhnout až na 
rozdíl jediné branky. Poté se kluci vrátili k osvědčené sestavě ze začátku zápasu a opět nám 
utekli na konečných 10 : 4. Dva góly dala Kutáková, po jednom přidaly Klementová a 
Kantnerová.  
Čtvrý zápas proti dívkám z HC Plzeň byl vyrovnaný a napínavý od začátku do konce. 
Poločasové jednogólové vedení si o přestávce podrželo HC Plzeň. Zlepšená hra v druhém 
poločase, dobré zákroky Míši Malé v brance a hlavně střelecká produktivita Lucky Klementové 
(pět gólů v utkání) pomohly zápas otočit. V poslední minutě rozhodla zápas v náš prospěch 
gólem z postavené devítky Drozdová.  
Družstvo se (kromě prvního zápasu) opíralo o tradičně dobré výkony brankářek. Verče 
Netrvalové směle konkurovala Míša Malá, která měla dnes i lepší procento úspěšnosti (48 % 
chytla, Verča jen 34 %). Nejvíce gólů dala Lucka Klementová (celkem 6 - ale všechny v 
posledních dvou zápasech. Za první dva zápasy vystřelila dohromady pouze 1x!). Čtyři góly 
přidala Drozdová, dva Kutáková a jeden Kantnerová. Příliš se nedařilo Hornsteinerové. 
Rittichová velmi dobře pracovala v pivotu v útoku. Ostatní hráčky nekazily, ale v útoku nijak 
nevynikaly (Lásková, Svobodová a Jurčová - která odehrála vůbec svůj první turnaj ve velké 
házené).  
Družstvo se na dnešním turnaji umístilo na čtvrtém místě.  
V součtu obou turnajů pak obsadilo místo páté (pouze vlivem horšího skóre ze vzájemného 
zápasu s HC Plzeň - minule jsme prohrály rozdílem tří branek a dnes vyhrály jen o jednu).  



Žákyně 31. ZŠ Plzeň vícemistryněmi republiky v házené 
škol! 
Ve dnech 26. a 27. 5. proběhlo v Ostravě finále škol v házené dívek 6. a 7. tříd. Skvělého 
úspěchu zde dosáhly i žákyně 31. ZŠ Plzeň.  
Finále se zúčastnilo celkem devět škol z celé ČR: ZŠ Dělnická Karviná, ZŠ Nádražní Ostrava, 
ZŠ Hutník Veselí nad Moravou, Gymnázium Velké Meziříčí, ZŠ Holečkova Olomouc, ZŠ Zlín 
Křiby, ZŠ Zubří a 31. ZŠ Plzeň.  
Systém turnaje byl následující: družstva byla rozdělena do tří skupin po třech. Ve skupině se 
utkala družstva každý s každým. O konečné umístění se pak utkala družstva umístěná na 
stejném místě po základní části.   
Pro hráčky 31. ZŠ Plzeň byl celý turnaj turnajem velkých zvratů (někdy kladných a někdy 
bohužel záporných).  
Vstup do turnaje se nám bohužel vůbec nevydařil. Po celý první zápas jsme vedly a 
vypracovávaly si velké množství šancí. V závěru jsme však nedokázaly proměňovat ani ty 
nejvyloženější a dovolily soupeřkám nejen vyrovnat, ale v závěrečných vteřinách i rozhodnout 
utkání, které bylo po celou dobu v naší režii. Prohrály jsme 6 : 7 (branky Eiseltová 2, Morová 1, 
Kovářová 2, Sedláková 1).  
V dalším utkání naší skupiny porazilo Veselí nad Moravou Hlučín. To nám dávalo šanci a naději 
na postup do finálové skupiny - ale musely bychom porazit Veselí, a to nejméně tříbrankovým 
rozdílem.  
Děvčata srdnatě bojovala a zejména pět branek Kovářové a ve druhé půli výborné zákroky 
Vostřákové v brance rozhodly o našem vítězství nejen o tři, ale hned o pět branek - 12 : 7. 
Branky: Kovářová 5, Sedláková 4, Eiseltová 3.  
Postoupily jsme tedy do finále a měly jistou medaili! O tom jaká to bude rozhodly naše další dva 
zápasy. Nejprve proti Ostravě. Domácí představovaly na turnaji velice nepříjemného soupeře. 
Už to, že se kvalifikovaly do finálové skupiny ze základní skupiny, ve které byl i Zlín, svědčí o 
jejich kvalitě. My jsme ale bojovaly a udržovaly si jisté vedení od samého začátku až do samého 
konce. Zvítězily jsme 13 : 10 (branky: Eiseltová 8, Škopková 2, Kovářová 2, Sedláková 1).  
V pátek ráno jsme nastoupily proti Olomouci. Již tradičně se nám podařil vstup do utkání a dařilo 
se nám po celou první půli. Postupně jsme si vypracovaly až pětibrankový náskok. Pak ale přišla 
série vyloučení - nejprve jsme hrály v pěti, později dokonce jen ve čtyřech. Soupeřkám se 
postupně dařilo snižovat náš náskok. Za našeho jednogólového vedení jsme bohužel nedaly 
dvě minuty před koncem sedmimetorvý hod (a ani jeho dorážku). Z následujícího útoku jsme 
dostaly vyrovnávací gól. Poslední minutu a půl do konce se nám dařilo disciplinovaně držet míč 
v útoku. Ovšem deset vteřin před koncem přišla osudná chyba - míč upadl a soupeřky z 
Olomouce daly snadný vítězný gól v zápase, ve kterém ani jednou nevedly. (Branky: Eiseltová 
5, Morová 2, Kovářová 3, Sedláková 1).  
Zklamání po prohraném zápase bylo samozřejmě obrovské. Ale i tak je druhé místo na 
mistrovství republiky škol obrovským úspěchem.  
Pochvalu zaslouží všechny hráčky - v brance chytala velmi dobře Denisa Jandová (v zápase 
proti Veselí ji výborně zastoupila Lucka Vostřáková). V poli nejvíce bojovaly Kovářová se 
Škopkovou. Nejlepší střelkyní družstva byla Eiseltová. Velký kus práce zejména v obraně 
odvedla Sedláková. Morové se dařilo nejvíce v posledním zápase. Velikým překvapením byl pro 
všechny výkon Vodičkové - která odehrála na pivotu skoro celý turnaj. Pochvalu zaslouží i 
Kuglerová, Bačíková a Fajtšáková (přestože na hřišti nedostaly příliš prostoru, i tak byly platnými 
členkami našeho teamu).  
Konečné pořadí: 

1. ZŠ Holečkova Olomouc  



2. 31. ZŠ Plzeň  
3. ZŠ Nádražní Ostrava  
4. ZŠ Veselí nad Moravou  
5. ZŠ Křiby Zlín  
6. ZŠ Zubří  
7. Gymnázium Velké Meziříčí  
8. ZŠ Dělnická Karviná  
9. ZŠ Hlučín  

   



Minižačky na turnaji k MDD na Slavii VŠ Plzeň 
V neděli 28. 5. 2011 proběhl na Slavii VŠ Plzeň tradiční turnaj minižactva 6 + 1pořádaný u 
příležitosti Mezinárodního dne dětí. Hrálo se ve 3 skupinách. Nebyly rozlišeny kategorie chlapců, 
smíšených družstev a děvčat.  
DHC Plzeň B a DHC Plzeň C 

Turnaje se zúčastnila především chlapecká družstva. Celkem 18 družstev bylo rozděleno do 
třech skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým.  
Družstvo DHC Plzeň B hrálo v patrně nejtěžší skupině. Postupně podlehlo všem soupeřům, 
přičemž nejtěsněji děvčatům z Lovosic (5 : 6).  
Branky: Klementová 2, Walterová 11, Drozdová 10, Kantnerová 2, Kutáková 1, Hornsteinerová, 
Rittichová, Svobodová, Kotlanová  
Družstvo DHC Plzeň C rovněž bojovalo velmi statečně a nejvíce potrápilo kluky z Lovosic 
(prohra 5 : 6). Ostatním soupeřům podlehlo většími rozdíly.  
Branky: Lásková 6, Kotlanová 5, Kantnerová 4, Rittichová 2, Kutáková 1, Vaňková 1, Raslová, 
Kabátnková, Svobodová, Sedláčková  



Slávistický mináček - přípravka DHC Plzeň pátá 
V neděli 5.6. pořádala v největším vedru DHC Slavia Praha na svém venkovním hřišti tradiční 
turnaj Slávistický mináček. Na sobotní turnaj v kategorii mini navazoval nedělní turnaj v 
kategorii přípravek.  
Naše družstvo (oslabené o dvě sádry - Kotlanová a Hornsteinerová, o nemocnou Klementovou 
a dále ještě o Vaňkovou a Svobodovou) bylo v tomto turnaji posíleno o Honzu Šmrhu.  
V prvním utkání proti HC Háje se nám dařilo držet vyrovnaný stav utkání po celý první 
poločas. Bohužel v druhém se přidala střelecká nemohoucnost (spojky - Kutáková 7 střel a 
žádná branka, Drozdová 10 střel a žádná branka). Na to se opravdu vyhrát nedá. Pozdější 
celkový vítěz turnaje zvítězil zaslouženě 12 : 6. (Branky: Kantnerová  1, Lásková 2, Walterová 
3, Šmrha 1)  
Ve druhém utkání jsme nastoupili proti Písku. Všechny hráčky hrály s chutí a snadno dávaly 
branky. I přes několik chyb v obraně a několik zbytečných branek zaviněných nepozorností 
brankářky, jsme zvítězili vysoko 16 : 5 (Branky: Drozdová 2, Kantnerová 3, Kutáková 3, 
Walterová 6, Šmrha 2).  
Třetí utkání proti Chodovu bylo naším nejdramatičtějším a také nejhezčím. Kluky z Chodova 
jsme zaskočili dobrou obranou a střelbou ze spojek. Vedli jsme po celý první poločas a část 
druhého. Pak se ale Chodovu podařilo otočit. Vysoké nasazení v obraně a nádherné branky 
Honzy Šmrhy v útoku znamenaly pro naše družstvo cennou remízu 9 : 9 s velmi silným 
soupeřem (pro ilustraci na posledním turnaji na Slávii bylo družstvo Chodova páté a my až 
sedmnáctí). (Branky: Drozdová 3, Šmrha 6).  
Čtvrté utkání proti Slavii Praha bylo opět ve znamení našich neproměněných šancí. Ve 
druhém poločase jsme nedokázali dát gól více než deset minut, a to rozhodlo o tom, že soupeř 
snadno udržel poločasový náskok a zvítězil 8 : 5. (Branky: Drozdová 1, Šmrha 4).  
Naprosto nejhorší utkání bylo naše poslední utkání v turnaji proti klukům ze Strakonic. Naše 
hráčky nepřesně střílely, v útoku kupily chyby (špatné přihrávky), do obrany se nevracely. 
Prohrály jsme hrozivým rozdílem 2 : 21 (Branky: Drozdová 1, Walterová 1).  
Naše družstvo skončilo s jednou výhrou a jednou remízou celkově páté (z dívčích družstev 
třetí). Ukázalo se, že můžeme hrát vyrovnaně s každým. S těmi nejsilnějšími však musíme 
udržet tempo po celou hrací dobu a nesmíme si dovolit chybovat.  
Nejužitečnější hráčkou družstva našeho byla vyhlášena brankářka Veronika Netrvalová 
(úspěšnost zákroků 60 %). V poli nejvíce vynikaly Kantnerová s Walterovou, a také Honza 
Šmrha, který byl nejlepším střelcem našeho družstva (14 branek). Příliš se nedařilo Drozdové 
(dala sice 7 branek, ale na ně potřebovala 41 střel!). Ještě horší procento proměňování má 
Kutáková - z 27 střel jen 3 branky. Naopak je třeba pochválit Láskovou, která se lepší turnaj od 
turnaje (nyní 2 branky z osmi střel). O střelbu se snažily i Nosková a Špirochová, bohužel však 
často z nepřipravených pozic. V útoku v pivotu pěkně pracovala Rittichová, ale té zatím chybí 
větší pohotovost (při chytání odražených míčů i přihrávek od spoluhráčů). Kabátníkové se 
tradičně dařilo více v útoku než v obraně. Vůbec se nedařilo Míše Malé (úspěšnost chytání 37 
% není příliš dobrá).  
Konečné pořadí turnaje:  

1. HC Háje Praha 
2. HBC Strakonice 
3. TJ Chodov 
4. DHC Slavia Praha 
5. DHC Plzeň 
6. Sokol Písek 



Minižačky na Megamini v Liberci 
Ve dnech 17. - 19. 6. 2011 proběhl v Liberci již šestý ročník Mega Mini. Turnaj bývá nazýván 
neoficiálním mistrovstvím v této kategorii a účastní se tradičně nejlepší družstva z celé 
republiky. Letos to bylo 28 družstev. Ta byla rozdělena do čtyř základních skupin.  
Naše družstvo minižákyň (ročníky 2001, 2002 i 2003, doplněné o Aničku Šmrhovou a Honzu 
Šmrhu) se utkalo s výrazně staršími soupeři a soupeřkami (nejstarší byli ročník 2000).  
V prvním zápase jsme nastoupily proti velice silnému soupeři (pozdějšímu stříbrnému 
medailistovi) Baníku Karviná. Úvodní zápas se nám příliš nevydařil, většina střel končila na 
blocích soupeře a udělali jsme i hodně technických chyb. Přesto náš výkon byl bojovný a 
sympatický (prohráli jsme 4 : 10). Branky: Drozdová 1, Kotlanová 1, Šmrhová 1, Šmrha 1.  
Druhý zápas proti německému celku Radebeul se nám vůbec nevydařil a byl to náš nejhorší 
zápas na turnaji. Nedokázali jsme si poradit s vysunutou obranou soupeře a opět kupili chybu 
za chybou - špatné chytání míče, nepřesné přihrávky, kroky (celkem 11 technických chyb!). 
Prohráli jsme 5 : 11. Branky: Kantnerová 1, Kotlanová 1, Šmrhová 1, Šmrha 2.  
Třetí zápas proti Juliánovu poprvé zahrála dobře Walterová a začalo se dařit i Kutákové. Po 
prohraném prvním poločase (1 : 9) se nám podařilo vyhrát ten druhý - sice jen rozdílem 
jediného gólu 3 : 2, ale i to je velice cenné proti družstvu, které skončilo na celkově třetím 
místě. V brance nás podržela Míša Malá. Celkově jsme prohráli 4 : 11. Branky: Kutáková 1, 
Vaňková 1, Walterová 1, Šmrha 1.  
Čtvrtý zápas proti Rožnovákům měl podobný průběh - po nepříliš vydařeném prvním poločase 
(kdy chybovala zejména obrana). Přišlo vítězství v druhém poločase, což však v součtu 
bohužel opět nestačilo a prohráli jsme o jediný gól 12 : 13. V zápase se dařilo zejména 
Honzovi Šmrhovi (5 branek), další střelkyně: Drozdová 2, Kantnerová 1, Kutáková 1, Šmrhová 
2, Walterová 1.  
V pátém zápase proti Dukle Praha jsme se prezentovali opět velmi dobrým výkonem a opět se 
nám podařilo vyhrát druhý poločas. Krásné góly zejména po hezkých spoluprácích 
zaznamenala trojice Walterová, Šmrhová a Šmrha (dohromady 9 branek). Prohráli jsme 12 : 
14. Branky: Kotlanová 1, Kutáková 2, Walterová 2, Šmrhová 2, Šmrha 5. V brance se opět 
dařilo více Míše Malé.  
V sobotu ráno jsme nastoupili k prvnímu zápasu proti dívčímu družstvu Sokol Kobylisy. Už při 
nástupu byla patrná výšková převaha soupeřek (všechny ročník 2000 a všechny o hlavu větší 
než naše děvčata). Zápas se nám ale velice vydařil. V brance nás podržela tentokrát Verča 
Netrvalová. V poli nám svědčila vysunutá obrana soupeřek, dokázali jsme si 
vypracovávat  vyložené příležitosti a ty proměňovat. V pivotu zahrála výborně Sára 
Kantnerová. Byl to první zápas, kdy se naše děvčata (i díky výborně hrajícímu Honzovi 
Šmrhovi) dokázala vyhecovat a dá se říci silou vůle a větší chutí vydřít vítězství 11 : 10. 
Branky: Šmrha 7, Šmrhová 1, Walterová 1, Kutáková 1, Kantnerová 1.  
V semifinálové skupině jsme se utkali nejprve s chlapci z Vršovic. Ti se prosazovali zejména 
střelbou z dálky, kterou jsme nedokázali ublokovat. V útoku jsme pak sami stříleli nepřesně. 
Zápas měl průběh jako několik ostatních - po prohře v prvním poločase 2 : 5 jsme vyhráli 
druhý poločas - ale bohužel jen o gól 4 : 3. Celkově prohra 6 : 8. Branky: Šmrha 2, Walterová 
2, Kutáková 1, Drozdová 2.  
Následoval zápas proti Rožnováčkům. Ten byl v naší režii od samého začátku. Dařilo se 
zejména spojkám (na pravé straně Kutákové, na levé Drozdové a na středu Šmrhovi). Vyhráli 
jsme 14 : 9. Branky: Drozdová 2, Kantnerová 2, Kutáková 3, Walterová 1, Šmrhová 1, Šmrha 
4.  
V posledním sobotním zápase jsme se střetli s chlapci a děvčaty z Mělníka. Soupeř měl 
velkou výškovou i váhovou převahu. My jsme byli o trochu lepší, ale měli jsme bohužel smůlu. 



Na konci prvního poločasu, který jsme celý vedli, srovnal Mělník devítkou po čase na 4 : 4. 
(Velký oblouček z dálky na branku bez břeven a brankářka neměla šanci.) Druhý poločas jsme 
opět nejprve vedli, pak ale neproměnili několik šancí. V poslední minutě jsme vydřeli zpět 
remízu. O tu jsme ale přišli opět devítkou po čase (střela se odrazila od horního břevna za 
brankovou čáru). Prohráli jsme 9 : 10. Byli jsme smutní, protože kdyby se hrálo na snížené 
branky, tak jak je v této kategorii obvyklé, zápas by určitě skončil naším vítězstvím (všechny 
branky jsme dostali nahoru). Branky: Drozdová 2, Šmrhová 1, Šmrha 6.  
Zápas o konečnou 23. nebo 24. příčku proti Náchodu družstvo od samého začátku bojovalo a 
mělo vůli po vítězství. Zejména Honzu Šmrhu nedokázali náchodští vůbec ubránit a po 
jednoznačném průběhu jsme zvítězili 7 : 4. Branky Šmrha 5, Šmrhová 1, Drozdová 1.  
Celkově se družstvo (kromě zápasu s německými soupeři) prezentovalo velmi pěknou 
házenou. Všechny hráčky hrály s chutí a chtěly dávat góly. Od zápasu s Kobylisami se 
dokázaly i vzájemně povzbuzovat a hecovat. Celkové 23. místo je v těžké konkurenci pro tak 
mladé družstvo úspěchem.  
Kromě turnaje v šestkové házené proběhl v neděli ještě malý turnaj ve čtyřkové házené. Ten 
byl určený pro ty, kteří si tolik nezahrají a nebo se ve velké házené příliš neprosadí. U nás 
hrály všechny hráčky (každá vždy pět minut z každého poločasu), ale do čtyřkové házené 
nastoupily ty, které vystřelily ve velké házené nejméněkrát.   
V brance dobře chytala Míša Malá, v útoku dala nejvíce gólů Kutáková (4), dva góly přidala 
Vaňková a jeden Svobodová. Dále hrály Kliková a Rittichová.  
Turnaj měl kromě sportovní stránky i bohatý doprovodný program. My jsme si užili každý den 
něco - ve čtvrtek Zoo, v pátek Aquapark a v sobotu IQ park. V neděli jsme kromě našich utkání 
fandili ještě klukům z Talentu, kteří dokázali celý turnaj vyhrát. 
 


