
 

SEZÓNA 2012/2013 

  



Největší úspěchy 
 

Sezóna 2012/2013 

reprezentantky:    

ženy: Markéta Doláková, juniorky: Eliška Šibrová, dorostenky: Dominika Zachová 

Kategorie Akce Umístění 

Starší žačky Západočeská liga 2. místo 

Starší žačky Prague Handball Cup 4. místo 

Starší žačky Nickelhütterturnier (Aue, Německo) 2. místo 

Starší žačky O perníkové srdce (Pardubice) 1. místo 

Starší žačky Mikulášsý turnaj (Most) 1. místo 

Starší žačky Mrož Cup (Plzeň) 3. místo 

Starší žačky Jihočeský pohár (Třeboň) 1. místo 

Starší žačky European Handball Festival 2. místo 

Mladší žačky 
Mistrovství ČR (Házenkářský 
desetiboj) 

3. místo 

Mladší žačky Západočeská liga 1. a 4. místo 

Mladší žačky Memoriál Karla Šulce 2. místo 

Mladší žačky Házená s Jirkou (Lovosice) 2. místo 

Mladší žačky Jarní turnaj (Plzeň) 1. místo 

Mladší žačky European Handball Festival 1. místo 

Minižačky Plzeňská soutěž 6+1  1. místo 

Minižačky Minicup (Praha Háje) 1. místo 

Minižačky Memoriál Karla Šulce 6 + 1 1. místo 

Minižačky Turnaj ve Vršovicích 1. místo 

Minižačky Listopadový turnaj minižákyň 1. místo 

Minižačky Vánoční turnaj Strakonice  2. místo 

Minižačky Pramínek Cup 1. místo 

Minižačky Hájecká 6+1 (Praha Háje) 1. místo 

Přípravka Memoriál Karla Šulce (přípravka 4 + 1) 3. místo 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2012/2013 
Předpřípravka (2006 - 2008) 

Pernicová Lucie, Prochásková Sonja, Poková Kateřina, Cvačková Natálie, 

Budková Alžběta, Vopatová Laura, Palečková Aneta, Nyklesová Natálie, 

Mancellari Sára, Vasková Victoria, Štědronská Lenka, Klimešová Rozálie, 

Budková Kateřina, Černíková Leona a Ciprová Anna 

Trenéři:  

Janků Milan, Šmrha David, Eva Voláková st., Eva Voláková ml. 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2012/2013 
Přípravka (2003 - 2005) 

Benešová Lucie, Čákorová Lucie, Donátová Barbora, Dubská Julie, 
Egermajerová Nela,  Komárková Majda, Krausová Kateřina, Křížová 
Kristýna, Lapšanská Eliška, Matoušková, Nová Kristýna, Říhánková Zuzana, 
Strnadová Kateřina, Šindelářová Adriana, Toušová Valentýna, Tyrpeklová 
Markéta 

Trenéři:  

Toušová Pavla, Egermajerová Jiřina 

 

 

  



DHC Plzeň sezóna 2012/2013 
Minižákyně (2002 - 2003) 

Drozdová Lucie, Haluzincová Veronika, Hornsteinerová Jana, Kabátníková 
Eva, Kajerová Nela, Kantnerová Sára, Klementová Lucie, Lásková Pavlína, 
Malá Michaela, Oxová Tereza, Pitulová Adéla, Raslová Karolína, Rittichová 
Natálie, Říhánková Sára, Salzmanová Denisa, Svobodová Michaela, 
Šauerová Kristýna, Šuhajdová Viktorie, Turková Anna, Vaňková Barbora, 
Vojtěchová Adéla 

Součástí tréninkové skupiny byly i tyto mladší žačky (r. 2001): 

Jurčová Iva, Kliková Karolína, Kotlanová Michaela, Kutáková Anna, 

Netrvalová Veronika, Nosková Barbora, Walterová Natálie 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra, Kantner Martin, Hornsteiner Libor, Sauer 

Mojmír, Toman Václav 

 

 



DHC Plzeň sezóna 2012/2013 
Mladší žákyně (2000 a mladší) 

V této sezóně prakticky neexistovalo družstvo mladších žákyň. 
V západočeské (plzeňské) soutěži však startovala družstva dvě. 

Áčko bylo tvořeno hráčkami ročník 2000 z tréninkové skupiny Petry Lhotské 
a Tomáše Jiskry. Doplněno pak bylo o hráčky z tréninkové skupiny Jarky 
Šmrhové a Věry Jordanovové. 

Béčko bylo tvořeno hráčkami ročník 2000 z tréninkové skupiny Václava 
Gosti a Luboše Netrvala. Doplněno pak bylo o hráčky z tréninkové skupiny 
Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové. 

Vzhledem k tomu, že družstvo průběžně vedlo Západočeskou ligu a 
postoupilo do kvalifikace o postup na Mistrovství republiky – Házenkářský 
desetiboj – byla snaha vybrat do Áčka to nejlepší, co klub má. Průběžně se 
tedy zkoušely do Áčka i některé hráčky z tréninkové skupiny V. Gosti a L. 
Netrvala, a také mladší hráčky ze skupiny J. Šmrhové a V. Jordanovové.  

Složení družstev na podzim: 

Mladší žákyně A (2000 a mladší) 

Bláhová Martina, Jetlebová Barbora, Jručová Iva, Klementová Lucie, Kliková 
Karolína, Lásková Pavlína, Netrvalová Veronika, Oravcová Věra, Paulusová 
Simona, Poslední Tereza, Raslová Karolína, Šmrhová Anna, Tomíšková 
Adéla, Walterová Natálie 
 

Trenéři:  Lhotská Petra, Jiskra Tomáš, Jordanovová Věra 

Mladší žákyně A (2000 a mladší) 

Černíková Kateřina, Denková Karolína, Drozdová Lucie, Fousková Markéta, 
Hornsteinerová Jana, Kotlanová Michaela, Kutáková Anna, Malá Michaela, 
Rittichová Natálie, Rybáková Karolína, Trnková Andrea, Vaňková Barbora, 
Haidelmeierová Šárka 
 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Gosť Václav, Netrval Luboš 



DHC Plzeň sezóna 2012/2013 
Mladší žákyně A (2000 a mladší) na Memoriálu Karla Šulce 2013 

 

Mladší žákyně B (2000 a mladší) na Memoriálu Karla Šulce 2013 

 



DHC Plzeň sezóna 2012/2013 
Starší žákyně A (1999 a 2000) 

Bláhová Martina, Bušauerová Tereza, Eksteinová Tereza, 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 2012/2013 
Starší žákyně B (1999 a 2000) 

Černíková Kateřina, Denková Karolína, Fousková Markéta, Gosťová Petra, 
Haidelmeierová Šárka, Křištanová Kristýna, Kučerová Lucie, Ludvíková 
Veronika, Marková Nikola, Měsíčková Denisa, Němečková Klára, 
Prochásková Kristina, Rybáková Karolína, Říhánková Natália, Schejbalová 
Veronika, Trnková Andrea 
 

Trenéři:  

Gosť Václav, Netrval Luboš 

 

 

 
  



IZOLA 2013 starší žákyně – slunce, moře a slzy 
 
Starší žákyně se zúčastnily 21. ročníku Eurofestu ve slovinské Izole. Turnaj byl brán jako příjemné 
zakončení velmi slušné sezony ve spojení házené a dovolené. Ale jak už bylo mnohokrát napsáno, tyhle 
holky prohrávají fakt moc nerady. 
Po pondělní noční cestě přišel vhod úterní den volna a koupání. Turnaj začínal až ve středu. Prvním 
soupeřem byl srbský ŽRK Ormož. Srbky vypadaly při rozcvičování velmi dobře. S naším výběrem 
dokázaly držet krok jen do poločasu a stavu 8:7. Pak „plzeňské komando" zpřesnilo a zrychlilo hru, 
odskočilo soupeři a poměrně v pohodě zvítězilo 21:15. 
Čtvrteční ráno přineslo tvrdý oříšek. Dva zápasy v rychlém sledu za sebou s dvěma nejlepšími v této 
kategorii. První čtvrteční utkání se slovinským RK Krim bylo velmi podobné tomu předchozímu. 
Vyrovnaný poločas, změna obrany na agresivnější 1:5 a rychlé překlopení výsledku na naší stranu 
15:9.  Po čtyřiceti minutách následoval další zápas proti slovinskému mistrovi Drš Alena Mihalja. Zde se 
podařilo odskočit již v prvním poločase a brzy po přestávce DHC vedlo 11:6. Pak přišly nedůslednosti 
v obraně, možná únava i trochu smůly při střelbě, a na tabuli svítilo neuvěřitelných 12:12. Závěr utkání 
vzaly do svých rukou Věrka Oravcová a Denisa Franzová a s trochou štěstí rozhodly ve velmi pěkném 
utkání o vítězství DHC 14:12. 
Pátek měl rozhodnout o postupu do nedělního finále. Maďarský soupeř Vesces Se. měl ale poslední 
šanci udržet si vítězstvím naději na postup. Nepěkné a nervózní utkání, kterým se prolínaly všechny 
druhy úpolových sportů, naprosto nezvládali italští rozhodčí. Vše vyvrcholilo faulem na klíčovou hráčku 
DHC Terezu Bušauerovou, kdy otřesená hráčka putovala na dlouhé minuty na lavičku. Přesto DHC 
drželo stále jedno- až dvoubrankový náskok. Odpovědnost na sebe brala většinou nejlepší hráčka 
uplynulé sezony Míša Sedláková. O výsledku rozhodla však Bušauerová, která v poslední minutě 
vytloukla maďarský dvojblok, čímž stanovila konečný výsledek 15:13 a poslala Češky po právu do finále. 
V sobotním utkání, které již o ničem nerozhodovalo si DHC pohrálo jako kočka s myší s loňským vítězem 
Eurofestu slovinským ŽRK Mlinotest Ajdovščina, který smetlo v poměru 19:7. 
Všechny zápasy základní skupiny se odehrály v izolské hale Kraška. Všechna finále se v neděli 
odehrávala na mořském pobřeží na vybudovaném hřišti jen pro Eurofest. Starší žačky byly na pořadu 
v době největšího tepla, hodinu po poledni. Soupeřem byl znovu celek Drš Alena Mihalja ze Slovinska. 
Začátek utkání byl vyrovnaný, pak se soupeř začal vzdalovat. Plzeňanky se nedržely předem dohodnuté 
taktiky, některé klíčové hráčky vypadaly, že hrají poprvé a když se k tomu přidal kvalitní soupeř a italští 
rozhodčí předem přesvědčení o výhře domácích byl chvílemi rozdíl i čtyřbrankový. Bojovnice z Čech ještě 
stáhly slovinský náskok na rozdíl jediné branky, ale závěr patřil opět rozhodčím, kteří udržely soupeřky 
minutu a půl na útočné polovině. Křivda a slzy v očích hráček DHC byly více než patrné .Trvalo hodnou 
chvilku než si hráčky uvědomily hodnotu stříbrné medaile, kterou si vyzvedly večer při velmi bídném 
slavnostním zakončení spolu s hezkým pohárem. 
Týden ve Slovinsku ukázal, jakou je tohle družstvo skvělou partou. Celou dobu bez jediného konfliktu, se 
skvělým chováním a neustálým smíchem. Tým mezi sebe přijal i novou členku Týnu Procháskovou jako 
by tam patřila vždy. Dík patří i rodičům, kteří si vedle turnajového dění udělali malou dovolenou a 
pomáhali s organizačními věcmi. Všem pěkné prázdniny a 14.srpna začíná příprava na novou sezonu 
v novém prostředí šumavské Sušice. Ať si při příští házenkářské dovolené v Itálii, Španělsku nebo 
kdekoliv jinde můžeme říct „We are the champions 2014", vždyť vítězství je tak sladké !! 
Branky DHC na turnaji: Terka „Buši" Bušauerová 24, Míša „Myšák" Sedláková 13, Terka „Šnek" 
Poslední  11, Terka „Eki" Eksteinová a Denisa „Efinka „Franzová po 10, Adéla „Katarský krtek" 
Tomíšková 9, Věra „Gazela" Oravcová 7,Martina „Řepka" Bláhová 4 a Kristýna „Týna" Prochásková 3. 
Celý turnaj odchytala Anička „Andy" Jiskrová a na lavičce asistovala zraněná Anička „Šmrž" Šmrhová. Po 
celý rok byly členkami týmu Bára „Jety" Jetlebová, Julie „Suri" Franková, Terka „"Šafi" Šafaříková a 
Simona „Síma" Paulusová. 

  



Hodnocení sezóny 2012/13 (tréninková skupina P. Lhotská - T. Jiskra) 
 
Hráčky této skupiny v tomto soutěžním ročníku hrály ve dvou kategoriích. Ročník 1999 se věnoval pouze 
starším žačkám a hráčky ročníku 2000 si zahrály i v kategorii mladších žaček. 
Mladší žačky vyhrály svoji regionální soutěž, postoupily na MČR a vybojovaly pro DHC bronzové medaile. 
Na tradičním Šulcáky získaly stříbro. 
Starší žačky byly v Plzeňské lize druhé jen na skóre ze vzájemného zápasu za Slavií VŠ. Probojovaly se 
do Žákovské ligy a postoupily mezi nejlepších deset týmů v ČR, čímž vyrovnaly oddílový rekord. Dosáhly 
výrazného úspěchu na svém oblíbeném Prague handball cupu, kde jim jen velkou smůlou unikla 
bronzová medaile a skončily čtvrté. Hráčky dosáhly i dalších úspěchů v nesoutěžních turnajích. První 
místa na turnajích v Pardubicích, Mostě a Třeboni, druhé v německém Aue, třetí v Plzni. Dobré výkony 
podaly hráčky i na turnajích ve Veselí (4.), Hájích a Zlíně (vždy 5.). 
Letošní sezonu trochu ovlivnila i roztříštěnost tréninků mladší - starší a míchání tréninků s ostatními 
tréninkovými skupinami. Proto občas drhla spolupráce naslepo. Na druhou stranu hráčky ročníku 2000 
získaly mnoho cenných zkušeností v zápasech ml.žaček, kdy musely vzít odpovědnost na sebe. 
Družstvo odehrálo velmi slušnou sezonu a je připraveno na další. V té je hlavním úkolem 
zvítězit v Žákovské lize a stát se mistryněmi ČR. Dalším cílem je medaile na Prague handball cupu 2014 . 
Důležitá bude i důstojná reprezentace v první dorostenecké lize, kde je úkolem 
získávat především zkušenosti se silnými soupeři. Jedním z cílů hráček ročníku 99 bude prosadit se na 
výběrovém kempu v Nymburce. 
Družstvo jede ještě na „výletní turnaj" do slovinské Izoly, a pak má více než měsíční 
pauzu. Poté začne přípravu na novou náročnou sezonu soustředění v Sušici a 
turnajem na Moravě. Nabídku na trénování v nové sezoně dostaly i čtyři hráčky B-družstva. Je jen na 
nich, jak k přípravě přistoupí. 
 
Osobní hodnocení 

1 - A. Jiskrová - brankářka, která opět dostala v sezoně množství osobních ohodnocení na turnajích. 
Znamená pro družstvo klid. Velká spolehlivost při střelbě z dálky a při sedmičkách. Letos zlepšila chytání 
z křídla i koncentraci v zápasech se slabšími soupeři. Měla by zlepšit zakládání rychlých útoků, dále 
pracovat na křídlech a přidat při hře pozitivní emoce. Právem byla nominována do výběru kraje na 
Olympiádu mládeže. 
2 - T. Poslední - křídlo (spojka), obrovský dříč, v týmu oblíbená. Výrazně zlepšila letos střelbu i přes svoji 
menší postavu. Musí pracovat na psychické odolnosti.Občas ji to, jak 
moc chce, brzdí. 
3 - M. Bláhová - křídlo. Letos často nemocná, na MČR družstvo držela hlavně v disciplínách. Trochu málo 
aktivní ve hře, hra v mladších žákyních jí šla k duhu. 
4 - J. Franková - rozehrávka (letos i křídlo). Talent a pracant, duše nejen ml. žákyň na MČR, ale i starších 
v lize, se svými spojkami hraje naslepo. Letos výrazně zlepšila fyzickou kondici. Musí pracovat na střelbě 
z výskoku a střední vzdálenosti. Má zlatou 
ruku. Přesto, že je ze všech nejmladší, vybojovala si nominaci na Olympiádu 
mládeže. 
5 - V. Oravcová - křídlo, spojka. Od této sezony častěji využívaná na spojce a je vidět, že se na tomto 
postu začíná cítit lépe než na křídle. Pokud pravidelně trénuje, rychle se zlepšuje. Bohužel jí občas 
přibrzdí nemoci. Bude se příští rok určitě zlepšovat. Musí zlepšit přehled ve hře a omezit zmatkování. 
Velmi důležitá hráčka na MČR. 
6 - A. Šmrhová -křídlo. Levák, výborný vstup do sezony byl na podzim zastaven nepříjemným zraněním. 
Když se opět začala rozjíždět, zranění se obnovilo. Drzoun se šikovnou rukou, velké nedostatky v obraně 
jí stojí více herních příležitostí. Výborná 
vytrvalost, musí zapracovat na rychlosti a postavení ramen při střelbě. V současné době si hlavně musí 
dát do pořádku zdraví. 
7 - T. Bušauerová - spojka. Přirozený talent, který se letos prosazoval méně než roky předtím. Ne 
všechny tréninky odjezdí na 100%. Přesto si lze družstvo bez ní jen těžko představit. Právě její 
nepřítomnost v rozhodujících chvílích ligy byl hlavní důvod vypadnutí. Má ránu jako z děla. Potřebuje 
přibrat pár kilo, přidat důraz a dynamiku při 
střelbě z výskoku. Svými výkony si zasloužila nominaci na Olympiádu. 
8 - M. Sedláková - spojka. Letos obrovské zlepšení, zasloužila by ocenění nejspolehlivější hráč družstva. 
Kapitán, jak má být. Zlepšila střelbu z dálky, na její důraz a improvizace je pěkný pohled. Stejně jako její 



spoluhráčky se zúčastní olympiády 
mládeže. 
9 - A. Tomíšková - rychlonohé křídlo, které bojuje s vlastní psychikou.Už se zdálo, že nad svou hlavou 
zvítězila, ale na MČR herně vyhořela. V disciplínách byla oporou. Až překoná psychický handicap, bude 
hvězdou týmu. 
10 - B. Jetlebová - ortodoxní pivot. V první polovině sezony bez chuti do treninku i hry, prostě na zabití. 
Pak chytila druhý dech, byla jednou z opor na MČR a přes své mládí si na poslední chvíli vybojovala 
nominaci na Olympiádu. Má vynikající čtení hry. 
11 - S. Paulusová - pivot. První třetinu sezóny se zotavovala se zranění kolene. Po zimním soustředění 
se dostala do skvělé formy. Svojí vychytralou hrou platí na většinu soupeřů. Opora na MČR. Musí nutně 
zapracovat na umístění střelby a zařadit střelbu s pádem, má výbornou fyzičku. 
12 - T. Šafaříková - brankářka. Tuto sezonu doslova protrpěla. Zranění stehenního svalu jí vyřadilo na 
dlouho z tréninku. Přesto v kritických chvílích pomohla družstvu, přestože 
nebyla zdravotně úplně fit. Při svojí menší postavě se příliš nekamarádí s horní polovinou branky. 
13 - B. Vodičková - pivot. Její nadšení pro házenou není zdaleka takové jako u ostatních v týmu. Měla by 
pochopit, že trénink není zájmový kroužek. Musí velmi přidat 
v tréninkové píli. 
14 - D. Franzová -spojka, křídlo. Hráčka s obrovskými předpoklady. Výborný atlet s dobrou střelou, kterou 
ale málo využívá. Měla v sezóně chvíle, kdy předváděla fantastickou hru i okamžiky, kdy tým čekal na její 
příspěvek marně. Musí pracovat na psychice a vyrovnanosti výkonů, ostatní přijde. Ani ona o Olympiádu 
nepřijde. 
15 - T. Eksteinová - křídlo, spojka s příkladným tréninkovým úsilím. Ze začátku sezony doléčovala 
zlomenou ruku. Její levačka straší brankářky po celé republice. Jeden 
z nejdůraznějších obránců, nenechá si nic líbit, ideální typ moderního pravého křídla. I ona stráví 
poslední červnový týden na zlínské Olympiádě dětí a mládeže. 
  



Plzeňská liga - starší žákyně – konečná 
 
Poslední zápasy sehrály starší žákyně DHC Plzeň A dne 8.5. na svém hřišti s DHC SVŠ Plzeň a 19.5. v 
hale Slavoje Tachov. 
Zápas se Slavií začal dobře. V 11.minutě vedlo DHC 5:3. Pak však přišla hluchá pětiminutovka a Slavia 
vedla 8:5 a v poločase 11:7. Druhý poločas jen pokračovala přetahovaná a na rozdíl ve skóre to nemělo 
prakticky vliv. Konečný výsledek 23:18 pro DHC SVŠ. DHC se bohužel nepodařilo uhlídat dvě Veroniky. 
Mudrovou (7 branek) a reprezentantku Galuškovou (9 branek). Ostatní hráčky DHC SVŠ těmto dvěma 
víceméně sekundovaly. 
 
Branky DHC: 
Sedláková 4, Šmrhová a Paulusová po 3, Franzová, Oravcová a Bušauerová po 2 , Franková a 
Tomíšková po 1. 
 
K poslednímu soutěžnímu zápasu letošní sezony jely starší žákyně do Tachova. Utkání, v němž hrál tým 
s velkým T proti tachovské Anně Schneiderové. Díky této střelkyni se prakticky ostatní tachovské hráčky 
nedostávaly vůbec do hry. V prvním poločase její střelecké zoufalství jen umocnil výkon hostující obrany 
a pozorné brankářky Jiskrové. Z 22 střel tachovské "paličky" se za záda brankářky dostaly jen dvě, a to 
ještě odražené a doskočené. DHC po pěkné kolektivní hře vyhrávalo v poločase v klidu 10:4, když se na 
hřišti rovnoměrně střídaly všechny hráčky. V druhém poločase Schneiderová pokračovala v sobecké hře 
(že by nikdo jiný z Tachova do branky nedohodil ?) a utkání se pomalu blížilo do klidného konce (12. 
minuta 18:7). Pak bohužel přišel neúmyslný faul zpředu Frankové (byla za něj spravedlivě vyloučena), 
Schneiderová se opět zřítila k zemi. Jako už mnohokrát před tím přišlo u této hráčky tradiční "zatmění". 
Při průniku Bušauerové přišel likvidační faul Schneiderové, za který se i v největším házenkářském 
zapadákově dává červená karta. Místo karty jen vyloučení a obrovský údiv tachovské 
lavičky. Je smutné, že funkcionáři Tachova dlouhodobě podporují zákeřnou hru. Pokud se podíváme do 
zápisů z utkání z letošního roku, ve kterých A. Schneiderová nastoupila, nestačíme karty a trestné minuty 
ani počítat. Škoda, že se tato jinak talentovaná hráčka nedokáže věnovat na hřišti jen hře samotné. 
Utkání se dohrálo v nervózní atmosféře až do stavu 22:12. 
 
Branky DHC: 
Bušauerová 5, Sedláková 4, Tomíšková a Šmrhová po 3, Poslední, Oravcová po 2, Eksteinová, Franzová 
a Jetlebová po 1. 
Pokud DHC SVŠ neklopýtne v některém z následujících zápasů s Tachovem nebo HC Plzeň, skončí 
DHC na druhém místě v Plzeňské lize na skóre ze vzájemných zápasů. 

  



Starší žačky DHC B v Tachově 12. 5. 2013 (Plzeňská liga) 
 
V neděli  12.5.2013 odehrály starší žačky  další soutěžní  zápas jarní části ligy starších žaček Plzeňského 
kraje proti družstvu Slavoj Tachov. 
S ohledem na složení družstva Tachova (3 hráčky r. 98, 3 hráčky r. 99) byl před zápasem stanoven 
způsob hry, především obrany. Po obvyklém počátečním rozkoukání,  zaplaceném 3 brankami, dokázala 
naše děvčata  až do 20 minuty 1. poločasu plnit dohodnuté pokyny a držet sympatický výsledek 7 : 10 
(škoda těch prvních  3 obdržených branek), ke kterému přispěla několika jistými zákroky i K. Černíková v 
brance, včetně likvidace 7m hodu nejlepší hráčce Tachova - Schneiderové. Pozorná hra však nevydržela. 
Technické chyby, uspěchaná zakončení a matný výkon stálých opor stanovily poločasových 7 : 13 a 
konečných 13 : 30. 
Škoda. Výkon některých hráček (viz. výše) byl poznamenán nezodpovědnou životosprávou den před 
utkáním.  Jmenovitě K. Křišťanové, K. Rybákové, N. Říhánkové. Především matný výkon prvních dvou, 
při absenci nemocných M. Fouskové a K. Němečkové, ovlivnil negativně průběh utkání. Při jejich 
standardním výkonu mohl být vývoj utkání i výsledek jiný. 
Na tradičně bojovný výkon L. Kučerové jsme si již zvykli, nyní však k němu začíná přidávat i branky - 
výborně. Výrazné zlepšení předvedla V. Ludvíková, která podpořila dobrý výkon P. Gosťové, K. Denkové, 
K. Procháskové v poli. 
V. Schejbalová zlepšila sice pohyb, ale je třeba, aby odvaha jít do obrany soupeře byla trvalým jevem. 
Nejlepší výkon zápasu odvedla K. Brabcová, která téměř bezchybně odbránila A. Schneiderovou, pokud 
ta hrála na její straně, a prosazovala se i v útoku - zřejmě nejžhavější kandidát na kapitánku družstva. 
P. Gosťová přizvedla ruku a byly z toho 3 přesné gólové střely.  Co až ji zvedne úplně a přidá výskok?? 
Na tvrdost A. Trnkové si musí soupeři zvyknout, ještě ta ruka při střelbě. 
Pro zájemce je k dispozici videozáznam z tohoto utkání. 
 
Hrály: 
K. Černíková, D. Měsíčková, A. Trnková, K. Rybáková 1/1, K. Denková 1, K. Prochásková  2, K.Brabcová 
3/1, V.Schejbalová, V. Ludvíková 1, N. Říhánková, K. Křišťanová 1, P. Gosťová 3, L. Kučerová 1 
  



AUE starším žačkám opravdu svědčí (9. - 11. 5. 2013) 
 
Na již 18. ročník velkého mládežnického turnaje v saském Aue se vydala opět i česká družstva. Nově 
Háje, Vršovice, HC Plzeň, ale i stálí účastníci Jičín, Lovosice, Kobylisy, Talent a DHC Plzeň. DHC 
tentokrát reprezentovala družstva mini a starších žaček. Zatímco mini byly hráčky, které hrály šestkovou 
házenou poprvé, a tak umístění na konci tabulky není ostudou, starší žačky už mají doma ve sbírce zlato 
a stříbro z mladších žaček. 
Starší žačky si chtěly zlepšit náladu z vypadnutí z Žákovské ligy a dokázat, že jsou družstvem, které se 
bez medailí často z turnajů nevrací. První krůček udělaly již ve čtvrtek, když porazily SG NH AUE/SV 
Schneeberg po počátečním trápení 17:11. V pátek ráno pokračovaly v nepříliš pohledném utkání s 
Zwonitzer HSV 14:8. V dalším utkání Plzeňanky rozběhaly Burgstadter HC 23:3. Němky se nestačily divit, 
co se s nimi děje. Ve třetím utkání s týmem Neusser HV bylo jasné, že jde o postup z prvního místa ve 
skupině. Češky začaly dobře a v poločase vedly 6:3. Pak se do utkání vložily rozhodčí. Nesmyslnými 
výroky utkání zdramatizovali. DHC nejenže hrálo často proti devíti (sedm hráčů a dva rozhodčí), ale také 
ve třech. Případů, kdy ukázkové prorážení bylo klasifikováno jako sedmička a dvě minuty bylo hned 
několik, přešlap menší než půl metru se nepískal. Ani to však nestačilo a DHC zvítězilo 11:10. 
V další utkání s SG TMBW Berlin, už s jistým postupem, si hráčky dovolily i prohrávat z počátku 0:4. 
Konečným výsledkem 11:9 jen potvrdily nadvládu ve skupině a postup do sobotní semifinálové skupiny. 
Hned v prvním sobotním zápase s nakonec třetím HSV Heidenau mělo DHC namále. Přestože hráčky 
bojovaly, ani trochu se nedařilo. Ještě minutu a půl před koncem prohrávaly o dvě branky. Obětavostí a s 
trochou štěstí se DHC v závěru podařilo vyrovnat na 11:11. Tím se tříčlenná skupina tak trochu 
zdramatizovala. V dalším utkání Heidenau porazilo Zwonitzer o 11 branek, a tak bylo jasné, že DHC 
čekají střelecké dostihy v závěrečném utkání se Zwonitzerem. Začátek byl excelentní. Již v šesté minutě 
smazalo DHC polovinu z počtu nutných branek.(7:1). Pak přišel útlum a v poločase skore 8:2. V druhém 
poločase se ukázala vnitřní síla družstva. Na hřišti se vystřídaly všechny hráčky, skore narostlo až na 
velmi uspokojivých 21:3 a úkol byl splněn. Družstvo se mohlo přemístit do hlavní haly k finálovému utkání 
se Sachsen Zwickau. 
Ke svému utkání nastupovaly hráčky uprostřed finálového bloku po dvou českých  ítězstvích v kategorii 
ml.žákyň (Háje) a žáků (Talent). Finále sice začalo brankou Zwickau, ale pak skorovaly čtyřikrát 
Západočešky. Do poločasu bohužel svědomité a houževnaté Němky vyrovnaly na 4:4 a po přestávce 
přidaly další branku. DHC ještě jednou zvedlo hlavu a vedlo 6:5. Několik individuálních chyb na křídlech a 
menší aktivita spojek však poté vedly ke konečnému výsledku 9:7 pro Němky. I stříbrná medaile je fajn v 
konkurenci kvalitních německých soupeřů, kteří měli většinou navrch centimetry i kila. Vždyť další české 
celky v kategorii st.žaček (Kobylisy 5., a HC Plzeň 7.) nemají medaili ani pohár. Navíc si DHC odváží i 
cenu pro nejlepší brankářku (A. Jiskrová). Turnaj ukázal, že dokážeme hrát i fyzicky vyspělejším 
soupeřům (bohužel právě proto se ne vždy daly nasadit všechny 40-50 kilové hráčky z lavičky). Na 
druhou stranu většině hráček chybí více dynamiky a síly, což bude spolu s dlouhodobou prací na rychlém 
útoku úkolem pro příští sezonu. 
Dík zaslouží i rodiče, kteří, ať jako dopravci nebo po vlastní ose, přijeli tým povzbudit a byli opravdu 
slyšet. 
 
Branky DHC v Aue: 
Bušauerová 21, Franzová a Sedláková po 20, Eksteinová 12, Franková 9, Šmrhová 7, Jetlebová 6, 
Bláhová, Tomíšková, Poslední, Paulusová a Oravcová 4. 
  



Západočeská liga - starší žačky 
 
V prvních dubnových týdnech se rozběhla jarní část Plzeňské ligy starších žaček.DHC "A" mělo nabitý 
program tří zápasů. 
Ve čtvrtek 11.4. přivítalo áčko Sokol Šťáhlavy. Snaha sehrát nějaké signály a připravit se na víkendovou 
Žákovskou ligu přišla bohužel vniveč. Hostující hráčky se v obraně pohybovaly naprosto nestandardně a 
děravá obrana přímo lákala ke vstřelení branky. Konečný výsledek byl 43:7. 
V úterý 16.4. se hrálo oddílové derby "A" -"B". Áčko cvičilo na své poměry hodně vysunutou obranu, která 
ne vždy byla stoprocentní .V pohybu dopředu to bylo mnohem lepší. Béčko se od podzimu zlepšilo v 
útočné fázi, obrana je pro něj stále neřešitelný problém. Soupeři stačí se trochu svižněji rozběhnout a je 
zle. O přebrání hráčů nemůže být řeč. Konečný výsledek 50:16. 
Ve čtvrtek 18.4. přijel do haly DHC tradiční rival HC Plzeň. Až do šestnácté minuty byl výsledek 4:3 pro 
DHC "A". Domácí sice měli herní převahu, ale nedokázali ji brankově využít. Po time outu se hra 
zpřesnila, DHC přešla na obranu 1-5 a po přestávce na 2-4. S tím se soupeř nedokázal vyrovnat a skore 
narůstalo. Poločas 11:3 a konečný výsledek 23:10. 
Po těchto výsledcích je jasné,že druhé místo v lize má DHC jisté a o vítězství se popere 8.5. s DHC SVŠ 
Plzeň v přímém souboji. V prvních dvou utkáních si vedle Šafaříkové zachytala na místo zraněné 
Jiskrové i mladší žačka Verča Netrvalová a nepočínala si vůbec špatně. V utkáních se ukázalo, že 
krajská soutěž bohužel nemá ani deset procent kvality Žákovské ligy a v těchto zápasech je těžké i přes 
vysoká vítězství motivovat k větší soustředěnosti. Až na malé výpadky odehrály všechny hráčky tyto 
zápasy velmi dobře. 
 
Branky DHC ve 3 utkáních: 
Franzová 26, Sedláková 22,Franková 14, Šmrhová 12 ,Oravcová 5, Jetlebová 8, Poslední 9, Bláhová 6, 
Bušauerová 5, Tomíšková 6,Paulusová 2, Vodičková 2.  

  



Žákovská liga - starší žačky 5.kolo Olomouc (14. 4. 2013) 
 
Druhý dubnový víkend byl ve znamení pátého kola Žákovské ligy, tentokrát v Olomouci. Dhc mělo těžkou 
skupinu s dosud v lize jediným neporaženým celkem ligy Zlínem A. Kvalitní byla i ostatní družstva. 
Domácí Olomouc (letos ji DHC v obou vzájemných zápasech porazilo), Slavia Praha (letos 
vzájemná bilance 1-1, poslední vítězství DHC na Prague cupu), Zlín 99 B (letos 3-1 pro DHC). DHC 
odjíždělo bez levoruké T. Eksteinové a brankářky A. Jiskrové. 
První zápas s domácí Olomoucí rozhodlo prvních osm minut (5:1) pro Olomouc, poločas pak 10:5. Po 
přestávce družstvo zabralo a snížilo na 11:9, pak přišla neproměněná sedmička a několik 
minižákovských chyb a první prohra byla na světě (15:10). 
V druhém utkání s favorizovaným Zlínem A se trenéři rozhodli šetřit síly. Do branky z obavy o obnovení 
zranění T.Šafaříkové nastoupila hráčka M.Bláhová (nutno poznamenat, že si nevedla vůbec špatně), 
střelkyně Bušauerová s poraněným kotníkem zůstala na lavičce. Pěkný poločasový výsledek 4:8 se v 
druhém poločase trochu zvýšil, přesto v tomto utkání jedenáct nastřílených branek je nejvíce branek DHC 
v utkání v tomto kole!!!!! Pěkný zápas odehrála A.Tomíšková. 
Po obědě následoval rozhodující zápas o sestup se Zlínem B. DHC mělo velmi dobrý začátek. I bez 
zraněné Bušauerové dokázalo Zlín přitlačit. Ve dvanácté minutě byla úspěšná ze sedmičky Sedláková 
(před ní skorovala třikrát Franzová a jednou Franková), výborně chytala v tomto utkání Šafaříková , stav 
byl 5:1 pro DHC a vše vypadalo skvěle. Pak se stalo něco, co se dá jen těžko vysvětlit. Spojky přestaly 
prakticky úplně hrát, chybovaly v přihrávkách, kupily technické chyby. Dát branku byl  
neřešitelný úkol. Soupeř se nijak nezlepšil, hrál stejně jako v prvním poločase, ale dokázal dát do hry 
srdce a občas nějakou branku. Za posledních dvacet minut dalo DHC pouze tři branky (poslední ze 
sedmičky po čase). Tak strašný poločas snad nebyl v podání těchto hráček vidět minimálně dva roky. 
Není možné přehlédnout ani čtrnáct střel z křídel bez brankového efektu. 
Poslední zápas se Slavií Praha už nic neřešil a podle toho k tomu všichni aktéři i přistoupili. Slavie 
zvítězila 13:7. 
Hodnocení vystoupení družstva v lize se dá hodnotit ze dvou pohledů. První je určitě vyrovnání 
klubového rekordu, postup mezi nejlepších deset v republice v situaci, kdy se hraje většinou o rok až dva 
starším soupeřkám. Ano, to je úspěch. Výkon ve většině zápasech se musel líbit i těm 
největším pesimistům. Hráčky načerpaly spoustu zkušeností, odehrály úspěšně těžké zápasy a za čtyři 
kola prohrály je čtyřikrát!!! Tohle je super. Bohužel tyto plusy halí do mlhy výkon a hlavně přístup v pátém 
a pro DHC posledním kole. Hráčky se nedokázaly vyhecovat ne hřišti (už vůbec ne z lavičky). Nedokázaly 
v rozhodujících chvílích odevzdat to, co umějí. Varováním měl být již zápas o třetí místo s družstvem 
Kobylis na PHC. Nemá cenu se vymlouvat na tři zraněné hráčky ze základní sestavy, na systém soutěže, 
kdy postupují družstva, která DHC několikrát za rok porazilo. Nemá cenu ani řešit rozhodnutí svazu z 
minulého kola. V "dokonalém světě " by obě družstva byla jistě za podvod vyloučena. Prostě jsme hráli 
špatně a proto jsme venku!! 
 
Branky DHC v pátém kole: 
Franzová 10, Tomíšková 6, Franková a Sedláková po 5, Poslední 3, Jetlebová, Paulusová a Oravcová po 
2, Bušauerová 1. 

  



Prague Handball Cup - starší žačky – téměř dokonalé dejavu 
 
Jak už se stalo téměř zvykem zúčastnily se hráčky tréninkové skupiny Petry Lhotské a Tomáše 
Jiskry  velikonočního Prague handball cupu. 
Zatímco před dvěma lety sbíraly zkušenosti,loni vybojovaly fantastické třetí místo.Letos již v kategorii 
starších žaček odjíždělo družstvo se skromnými cíli. Cílem bylo postoupit ze šestičlenné skupiny - turnaje 
se účastnilo 67 družstev ze Slovenska, Maďarska, Norska, Švédska, Dánska, Litvy, Itálie, Německa, 
Belgie, Rakouska, Lucemburska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Moldavska, Rumunska, Ruska a České 
republiky. 
V základní skupině byl prvním soupeřem slovenský Piccard Senec. Letos již třetí utkání těchto družstev 
vypadalo naprosto stejně jako ta předchozí. Vyrovnaný začátek, nepříliš pohledná házená a nakonec 
jasné vítězství DHC 9:4. 
V druhém zápase DHC narazilo na elitní švédský tým Vasteras Istra. Krásně oblečené Švédky 
s působivou rozcvičkou dostaly neuvěřitelnou lekci z efektivity. Z prvních devíti útoků vstřelilo DHC osm 
branek. Jednu hezčí než druhou, a když se brankářka Andy Jiskrová rozhodla zamknout branku, skončil 
poločas debaklem 10:0. Švédky se nedokázaly vzpamatovat ani ve druhém poločase a tak zápas skončil 
16:2. 
V posledním pátečním utkání nastoupily proti DHC atleticky vyhlížející Němky z Halle Neustadt. Ale jak 
říkají někteří trenéři: "Běhat musí hlavně míč." V poločase doběhl do stavu 9:1 pro chytře hrající Češky. A 
tak si stejně jako v předchozím zápase zahrála i celá lavička. Němky dokázaly výsledek jen na 
přijatelnějších 13:7. 
V prvním sobotním zápase DHC deklasovalo moldavské amatérky hrající pod hlavičkou School no.2 
poměrem 31:9, když se hledělo hlavně na počet vstřelených (byl vytvořen rekord haly) než obdržených 
branek. V sobotním odpoledni se skupina již jen dohrávala s dánským Koge. Jasné utkání (15:6) nabídlo 
velké množství úsměvných situací. Soupeř přelepil míč a plzeňské hráčky občas vypadaly jako 
mucholapky, protože na lepení nejsou vůbec zvyklé. 
Starší žákyně postoupily do „slovenské" skupiny s HK Štart Trenčín a Slovanem Modra. Jako těžší 
soupeř se jevil druhý celek sedmé skupiny Trenčín. Začátek utkání měl Trenčín navrch a vedl 2:0. 
Západočešky neztratily nervy a výsledek otočily především zásluhou T. Bušauerové (7 branek), kterou 
poté, co na ni soupeř začal hrát osobku, skvěle nahradila J. Franková (4 branky). V závěru DHC uhájilo 
těsný, ale spravedlivý, výsledek 15:14. 
Ve druhém střetnutí osmifinálové skupiny si hráčky nedaly postup vzít. Hráčky Slovanu Modra, hrající 
často za hranicí pravidel, nestačily na DHC ani rychlostně ani herně. Vítězství 18:7 posunulo do 
čtvrtfinále DHC. 
Do nedělního čtvrtfinále proti DHC postoupila Slavia Praha. V letošním roce se tito soupeři i přes velké 
množství odehraných zápasů nesetkaly. Slavia, v sestavě s množstvím hráček hrajících pravidelně 
dorosteneckou ligu, byla jednoznačným favoritem. O to větší bylo překvapení všech z vývoje utkání.DHC 
skvěle bránilo, v útoku občas i se štěstím vstřelilo sedm branek za poločas. Slavia na druhé straně 
v útoku tápala, a i když překonala obranu, v cestě stála pozorně chytající brankářka Jiskrová. Poločas 
7:1. V druhém poločasu sice nejlepší hráčka Slavie Dominika Šindelářová několika přesnými střelami 
zkorigovala výsledek na 11:7, ale postupu DHC mezi nejlepší čtyři již nezabránila. Nejlepšími hráčkami 
DHC spolu s brankářkou byly Terka Bušauerová a Adéla Tomíšková. 
Semifinálovým soupeřem na nedělní večer byl dánský HIK Handbold. Dánky hrající spolu házenou na 
základní škole byly naprosto nejlepším družstvem turnaje. Plzeňanky stačily držet krok sedm minut do 
stavu 4:4. Pak se projevila nejen herní a fyzická převaha Dánek, ale i únava Češek ze zápasu se Slavií. 
Výsledek 15:6 pro Dánky odpovídal průběhu utkání. Dánky postoupily do pondělního finále, kde si 
poradily i s HC Háje 22:12 a staly se vítězem turnaje. DHC čekal zápas o třetí místo. 
V utkání o třetí místo byl soupeřem celek,jehož hra DHC příliš nevyhovuje, Sokol Kobylisy II. DHC mělo 
od začátku mírnou převahu a stále drželo vítězství o jednu až dvě branky(poločas 6:4). V druhém 
poločase ubývaly hráčkám DHC síly každou minutou. Dokázaly vstřelit jen dvě branky, a když se už 
zdálo, že přeci jen dotáhnou zápas do vítězného konce, podařilo se Pražankám vyrovnat na 8:8. 
Následoval rozstřel, při kterém se sice plzeňské brankářce podařilo dvakrát z pěti pokusů zneškodnit 
střely soupeře, ale střelkyně DHC již nenašly síly ke skorování. 
Čtvrté místo je i přes zklamání z posledního zápasu skvělým a neočekávaným výsledkem. DHC se 
prezentovalo skvělou obranou, pestrým útokem a výbornou brankářkou. To, že v závěru došly síly, lze 
přičítat i mládí hráček. Více než polovina hráček jsou ještě mladší žákyně a celé družstvo se jistě bude 
chtít poprat o vítězství v příštím ročníku. Z jednotlivkyň je nutné vyzdvihnout nejen výkon brankářky, ale i 
střelkyně T. Bušauerové. Nadstandardní výkon odvedly J. Franková a  A. Tomíšková. Velmi dobře hrály i 



všechny ostatní hráčky, střelecky se tentokrát nedařilo S. Paulusové. Bohužel se znovu zranila druhá 
brankářka T. Šafaříková. 
 
Branky DHC v turnaji: 
T. "Buši" Bušauerová 37, D."Efinka" Franzová 19, J. "Surikat" Franková 18, M. "Myšák" Sedláková 16, A. 
"Krtek" Tomíšková a T. "Eki" Eksteinová po 15, T. "Šnek" Poslední 8, V. "Gazela"Oravcová 7, B. "Jety" 
Jetlebová 5, M. "Řepka" Bláhová 2. 
  



Žákovská liga 4.kolo (HC Plzeň 23.3.2013) 
 
Čtvrté kolo žákovské ligy se hrálo již jen ve dvou skupinách. Skupina M se hrála v Porubě. Plzeň přivítala 
skupinu N, kam se přijela o postup porvat družstva Kunovic, Hájů, Zory Olomouc, Havlíčkova Brodu a dvě 
plzeňská družstva. Pořádající HC a prakticky domácí DHC. 
V prvním zápasu turnaje se DHC utkalo se Zorou Olomouc, vítězem skupiny v předchozím třetím kole. 
Ještě ve dvanácté minutě vedla Olomouc 4:3. Závěr poločasu patřil  domácím, kteří vstřelily za tři minuty 
čtyři branky a poločas vyhrály 7:4, a po poločase ještě přidaly osmou branku. Pak přišel několikaminutový 
útlum a Moravanky vyrovnaly na 8:8. Pak ovšem přišla chvilka hvězdy zápasu Julie Frankové, vstřelila tři 
rychlé branky z křídla, podobné jako vejce vejci. DHC pak již zkušeně dotáhlo zápas do vítězného konce 
(13:11). 
V druhém zápase se DHC muselo vyrovnat s agresivní vysunutou obranou Havlíčkova Brodu. Po 
výborném začátku (sedmá minuta 5:1, poločas 7:3) přišel opět popoločasový kolaps a v šesté minutě 
druhého poločasu svítila na ukazateli remíza 8:8. Pak vstřelila branku  skvěle hrající Simona Paulusová, 
a tak jako ve všech ostatních případech, se ze sedmičky nemýlila Míša Sedláková. DHC pak zlepšilo 
obranu, a když Andy Jiskrová zneškodnila sedmimetrový hod a na druhé straně se nemýlila aktivní 
Tereza Eksteinová, zvítězilo DHC stejně jako v prvním kole 11:10. 
Po obědě bylo na řadě plzeňské derby HC vs. DHC. DHC soupeře jasně převyšovalo ve všech herních 
činnostech. U HC hrozila jen z dálky střílející Buchnerová. Hráčky HC nestačily rychlosti vítězek a často 
až nesportovně tahaly za dres, faulovaly zezadu a zbytečně dohrávaly hbitějšího soupeře. V této činnosti 
vynikaly u HC především Škopková a Buchnerová. Je až nepochopitelné, že za to padl jen jeden 
dvouminutový trest. Výsledek 13:7 byl přesným vyjádřením stavu hry. O branky se rovným dílem podělily 
všechny čtyři elitní střelkyně DHC - Bušauerová, Franzová, Eksteinová a Sedláková (ta ještě přidala 
čtvrtou branku ze sedmičky). Tímto výsledkem bylo DHC již jasným postupujícím nejhůře z druhého 
místa. 
V dalším zápase s favoritem z Hájů trenéři DHC nasadily všechny hráčky z lavičky a šetřily nejvíce 
vytížené hráčky na poslední zápas s již sestupujícími Kunovicemi. Svůj první zápas po zranění stehna si 
odbyla i brankářka Tereza Šafaříková. Náhradnice se zhostily svého úkolu velmi dobře a deset minut 
dokázaly trápit silného soupeře. Pak začaly zaostávat především ve hře dozadu. Výsledek 25:12 pro Háje 
vypadá mnohem hůř než předvedená hra. 
V posledním utkání byly soupeřem DHC hráčky Kunovic. Utkání již postrádalo napětí a dramatický náboj. 
Kunovice byly již vyřazeny, navíc již neměly dostatek sil vzdorovat silnému soupeři. DHC vystřídalo 
všechny hráčky rovnou měrou a zvítězilo 17:9. Všechny hráčky podaly v tomto kole velmi dobrý výkon, a 
když je v brance držela brankářka Jiskrová, obsadilo DHC druhé místo. HC sice porazilo pouze Kunovice, 
ale i tak postupuje z pátého místa mezi nejlepších deset družstev ČR. 
V příštím kole nemá DHC pravděpodobně příliš dobrý los. Za předpokladu, že se bude hrát v Olomouci, 
budou podle předběžných výsledků soupeři DHC: Zora Olomouc, Zlín A, Zlín B a Slavia Praha. 
 
Branky DHC: 
Franzová a Sedláková po 13, Eksteinová 10, Bušauerová 9, Franková 8, Oravcová 4, Paulusová, 
Křišťanová, Poslední a Tomíšková po 2, Jetlebová 1. 

  



Žákovská liga - třetí kolo (DHC Plzeň 2. 3. 2013) 
 
Třetí kolo, ve kterém se utkalo 16 nejlepších družstev, bylo poslední, kterém se hrálo ve čtyřech 
skupinách, tentokrát pouze čtyřčlenných. Od příštího kola se hraje pouze ve dvou skupinách 
(šestičlenných). 
V tomto kole se se soutěží rozloučila družstva Hodonína, Kobylis, DHK Zora-Holečkova a bohužel i DHC 
SVŠ Plzeň, které se z finančních důvodů nezúčastnilo turnaje v Hlučíně. Další dvě plzeňská družstva 
obsadila ve svých skupinách druhá místa a v klidu postoupila mezi TOP 12 družstev v ČR. HC si muselo 
pro postup do moravského Hlučína, zatímco DHC bojovalo o postup v domácím prostředí. 
V prvním zápase proti favoritovi celé soutěže drželo DHC dlouho krok. V poločase prohrávalo jen 7:9, 
dobrých bylo i několik minut po přestávce. Pak však bylo nutné pošetřit síly na další zápasy a vystřídat. 
Hráčky z lavičky nezklamaly, přesto nemají tolik zkušeností s těžkými zápasy jako základní sestava, a tak 
se brankový odstup přece jen zvětšil až na konečných 19:13. Hezký zápas rozhodlo osm branek Zlína z 
trháků, na postavenou obranu bylo DHC naprosto vyrovnaným soupeřem. 
V poledním zápase s DHK Zora  - Holečkova Olomouc se DHC vydařil začátek. Rychle vedlo 4:1, pak se 
ne a ne soupeři brankově odpoutat. Hráčky topily vlastní snahu v nepřesných přihrávkách, nechycených 
míčích a dalších technických chybách. Nakonec domácí hráčky doslova vybojovaly vítězství 16:12. 
Již před posledním zápase bylo rozhodnuto o sestupujícím (Olomouc), a tak si mohli domácí DHC a 
Slavoj Žirovnice utkání užít. Hráčky DHC ukázaly všem, co všechno umí. Utkání promněnily v malou 
exhibici a poděkovaly divákům za celodenní podporu vysokým vítězstvím 23:12, když si zahrály více 
nebo méně úspěšně všechny hráčky. 
Přestože většina hráček hrála velmi dobře je nutno vyzdvihnout aktivní hru T.Eksteinové, bojovnost M. 
Sedlákové a přehled a klid v brance A. Jiskrové. 
 
Branky DHC v turnaji: 
Eksteinová 11, Sedláková, Bušauerová, Franzová po 7, Franková a Šmrhová po 5, Paulusová 3, 
Poslední a Tomíšková po 2, Křišťanová, Jetlebová a Oravcová po 1. 
Soupeři DHC pro čtvrté kolo budou pravděpodobně Háje Praha, HC Plzeň, Havl. Brod, Zora Olomouc A a 
Kunovice. 
  



Žákovská liga - třetí kolo (DHC Plzeň 2. 3. 2013) 
 
Třetí kolo, ve kterém se utkalo 16 nejlepších družstev, bylo poslední, kterém se hrálo ve čtyřech 
skupinách, tentokrát pouze čtyřčlenných. Od příštího kola se hraje pouze ve dvou skupinách 
(šestičlenných). 
V tomto kole se se soutěží rozloučila družstva Hodonína, Kobylis, DHK Zora-Holečkova a bohužel i DHC 
SVŠ Plzeň, které se z finančních důvodů nezúčastnilo turnaje v Hlučíně. Další dvě plzeňská družstva 
obsadila ve svých skupinách druhá místa a v klidu postoupila mezi TOP 12 družstev v ČR. HC si muselo 
pro postup do moravského Hlučína, zatímco DHC bojovalo o postup v domácím prostředí. 
V prvním zápase proti favoritovi celé soutěže drželo DHC dlouho krok. V poločase prohrávalo jen 7:9, 
dobrých bylo i několik minut po přestávce. Pak však bylo nutné pošetřit síly na další zápasy a vystřídat. 
Hráčky z lavičky nezklamaly, přesto nemají tolik zkušeností s těžkými zápasy jako základní sestava, a tak 
se brankový odstup přece jen zvětšil až na konečných 19:13. Hezký zápas rozhodlo osm branek Zlína z 
trháků, na postavenou obranu bylo DHC naprosto vyrovnaným soupeřem. 
V poledním zápase s DHK Zora  - Holečkova Olomouc se DHC vydařil začátek. Rychle vedlo 4:1, pak se 
ne a ne soupeři brankově odpoutat. Hráčky topily vlastní snahu v nepřesných přihrávkách, nechycených 
míčích a dalších technických chybách. Nakonec domácí hráčky doslova vybojovaly vítězství 16:12. 
Již před posledním zápase bylo rozhodnuto o sestupujícím (Olomouc), a tak si mohli domácí DHC a 
Slavoj Žirovnice utkání užít. Hráčky DHC ukázaly všem, co všechno umí. Utkání promněnily v malou 
exhibici a poděkovaly divákům za celodenní podporu vysokým vítězstvím 23:12, když si zahrály více 
nebo méně úspěšně všechny hráčky. 
Přestože většina hráček hrála velmi dobře je nutno vyzdvihnout aktivní hru T.Eksteinové, bojovnost M. 
Sedlákové a přehled a klid v brance A. Jiskrové. 
 
Branky DHC v turnaji: 
Eksteinová 11, Sedláková, Bušauerová, Franzová po 7, Franková a Šmrhová po 5, Paulusová 3, 
Poslední a Tomíšková po 2, Křišťanová, Jetlebová a Oravcová po 1. 
Soupeři DHC pro čtvrté kolo budou pravděpodobně Háje Praha, HC Plzeň, Havl. Brod, Zora Olomouc A a 
Kunovice. 
  



Žákovská liga - druhé kolo (Pardubice 10. 2. 2013) 
 
I druhé kolo je minulostí a nutno říci, že pro Západočešky znovu úspěšnou. Podle neofciálních výsledků 
se soutěží se loučí poslední jihočeský zástupce, Jindřichův Hradec, dále Pardubice, Velká nad Veličkou i 
Astra Praha. 
DHC SVŠ Plzeň zvítězilo ve skupině hrané ve Velké nad Veličkou. Další zástupkyně Plzně bojovaly v 
Pardubicích. Zatímco HC Plzeň obsadilo poslední postupové (čtvrté) místo, hráčky DHC se nechtěly 
smířit pouze s postupem, a jak je jejich dobrým zvykem, praly se o vítězství ve všech utkáních, přestože 
polovina z nich ve čtvrtek ještě bojovala s nemocí v posteli. 
První utkání s HK Hodonín se podobalo prvnímu utkání v předchozím kole jako vejce vejci. Soupeř měl 
žluté dresy, hráčky DHC s pekelnou pravidelností razítkovaly tyče a zbytečně ztrácely míče bez ohrožení 
branky soupeře .Dokonce i brankářka DHC podala dobrý výkon jako v prvním kole. Jen prohra byla o gól 
menší 8:11. 
Ale v tomto družstvu není zvykem věšet dlouho hlavu a mít plné trenky po jednom nepovedeném zápase. 
V druhém zápase DHC vlétlo na svého městského rivala z HC s velkým přehledem. Nic nevadilo, že 
družstvo HC bylo většinou složeno z hráček, které už dva roky sbírají zkušenosti v dorostenecké lize. Od 
začátku do konce měly hráčky DHC mírně navrch a po velmi dobrém výkonu zvítězily 12:10. 
V třetím utkání čekal tradiční soupeř a velký favorit skupiny HC Háje. V páté minutě Háje vedly 4:0 a 
vypadalo to na šílený debakl. Toto plzeňské družstvo už nejsou ale žádné vyplašené slepice, a tak se 
ještě více semkly, zpřesnily hru a pomalu náskok stahovaly na poločasových 8:8. Střely z dálky v klidu 
kontrolovala jistá brankářka v brance a na plzeňském brankovišti příliš prostoru nebylo. V druhém 
poločase DHC ještě trochu přidalo a minutu před koncem vedlo o dvě branky .Pak sice přišlo snížení na 
15:14, ale konec si hráčky DHC v klidu zkontrolovaly. 
Poslední zápas s domácími Pardubicemi se jen dohrával. Soupeř byl již jistým sestupujícím, a tak na 
lavičce zůstaly sedět hráčky základní sestavy a příležitost dostaly ty, které nedostaly tolik příležitostí v 
předchozích zápasech. Holky dokázaly, že i ony umí hrát házenou a hodně přispěly k vysokému vítězství 
21:6. 
Velmi dobrým výkonem si hráčky zasloužily celkem příjemnou skupinu do dalšího kola, které se bude 
pravděpodobně hrát v sobotu 2.3. v Plzni. Soupeři DHC by měly být HC Zlín A, Žirovnice a Zora Olomouc 
B. Síla družstva DHC Plzeň je ve velké vyrovnanosti hráček. Branku může dát prakticky kdokoliv, už od 
malička se družstvo vyznačuje velmi dobrou obranou podpořenou nadprůměrnými brankářkami a skvělou 
fyzickou kondicí většiny hráček. Postup do čtvrtého kola rozhodně není utopií. 
 
Branky DHC: 
Franzová 19, Sedláková 11, Bušauerová 7, Eksteinová 6, Franková 3, Paulusová, Jetlebová, 
Křišťanová, Poslední po 2, Šmrhová 1. Po celý den držela družstvo nad vodou brankářka A. Jiskrová. 

  



Starší žačky DHC B v Třeboni v lázeňském tempu 
 
V sobotu a v neděli  2-3.února 2013 se družstvo DHC B zúčastnilo turnaje starších žaček „O Jihočeský 
putovní pohár 2013". Slovo - zúčastnilo, je možná nadnesený výraz pro přítomnost našeho družstva 
v lázeňském městě Třeboni. 
V lázeňském tempu totiž absolvovala děvčata celý turnaj. Své soupeřky v boji o poslední místo minimálně 
o třídu převyšovaly pasivitou v obraně i v útoku a zvláště v technických chybách. V zápase s 
druhým konkurentem na poslední místo, týmem Močenok ze Slovenska, přidaly  ještě  vyloučení (2x 
Rybáková a 1x Prochásková) s následnými 7-metrovými hody a poslední místo  „zaslouženě uhájily". 
Stínem turnaje bylo zranění Kláry Brabcové DHC B a Romany Plánické - Ústí n. Labem při vzájemné 
srážce. Standard, ale jen střelecký, odvedla Křišťanová, bojovností opět potěšila Kučerová, která je 
příslibem a posilou pro soutěž a turnaje mladších žaček. Po dlouhé nemoci se „rozbíhá"  Prochásková, 
ostatní děvčata zůstala daleko za svými možnostmi, především v nasazení. 
 
Výsledky 

• DHC B - Písek                         7 : 21 

• DHC B - HC Plzeň                   5 : 18 

• DHC B - Močenok               11 : 13 

• DHC B - Ústí n. Labem         2 : 13 

• DHC B - Jindř. Hradec          6 : 26 

• DHC B - DHC A                      1 : 30 
 
Hrály: 
Černíková, Trnková 1, Rybáková 5, Haidelmeierová, Prochásková 2, Brabcová 3, Kučerová 
1,  Ludvíková, Říhánková, Křišťanová 13, Gosťová 6. 

  



Žákovská liga - první kolo (19. - 20. 1. 2013) 
 
Žákovská liga má za sebou první kolo. Jsou známa první čtyři družstva, která soutěž opouští - Písek, Č. 
Budějovice, Velká Bystřice a Ústí nad Labem. Naopak všichni tři plzenští zástupci s přehledem postupují. 
HC Plzeň po dvou vítězstvích ze čtvrtého místa skupiny C. DHC SVŠ dokonce pouze s jednou prohrou 
ze skupiny A z prvního místa a DHC Plzeň také s jednou prohrou, ale díky vyrovnanosti skupiny ze 
třetího místa skupiny B. 
Pojďme spolu sledovat cestu DHC do druhého kola. První kolo se hrálo ve více než 400 km vzdáleném 
Zlíně, v hale, kde hrají zlínské ženy Interligu. První zápas s družstvem Kobylis byl jako sen. Bohužel ten 
zlý. V páté minutě sice DHC vedlo 3:0, ale pak přišlo nepochopitelné uspokojení a ztráta koncentrace. 
Navíc ani štěstí nestálo při DHC, míče se odrážely do rukou Pražanek, naopak střely Západočešek 
končily na tyčích. Na konci sice naše hráčky snížily ze 7:14 na 10:14, ale to nic nezměnilo na tom, že 
DHC po třech letech poprvé prohrálo s tímto soupeřem, a to zcela oprávněně. Nemohlo následovat nic 
jiného než "mytí hlav" v šatně. A že to pomohlo, ukázal již další zápas s DHK Zora Olomouc B. Soupeř 
stačil držet krok jen do stavu 3:3 ,pak Bušauerová nabila ostrými, vstřelila šest z prvních deseti branek 
DHC a vnesla klid do vlastních řad. Zápas se v klidu dohrál až na konečných 19:11 pro Plzeň. 
Třetí zápas proti asi největšímu rivalovi, pokud budeme brát jen věkové rozmezí nar.1999-2000, HC Zlín 
"B", byl určitě nejhezčím utkáním turnaje. V tomto utkání excelovala rozehrávka Plzně Franková. V 
poločase jí došly síly, protože tempo bylo vražednější než v Kobře 11, a tak její střelbu musely obstarat 
Bušauerová, Jetlebová a stále se lepšící Sedláková (v prvním utkání nejhorší na palubovce). DHC vedlo 
necelé dvě minuty před koncem 12:10, pak po obdržené brance zbytečně ztratilo míč a ještě vytvořilo na 
svém brankovišti "sedmičkový " faul. Tady se ukázalo, že na svou gólmanku se mohou holky spolehnout. 
A. Jiskrová sedmičku efektním způsobem zneškodnila a zneškodnila i další střelu Zlína, protože její 
spoluhráčky dokázaly v posledních dvaceti vteřinách ještě jednou ztratit míč. Vítězství 12:11 před 
obědem opravdu potěšilo. 
DHC ani po obědě nezahálelo a v rychlém a otevřeném utkání porazilo favorita skupiny Havlíčkův Brod 
18:17, když soupeř v závěru nevyužil ani přesilovku 6:4 a poslední ránu mu uštědřila sváteční střelkyně 
T. Poslední. V tomto utkání vstřelila M.Sedláková sedm branek. Poslední utkání proti Loko České 
Budějovice šlo spíše o výši skore. Soupeř se sice snažil klást odpor, ale na DHC neměl. Konečné skore 
17:13 bylo pro Jihočešky vzhledem k předvedené hře velmi lichotivé. 
Skupina se vyvinula bohužel tak, že DHC postupuje s jednou prohrou z třetího místa do druhého kola, 
pravděpodobně do Pardubic. Jejich soupeři by tam měli být kromě domácích ještě Háje, Hodonín a HC 
Plzeň. 
 
Střelci DHC v prvním kole: 
Sedláková 22, Bušauerová 19, Eksteinová 10, Franková 8, Franzová 6, Poslední a Tomíšková po 4, 
Jetlebová 3, Paulusová 1. Chytaly Jiskrová a Šafaříková. 

  



Druhý Mrož již minulostí 
 
Druhý únorový víkend byl na DHC ve znamení Mrože. Do haly 31.ZŠ se sjelo 12 družstev starších žákyň 
(10 účastníků Žákovské ligy), aby ve dvou skupinách změřily síly před prvním kolem ŽL. 
DHC reprezentovala dvě družstva, každé ve své šestičlené skupině. Zatímco "B" družstvu se ve skupině 
A příliš nedařilo a skončilo bez bodu poslední, pořádající "A" svoji skupinu vyhrálo a postoupilo do 
finálové čtyřky. 
Ve skupině nejprve porazilo plzeňského rivala z HC "A" 10:6, pak lehce klopýtlo se spřátelenými 
Ivančicemi 10:10. DHC v utkání vedlo již 9:5, pak přišel osmiminutový výpadek, a tak větší problém hasila 
brankářka A.Jiskrová, když půlminutky před koncem chytila trhák a zachránila alespoň bod. 
V dalších sobotních utkáních porazilo DHC Slavoj Žirovnice 8:5 a Astru Praha 11:6. V neděli ráno pak 
svého soupeře v příštím kole ŽL, které se hraje příští týden ve Zlíně, České Budějovice 11:9, když opět 
hráčky udělaly z jasného utkání drama. Ztratily vedení 8:2 a za stavu 8:8 tři minutky před koncem začínal 
zápas prakticky znovu. Hráčky však tentokrát zvládly závěr zápasu bravurně a postoupily z prvního místa 
spolu s Ivančicemi. Z druhé skupiny postoupily suverénní Háje a HC "B". 
V prvním utkání s HC "B", které tvořily hráčky hrající pravidelně dorosteneckou ligu, byl začátek 
vyrovnaný. Pak bohužel HC odskočilo na 6:3. DHC srovnalo na 6:6, v dramatickém závěru však chyběly 
síly a DHC prohrálo 7:8. 
V posledním a jednom z nejhezčích utkání turnaje remizovalo DHC s dosud neporaženými Hájemi 8:8 a 
vybojovalo si třetí místo. 
Všechna utkání a zvláště to poslední ukázala, že DHC nemusí být v blížící se Žákovské lize bez 
šance na velký úspěch. Nejlepší hráčkou DHC byla vyhlášena Denisa Franzová. 
Dík patří všem rodičům a sponzorům za pomoc při organizaci turnaje. Bez nich by se akce této velikosti 
konat nemohla. 
 
Branky DHC: 
Franzová 25, Bušauerová 16, Sedláková 8, Franková 6, Jetlebová 5, Tomíšková 3, Oravcová 1. Dále 
hrály Poslední, Paulusová, Bláhová a Šafaříková. 
 
Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Veronika Galušková ze Slavie VŠ, brankářkou Anna Jiskrová z 
DHC Plzeň"A" a střelkyní Barbora Večeřová z Kobylis. 
 
All stars turnaje: 
M.Scheichlová (Č.B.), E.Svobodová a A.Gavláková (obě Háje), D.Franzová (DHC), N.Škopková (HC "B"), 
B.Krejčíková (Ivančice) a V.Galušková (Slavia Pl.) 
 
Konečné pořadí: 
1.HC Háje 
2.HC Plzeň "B" 
3.DHC Plzeň "A" 
4.HK Ivančice 
5.Slavia VŠ Plzeň 
6.S.Kobylisy 
7.Loko.Č.Budějovice 
8.Sl.Žirovnice 
9.Astra Praha 
10.HC Plzeň 
11.Velká Bystřice 
12.DHC Plzeň "B" 

  



Starší žačky bojovaly ve Veselí (14. - 16. 12. 2012) 
 
Předposlední adventní víkend strávily starší žačky v jihomoravské házenkářské baště - Veselí nad 
Moravou. Na tradiční předvánoční turnaj přijelo tentokrát jedenáct družstev (Slavia Praha se omluvila 
na poslední chvíli). 
DHC zahajovalo už v pátek večer proti Sokolu Kobylisy II. Jak už je zvykem, první zápas byl opět 
obrovskou dřinou, nic pro oko náročného diváka. Až do stavu 10-10 byl zápas vyrovnaný i výsledkově, 
pak teprve DHC zlomilo odpor soupeře a zvítězilo 15-10. DHC střílelo v utkání sedm sedmiček (a to ještě 
velmi slabá rozhodčí nejméně stejný počet soupeři odpustila)!! 
Do sobotního dne vstoupilo DHC zápasem s asi neljepším družstvem skupiny HC Zlín 99. Do utkání 
vstoupilo velmi sostředěně, a když přesné střelce doplnil dobrý výkon brankářky A. Jiskrové bylo za stavu 
8:2 téměř rozhodnuto. Konečný výsledek 12:6 byl velmi uspokojivý (opět sedm sedmiček). 
V dalším zápase s domácím Veselím si Plzeňanky vybraly svůj smolný zápas. Přestože vedly 6:3, za 
chvilku prohrávaly 6:7 a nakonec byly rády za remízu 7:7. 
V odpoledních zápasech se slovenskými soupeři byly už hráčky DHC tím, kdo udával tempo zápasů a 
soupeři se většinou jen neúspěšně snažili držet krok. Tempo hry DHC na ně bylo příliš vysoké. Výsledky 
13:9 s Tatranem Stupava a 14:8 s ŠKP Bratislava posunuly DHC do nedělního semifinále z 
prvního místa. 
V semifinále čekaly na DHC HC Háje (druhý tým z B skupiny). V jednom z nejkrásnějších utkání turnaje 
bohužel zvítězila hrubá síla a váhová převaha nad házenkářskou krásou. Háje zvítězily 13:12 a 
postoupily do finále. DHC předvedlo výborný bojovný výkon, když střelbu obstarávaly Bušauerová (5) a 
Eksteinová (4). V brance podávala životní výkon Jiskrová. Zápas bohužel ovlivnil opět výkon nejslabšího 
článu na hřišti slečny rozhodčí, která za stavu 
6:3 pro DHC, zapískala několik neuvěřitelných nesmyslů a dostala Háje zpět do zápasu. 
V druhém semifinále porazil Zlín 98 své mladší kolegyně Zlín 99, a tak se v zápase o třetí místo opakoval 
zápas ze skupiny. Bohužel podle naprosto jiného scénáře. DHC zdecimované nemocemi a zraněními již 
nedokázalo najít sílu vzdorovat rychlému soupeři, veškeré síly vydaly hráčky v semifinálovém zápase, a 
tak na ně zbylo nepopulární čtvrté místo. 
Přesto není důvod ke smutku nebo rozčarování. Výkon byl nadprůměrný, družstvo doplatilo na téměř 
prázdnou lavičku. Na turnaj cestovalo jen deset hráček, po prvním zápase odpadla M. Sedláková 
s horečkou, T. Bušauerová si pochroumala prst, apod. Byla snaha vzít sebou na turnaj některé hráčky z 
B družstva, bohužel nebyl zájem. Nejlepší hráčkou DHC byla vyhlášena T. Eksteinová. 
Tímto turnajem prakticky skončila přípravná část na Žákovskou ligu (posledním turnajem bude 12. - 13. 1. 
domácí Mrož cup). Ve čtyřech přípravných turnajích DHC obsadilo dvakrát první místo, jednou čtvrté 
a jednou páté, a hráčky si dokázaly, že mohou hrát vyrovnané zápasy s absolutní českou špičkou i v této 
pro ně nové kategorii. Navíc se před ŽL. uzdravují i dlouhodobě zraněné Franzová s Paulusovou. Léčení 
A.Šmrhové bude bohužel ještě delší. 
 
Branky DHC v turnaji: 
Bušauerová 26, Franková 15, Eksteinová 14, Franzová  
9, Jetlebová 5, Sedláková (hrála jen jeden zápas) a Tomíšková 4, Poslední 2, Oravcová 1. 
 
Pořadí v turnaji: 
1.Zlín 98 
2.HC Háje 
3.Zlín 99 
4.DHC Plzeň 
5.Zora Olomouc 
6.T.Stupava 
7.Kunovice 
8.ŠKP Bratislava 
9.Kobylisy 
10.Veselí 
11.Velká nad Veličkou 

  



Zlatá Mikulášská nadílka v Mostě 
 
Starší žačky se vydaly do Mostu na tradiční Mikulášský turnaj navázat na vítězství před čtrnácti dny z 
Pardubic a obhájit zlato z loňského Mikuláše z mladších žaček. 
Do turnaje se vzhledem k probíhajícím kvalifikacím Žákovské ligy přihlásilo jen pět družstev, a to ještě 
tradičně nespolehlivý Slavoj Tachov zrušil účast den před začátkem. Nahradili ho kluci z Mostu. Hrací 
systém byl každý s každým dvakrát. DHC se postupně utkalo se Spartakem Ústí nad Labem, Sokolem 
Písek, DHK Baník Most a již zmiňovanými kluky HK Baník Most. 
Plzeňanky s výjimkou vydřeného prvního vítězství s Ústím a nepochopitelného dvacetiminutového 
výpadku s HK Most ve všech zápasech dominovaly. Soupeře předčily jak rychlostí, tak slušným využitím 
svých individuálních herních dovedností. Využily turnaj k nácviku rychlého přechodu do útoku a 
spolupráce spojek s pivoty. Oba pivoti (Bára Jetlebová a Tereza Poslední) odvedly dobrou práci, bohužel 
jim často chyběl větší klid na zakončení. Trochu zklamala malá aktivita křídel, které často nechávají vše 
na spojkách, které se v tomto turnaji prosazovaly často velmi snadno. Celý turnaj odchytala A.Jiskrová, 
která podruhé v krátké době obdržela cenu pro nejlepší brankářku, především za výkony v prvních šesti 
zápasech. 
 
Výsledky DHC: 

• Písek   17:3 a 13:4 

• Ústí nad Labem 15:12 a 19:8 

• DHK Baník Most 14:3 a 18:7 

• HK Most 22:9 a 12:14. 
 
Branky DHC: 
Bušauerová 33, Franková 25, Sedláková 23, Eksteinová 21, Poslední a Jetlebová po 9, Oravcová 6 a 
Tomíšková 4. 
 
Konečné pořadí: 

1. DHC Plzeň 
2. Spartak Ústí nad Labem 
3. DHK Baník Most 
4. Sokol Písek 
5. HK Baník Most 

  

  



DHC B na turnaji starších žaček „O perníkové srdce" v Pardubicích 
 
Družstvo DHC B se 24. - 25. 11. 2012 zúčastnilo turnaje starších žaček „O perníkové srdce" v 
Pardubicích. 
Do Pardubic odjela děvčata bez tří nemocných opor -  Denkové, Fouskové a Gosťové, které rozhodně 
v zápasech chyběly. Ve všech zápasech děvčatům „utekl" začátek, ale ve 2. poločasech, až na zápas se 
Zlínem, sváděly se soupeřkami  vyrovnaná utkání a v některých i 2. poločas vyhrály. Věkově nejmladší 
družstvo turnaje skončilo na posledním místě, ale získalo cenné zkušenosti do dalších házenkářských 
bojů, které je v této sezóně ještě čekají. Sympatický výkon podala hostující posila Kučerová. 
  
VÝSLEDKY 
DHC B - Pardubice                  7 :   9             
DHC B - Velká Bystřice           7 : 12 
DHC B - Senec                          3 : 13 
DHC B - Zlín                              2 : 20 
---------------------------------------------- 
DHC B - Žirovnice                    3 :   8 
DHC B - HC Plzeň                     4 :  8 
  
Hrály : 
Černíková, Měsíčková, Rybáková 3, Haidelmeierová, Prochásková 6, Kučerová 1, Brabcová 7, 
Schejbalová, Němečková, Říhánková, Křišťanová 6.        
  



TO BYLA JÍZDA !!! (starší žačky DHC Plzeň A v Pardubicích) 
 
O víkendu 24.11. a 25.11. se zúčastnila obě družstva starších žaček turnaje v Pardubicích. 
1. zápas - nastupují DHC Plzeň A jako správný "bílý balet" v bílém a Zora Olomouc v černém. DHC dává 
sice první branku, ale pak přepouští iniciativu soupeři a do poločasu pořád dotahuje. Pak však 
začíná úřadovat opora DHC Buši, na druhé spojce se rozpohybuje Myšák a konečnou podobu 
výsledku 11:6 dává benjamínek Kutina. 
2. zápas - DHC opět v bílém proti tradičnímu soupeři HC Plzeň. Kopie mistrovského říjnového utkání. 
Bezstarostnost "bílého baletu" nezná mezí. V páté minutě s úsměvem prohrává 2:4. Pak se však přepíná 
na první kosmickou, bezradnému soupeři se nepodaří dalších patnáct minut do konce zápasu vstřelit 
branku. Buši si plní svůj pětibrankový limit, po dvou přidávají Jety, Eki i Kutina a zápas končí pro HC 
debaklem 13:4. 
3. zápas - soupeř z Velkého Meziříčí dělá životní chybu. Bere si zeleno-bílé pruhované dresy. Neví, že 
tato "hájská kombinace" působí na Plzeňanky jako červený hadr na rozzuřeného býka. Za tuto chybu 
zaplatí šesti obdrženými brankami z prvních šesti útoků, a tak DHC v páté minutě za stavu 6:0 posílá na 
hřiště lavičku a dohrává v poklidném tempu 13:6. Buši si nezapomene dát svoji "pětku", se dvěma 
brankami se přidávají Myšák, Eki a Krtek. 
4. zápas - proti bílému DHC nastupuje modrá Žirovnice. Chvilku se jí daří oblbnout Západočešky 
uspávací taktikou a po pětiminutovce vede 2:3. Pak se "bílé komando" dává do pohybu, k Bušiny "pětce" 
přidává Eki ještě dva, DHC vítězí "jen" 9:5 a bez ztráty bodu postupuje do finálové šestky. 
5. zápas - první zápas finálové skupiny přivádí na hřiště proti DHC třetí družstvo druhé skupiny červenou 
Velkou Bystřici. Opět velmi pomalý začátek, kdy se Moravanky více válí po plzeňské obraně než 
hrají házenou. To však DHC nerozhodí a i přes to, že dokáže vyrobit množství chyb vítězí 10:3. Tentorát 
dává Buši jen dvě branky, její funkci střelce přebírá Julča se čtyřmi zásahy. 
6. zápas - první nedělní zápas s jediným zahraničním účastníkem turnaje, družstvem Picard Senec, 
začíná DHC podle tradice vlažně. Tentokrát v blankytně modrém proti černo-oranžovým Slovenkám 
prohrává v šesté minutě o branku, hlavně díky neproměněným střeleckým příležitostem. Pak si 
začíná Buši plnit svůj pětibrankový limit, Julča přidává tři branky a především Andy čaruje v brance a 
čtyřmi chycenými sedmičkami bere ambiciozním Slovenkám chuť do hry. Konečných 11:5 se zdá lehčích 
než ve skutečnosti je. 
7. zápas - finále: DHC Plzeň - HC Zlín. DHC zůstává v modrém blankytu, Zlín si chce hrát na "bílý balet". 
DHC se snaží změnit celoturnajovou taktiku, mění obranu na téměř neaktivní, ale pevnou 0-6 a spoléhá 
na umění své golmanky, snaží se eliminovat obrovskou zbraň soupeře, rychlý přechod do útoku, častým 
a včasným přerušením po ztrátě míče. Z počátku se zdá, že tato taktika nebude mít úspěch. Zlín 
vede 0:2. Trenéři však na jejím dodržování striktně trvají. Julča snižuje krásnou střelou z polovýklonu a 
Buši dorovnává po postavené devítce. Soupeř do přestávky opět odskakuje na 2:4. DHC o 
přestávce mění rozestavení. Buši se stěhuje na střed místo "zatavené" Julči, Míša na levou spojku a Eki 
na pravou. Na pravém křídle se objevuje Gazela. Buši sice snižuje na 3:4, ale z protiútoku soupeř znovu 
odskakuje z jediného trháku na rozdíl dvou branek. Pak se probouzí obě plzeňské spojky. Eki si všimne 
špatně postavené obrany Zlína vrhá se mezi dvě spojky a je z toho sedmimetrový hod za bránění v 
brankovišti. Buši chladnokrevně snižuje sebevědomí zlínské brankářky luxusními jesličkami. Na levé 
straně začíná Míša rozjíždět své "motanice" a dalšími jesličkami srovnává na 5:5. Na druhé straně 
soustředěná Andy vytahuje z rukávu svoji největší zbraň - spolehlivost v důležitých zápasech - a likviduje 
pokusy zlínských spojek. Čtyři minuty do konce a Eki tentokrát pokus o průlet mezi obránci vychází a z 
pádu vymetá pavučinku v levém horním rohu soupeřovy branky. Pokus o zaběhnutí zlínského křídla 
ukončuje píšťalka rozhodčího pro přešlap. Míša se rozhodla udělat ještě jednou statisty a pokus 
se vydařil. Střelou do levého spodního rohu zvyšuje na 7:5. Chybějí dvě minuty do konce. Zlín rozehrává 
výbornou kombinaci, která končí na levém křídle, které překonává Andy střelou na hlavu. Další výborná 
kombinace Buši s Jety bohužel končí na tyčce a na plzeňskou branku se valí trhák, který Andy včasným 
vyběhnutí likviduje, dochází ke srážce v brankovišti a zranění zlínské hráčky. Do konce chybí přesně 
minuta. DHC prokazuje kvalitu a s maximální ukázněností dohrává na polovině soupeře a vítězí v turnaji. 
Navíc je Andyvyhlášena nejlepší brankářkou turnaje a Buši toto ocenění mezi hráčkami jen velkou 
nespravedlností uniká. 
Tak tahhle nějak by vypadal zrychlený přímý přenos z turnaje "O perníkové srdce" v Pardubicích, kde 
starší žačky navázaly na první místo minižaček z minulého týdne. 
 
  



Branky DHC: 
Bušauerová 30, Eksteinová 12, Sedláková 10, Franková 8, Jetlebová 5, Kutáková a Tomíšková 3, 
Poslední 2, Oravcová 1. Chytaly Jiskrová a Šafaříková. 
Konečné pořadí: 
1.DHC Plzeň A 
2.HC Zlín 
3.Zora Olomouc 
4.Piccard Senec 
5.Velké Meziříčí 
6.Velká Bystřice 
7.Žirovnice 
8.HC Plzeň 
9.Pardubice 
10.DHC Plzeň B 

  



Velká cena starších žaček PVO 2012 
 
O víkendu 17. - 18.listopadu se starší žačky zúčastnily prvního ze série předvánočních turnajů. Velká 
cena Prahy je tradičně jedním z nejlépe obsazených turnajů. Osm družstev se utkalo spravedlivým 
systémem každý s každým. 
Kdo by čekal, že družstvo naváže na loňskou exkluzivní sezonu další zlatou medailí, neví o házené 
vůbec nic. DHC oslabené o řadu zraněných a nemocných (Franzová - kotník, Paulusová -koleno, 
Šmrhová  - rameno a Bláhová - střevní chřipka) si musel vypůjčit z mladších žaček talentované levoruké 
křídlo A. Kutákovou a z DHC SVŠ Veroniku Mudrovou. 
První sobotní zápas s domácími Hájemi byl ukázkou toho, jaký je rozdíl mezi mladšími a staršími 
žačkami. Vše je rychlejší, tvrdší a přesnější. Konečné skore 6-15 naprosto odpovídalo průběhu zápasu. 
Družstvo se však poučilo a v druhém zápase s velmi dobrou Zorou Olomouc výrazně přidalo a ve svém 
nejlepším turnajovém zápase zvítězilo 12-10. 
V prvním odpoledním zápase při trvající euforii deklasovalo DHC Lokomotivu České Budějovice 21-11. 
Pak však přišla opět sprcha v podobě nepovedeného zápasu se Slavií Praha. Po špatném začátku 
prohrálo DHC rozdílem třídy 6-14. Večer si DHC připsalo další dva body za vítězství nad tradičním 
soupeřem, Sokolem Písek, v poměru 13-9. V tomto zápase se bohužel zranila do té doby dobře hrající V. 
Mudrová, a tak v neděli do Prahy již necestovala. 
V nedělním prvním zápase DHC dlouho trápilo velmi dobrý HC Zlín 98. Ve dvou třetinách zápasu bohužel 
Plzeňankám došly síly. Prohra 5-11 je pro ně příliš krutá. Další zápas s Havl.Brodem měl určit, kdo bude 
čtvrtý, pátý a šestý. Západočeškám stačila ke čtvrtému místu remíza. Bohužel scházely síly vydané v 
předchozích zápasech, a protože se k dobře chytající A.Jiskrové a výborně hrající T.Bušauerové nikdo 
nepřidal, utkání skončilo prohrou 5-8. 
S pátým místem lze projevit určitou dávku spokojenosti, s předvedenou hrou už nikoliv. Družstvo opět 
naprosto propadlo v zakládání rychlých útoků, hře křídel a jejich bránění. Ani spojky s výjimkou T. 
Bušauerové (vyhlášena nejlepší hráčkou družstva v turnaji) nic nepředvedly. Snad jedině výkon 
M.Sedlákové v zápase s Budějovicemi snese přísnější měřítko. Hráčky mají možnost vylepšit si reputaci 
za týden v Pardubicích. 
 
Branky na turnaji: 
Bušauerová 20, Mudrová 12, Sedláková 10, Eksteinová 8, Franková 6, Jetlebová 5, Kutáková a 
Tomíšková po 3, Poslední 1, Oravcová. Chytaly Jiskrová a Šafaříková. 
 
Konečné pořadí: 

1. HC Háje    14bodů 
2. HC Zlín      12b. 
3. DHC Slavia Praha  9b. 
4. Zora Olomouc      7b. 
5. DHC Plzeň           6b. 
6. Havl Brod              5b. 
7. Sokol Písek           2b. 
8. Loko Č. Budějovice      1b.   

  



Plzeňská liga starších žaček: DHC SVŠ Plzeň - DHC Plzeň B 
 
V úterý 16.10. se děvčata DHC"B" přesunula na druhý konec Plzně - na Bory. 
Poslední podzimní utkání se hrálo venku, kdy už bylo citelně chladno, hlavněve druhém poločase. První 
poločas  ( 3 : 9 ) nám nesedl, hlaně střelecky, kdy střelba byl propadák u všech postů. 
Ve druhém poločase došlo ke zlepšení v obranné činnosti a děvčata v útočné fázi se začala prosazovat. 
Proto druhý poločas ( 7 : 7 ) vyšel lépe. Ještě ve 23. minutě byl stav 10 : 14 v náš neprospěch. V závěru 
utkání jsme dovolily soupeři vstřelit dvě dranky. 
Na DHC Slavia VŠ jsme tedy prohrály 16 :10.  
 
Hrály: 
Měsíčková, Černíková, Rybáková 1, Denková 3 (1), Haidelmeierová, 
Křišťanová 3, Prochásková 1, Němečková, Fousková 1, Gosťová 1, Brabcová, Říhánková. 

  



Čtvrteční ligové odpoledne II 
 
Druhý říjnový čtvrtek se opakovala situace z předešlého týdne. V půl páté nastoupilo "béčko" DHC ke 
svému předposlednímu utkání v Plzeňské lize starších žákyň. Úspěšně zvládlo svůj zápas se Sokolem 
Šťáhlavy a zasloženě se radovalo ze svého prvního vítězství v soutěži. Od šesti hodin pak "áčko" vyzvalo 
svého dlouholetého městského rivala, starší žačky HC Plzeň. 
Kdo viděl minulý týden nepříliš povedené utkání s Tachovem, určitě si myslel, že hůř se hrát už nedá. 
Přesto to hráčky DHC v první desetiminutovce dokázaly! Svojí neučesanou hrou bez nápadu, se slabou 
obranou, daly soupeřkám a příznivcům naději na dobrý výsledek a v deváté minutě prohrávaly 3:5. 
Pak nejmladší hráčka domácích J. Franková zavelela dvěma góly k obratu a na palubovce se zjevilo 
úplně jiné družstvo .Za dalších deset minut byl výsledek 13:6 a v poločase 16:7. V druhém poločase už to 
byla hra "velké drzé kočky s malou unavenou a bezradnou myškou". HC sice na začátku vstřelilo první 
branku, ale to byla také do konce zápasu jejich branka poslední. Dalších dvacet dva minut do konce 
utkání již branky střílelo jen DHC. Nechyběly rychlé přechody do útoku ani hezká spolupráce s pivotem. 
Konečný výsledek 34:8 je pro hosty velmi krutý. Za DHC skórovaly všechny hráčky. 
 
Branky DHC: 
Bušauerová 11, Šmrhová 6, Jetlebová 5, Sedláková 4, Franková 3, Oravcová 2, Vodičková, Poslední a 
Tomíšková po jednom. 
Tímto výsledkem a první místem v soutěži se skore 151:40 se DHC jako třetí v ČR (po Pardubicích a Ústí 
nad Labem) kvalifikovalo do celostátní Žákovské ligy, která začíná v lednu. 
Nejvíce branek DHC v první polovině soutěže: 
Bušauerová 35, Franzová 26, Sedláková 25 a Šmrhová 21. 
  



Starší žačky DHC Plzeň B - Šťáhlavy (11. 10. 2012) 
 
Ve čtvrtek 11.10. sehrála děvčata DHC"B" další mistrovský zápas. Soupeřky byly ze Šťáhlav. 
V domácím prostředí se začátek zápasu vyvíjel v přetlačovanou o výsledek. Ve druhé části prvního 
poločasu děvčata zabrala a tím vznikl slušný brankový rozdíl, který nám soupeřky snížily během tří útoků 
na poločasové skóre 14 : 12. Ve druhém poločase jsme spálily několik šancí hned v úvodu. S 
přibývajícími minutami začaly soupeřky kupit chyby v obraně a nám se otevřela šance na zvyšení pomocí 
sedmimetrových hodů. V obraně se také přidalo v důrazu. V útoku už úspěšnost střelby nebyla jako v 
prvním poločase. 
Celkový výsledek 24 : 19 pro DHC Plzeň B odpovídal vývoji v zápase. 
 
Hrály: 
Černíková, Měsíčková, Trnková, Rybáková 2, Denková 5(3), Prochásková 5, Němečková 1, Křišťanová 1, 
Gosťová 3, Říhánková, Haidelmeierová 2, Fousková 5. 

  



Čtvrteční ligové odpoledne I. 
 
První říjnový čtvrtek patřil v hale DHC Plzeňské krajské lize starších žaček. 
Nejprve se domácí béčko utkalo s plzeňským HC. Po vyrovnaném prvním poločase 8:9 se po půlhodině 
hry podařilo domácím vyrovnat na 10:10. Pak všek došly síly a přece jen zkušenější hráčky HC dotáhly 
utkání do vítězného konce 12:16. 
Nepříliš pohledné, ale bojovné utkání charakterizovalo obrovské množství chyb na obou stranách. Hosté 
neproměnili 8 sedmimetrových hodů. Nejlepšími hráčkami domácích byla brankářka K. Černíková a 
uzdravující se K. Křišťanová. U hostů zastínila své spoluhráčky střelkyně devíti branek D. Gregorová. 
Hodnocení trenéra Václava Gosti: "Po vyrovnaném 1. poločase (8 : 9) nám soupeř ve 2. poločase soupeř 
odskočil v lepším zakončování útočných akcí. Naše družstvo nastoupilo s větším odhodláním a 
bojovností než v 1. mistrovském zápase proti DHC"A". Dobře zachytala Kačka Černíková. Dobře si vedly 
i ostatní hráčky. Svědčí o tom, že se střelecky prosadily. Chyby v obraně nás stály vyloučení i 7-mi 
metrové hody. Přesto, že jsme nezvládly závěr utkání celkový dojem z předvedeného výkonu byl dobrý. 
Pochvalu zaslouží všechny hráčky." 
 
Hrály: Černíková, Měsíčková, Trnková, Rybáková 1, Denková 2, Prochásková 2, Brabcová 2, Němečková 
1, Křišťanová 2, Gosťová 2. 
  
Kdo čekal od druhého utkání mezi áčkem DHC a Slavojem Tachov pohlednější utkání, musel být hořce 
zklamán. Obě družstva bez svých střeleckých jedniček (Bušauerová z DHC a Schneiderová z Tachova) 
nepředvedly nic z toho ,co opravdu umí. Světlé chvilky D. Franzové, M.Sedlákové a A.Šmrhové byly 
vzápětí vymazány minižákovskými chybami těch samých hráček, a tak nakonec nejlepší u domácích byla 
brankářka A. Jiskrová a křídlo A.Tomíšková. 
Výsledek 16:7 (po poločase 8:2) odpovídá svou výší předvedené hře. Bohužel se potvrdilo, že vyhecovat 
hráčky k zodpovědnému a téměř bezchybnému výkonu proti slabšímu soupeři je velkým problémem. 
Za týden si družstva čtvrteční dvojzápas zopakují. DHC "B" hostí v 16.30 Sokol Štáhlavy a DHC "A" od 
18.00 plzeňské HC. Pokud tento zápas skončí vítězstvím domácích, vybojují si přímý postup do 
celostátní Žákovské ligy, která začíná v polovině ledna. 
  



Oddílové derby pro "áčko" 
 
Třetí kolo Západočeské ligy starších žaček svedlo proti sobě v oddílovém derby obě družstva DHC. 
V zápase, do kterého lehce zasáhla marodka na obou stranách, dostaly v béčku příležitost i loňské 
minižačky Kutáková, Walterová a Kotlanová a nevedly si vůbec zle. Míša Kotlanová zaznamenala 
dokonce svoji první branku v této kategorii, kterou si za svoji aktivitu zasloužila. Výsledek 52:6 vypovídá o 
výrazném výkonnostním rozdílu. 
 
Branky DHC A: 
Franzová 15, Sedláková a Bušauerová po 10, Šmrhová 7, Poslední  
a Oravcová po 3, Franková 2, Vodičková a Paulusová po 1. 
 
Branky DHC B: 
Gosťová 3, Fousková 2, Kotlanová 1. 

  



Šťáhlavská jednatřicítka 
 
To není název pochodu ani nějaké ve Šťahlavech pokoutně pálené lihoviny. Je to počet branek, které 
starší žačky nasázely domácím ve druhém kole Západočeské ligy. 
Ke konečnému výsledku 31:2 lze jen velmi těžko psát nějaký delší komentář, aby nenudil stejně jako 
házená. Na tu se dala dívat jen do stavu 0:7 v osmé minutě. Pak jako by si hráčky DHC řekly, že to co 
umějí už ukázaly a dohrály utkání spíše v pomalém než klidném tempu. 
 
Branky DHC: 
Sedláková 7, Franzová 6, Jetlebová 5, Tomíšková 3, Poslední, Oravcová, Šmrhová, Bušauerová po 2, 
Bláhová a Paulusová po 1. 
  



GALOŠE vs. BUŠI 
 
I tak se dá charakterizovat úvodní zápas Západočeské ligy starších žaček mezi DHC SVŠ Plzeň a DHC 
Plzeň "A". 
Tyto dvě vycházející hvězdičky naprosto zastínily ostatní aktérky zápasu. Lehce jim pouze sekundovaly 
obě Aničky na křídlech. Pešková u domácích a Šmrhová u vítězných hostí. Platí to však pouze při hře 
dopředu, v obraně obě příliš často propadaly. Ostatní spojky na obou stranách se velmi trápily. Utkání 
poznamenalo velké teplo a "přepískované" venkovní hřiště. 
Utkání začalo pomalu se spoustou chyb. Skore pozvolna narůstalo rovnoměrně na obou stranách, hosté 
po několika minutách zařadili osobní obranu na domácí střelkyni. Poločasový výsledek 9:9 se jevil jako 
velmi spravedlivý. 
V druhém poločase se situace trochu otočila. Zatímco hosté zrušili osobku a rozhodli se spoléhat na 
umění vlastní brankářky,  domácí naopak po několika přesných a tvrdých trefách T. Bušauerové na ni 
osobku postavili. Okolo patnácté minuty se zdálo, že se hostům po několika výborných zásazích 
brankařky podařilo odskočit (16:13). Bohužel střelecká nemohoucnost hostí, několik chyb v obraně a 
ostré slunce v očích brankářky znamenaly vyrovnání. V závěru se však štěstí obrátilo čelem k hostům. 
Dvě branky po pěkně sehrané "lajně" a dobrý zákrok brankářky A. Jiskrové v posledních vteřinách při 
pěkné střele V. Galuškové znamenaly důležité vítězství DHC "A" 17:18. 
Toto vítězství je velmi cenné vzhledem k přímému postupu do žákovské ligy a vyhnutí se zrádné 
kvalifikaci. Starší žačky tak vykročily úspěšně za svým letošním prvním cílem, i když množství 
přihlížejících diváků asi svým výkonem příliš nenadchly. Utkání velmi dobře řídili rozhodčí Mošna a Nový. 
Branky DHC SVŠ: 
Galušková 9, Pešková 6, Vlčková a Bernhardová po 1. 
 
Branky DHC "A": 
Bušauerová 11, Šmrhová 3, Sedláková 2 ,Franzová a Jetlebová po 1. 
2012-09-11 

 
  



Starší žačky B na turnaji v Praze na Astře (1. 9. 2012) 
 
Družstvo starších žaček "B" se zúčastnilo pvního přípravného turnaje pořádaného Astrou Praha s těmito 
výsledky 
DHC"B" - Kobylisy"A" 4 : 9 
DHC"B" - Pardubice 4 : 12 
DHC"B" - Kobylisy"B" 5 : 11 
DHC"B" - Slavia 0 : 15 
3.a 4. zápas se hrál již za deště. Zbývající 2 zápasy nebyly odehrány, protože turnaj byl pro déšť zrušen. 
Hodnocení: 
  
Mnoho technických a taktických chyb. Chyběla střelba spojek z větší vzdálenosti. 
Hrály: 
  
Černíková, Měsíčková, Rybáková 2, Haidelmeierová 1, Trnková, Říhánková, Fousková 1, Němečková 
1, Brabcová 2, Prochásková 1, Gosťová 5. 

  



Starší Zlín v pohodě 
 
Starší žákyně si po soustředění v Plánici vybraly na místo tradičního Karviná cupu pro svůj první 
přípravný turnaj Holiday cup ve Zlíně. Bohužel před turnajem obdrželi trenéři nezvyklý počet pěti 
omluvenek. Bušauerová (dovolená), Sedláková a Poslední (antibiotika), Eksteinová(doléčuje zlomenou 
ruku) a Paulusová(nedoléčené koleno). Museli tedy sáhnout k netradičnímu řešení a půjčit si tři hráčky z 
konkurenčního HC. 
Šestnáct družstev bylo rozděleno do čtyřčlenných skupin. K prvnímu utkání Plzeňanky nastoupily proti 
pozdějším vítězkám z HK Hodonín. Toto družstvo by se mohlo jmenovat i "hodonínské tanky".Celý turnaj, 
i když vítězný, nevystřelily z dálky, jen bořily a bořily. Osmdesátikilové "maminy" celý turnaj předváděly 
nepohlednou házenou, kdy většinou o polovinu méně těžké soupeřky celý zápas jen válcovaly. Výsledek 
7:13 nebyl proto vůbec překvapením. Západočešky využily utkání k tomu, aby se poznaly a  
sehrály. 
Druhý zápas vypadal mnohem lépe. Slovenský Piccard Senec nestačil ani rychlostí, ani házenkářským 
uměním a tak první radost z vítězství 19:11 byla veliká. 
Sobotní ranní utkání s posledním družstvem skupiny Zubřím  
mělo být jen formalitou. Opak byl pravdou. Zmatky a nepřesnosti v obraně i útoku znamenaly prakticky 
celozápasové vedení Zubří. Bojovný duch z loňska se naštěstí vrátil právě včas a konečné zpřesnění hry 
znamenalo vítězství 12:10, druhé místo ve skupině a postup do play off mezi nejlepších osm. 
Tam čekal velmi těžký soupeř z Havlíčkova Brodu. Družstvo složené stejně jako Hodonín převážně z 
hráček ročníku 98, porazilo plzeňské házenkářky rozdílem třídy 16:7, především zásluhou osmi branek z 
trháků, kterým předcházely zbytečné ztráty v útoku. 
V sobotním odpoledním utkání šlo o to, jestli se Plzeň probojuje do nedělního utkání o 5. - 6. místo nebo 
o 7. - 8. místo. Neznámý soupeř Danlog Partizánské se pomalu osměloval a po poločase  
šel dokonce do třígolového vedení. Nedařilo se hráčkám ani  
brankářce. Tohle družstvo, ale prohrává velmi nerado a neprohrálo i přes nepřesnosti slovenských sudích 
ani tentokrát. Vítězství 12:11 ho posunulo do nedělního boje o páté místo proti Opavě. 
V nedělním zápase podal jediný zástupce západní části Čech asi nejlepší výkon v turnaji. Proti 
favorizované Opavě šel rychle do vedení a celý zápas kontroloval za výrazné podpory vlastní brankářky 
vývoj utkání až ke konečnému vítězství 9:6. 
Konečné páté místo je velmi slušným výsledkem při přechodu do vyšší kategorie, navíc v kombinované 
sestavě. Všechny hráčky zaslouží pochvalu za bojovnost a snahu. Nejlepší byly A.Šmrhová a 
D.Franzová. Mozkem družstva byla opět J.Franková na rozehrávce. V turnaji se neztratily a ni posily z HC 
- L. Schneidrová, A. Bílková a D. Gregorová, které do družstva výborně zapadly. Až na malé výpadky 
spolehlivě chytaly obě golmanky A.Jiskrová a  
T.Šafaříková. 
Dík patří i trenérům a rodičům z plzeňského HC za pomoc při sestavení družstva. 
 
Branky Plzně: Franzová 16, Šmrhová 15, Bílková 8, Schneidrová 7, Franková a Jetlebová po 6, 
Tomíšková 4, Gregorová 3. Turnaje se kromě již jmenovaných brankářek zúčastnily ještě V.Oravcová, 
M.Bláhová, K.Procházková a B.Vodičková. 
 
Konečné pořadí: 
1.HK Hodonín 
2.Štart Trenčín 
3.HC Zlín 98 
4.Jiskra Havl.Brod 
5.DHC Plzeň 
6.Pema Opava 
7.Danlog Partizánské 
8.Nitra 
9.HC Zlín 99 
10.Kunovice 
2012-08-27 

  



Stříbro, zlato, bronz... (Mistrovství ČR mladších žaček 7. - 9. 6. 2013) 
 
Že to takhle nejde po sobě? Ale ano. Olomouc 2011 - velmi překvapivé stříbro, Plzeň 2012 - téměř 
povinné zlato a Ivančice 2013 - zasloužený bronz. Všechny tyto cenné kovy jsou ze třech po sobě 
jdoucích Mistrovství ČR mladších žákyň v házenkářském desetiboji. DHC Plzeň je jediný oddíl, který se 
sem dokázal probojovat třikrát za sebou. Navíc ještě všechny starty přetavil v medaile. A jak to dokázal 
letos? 
Družstvo vzniklo kombinací sedmi hráček z tréninkové skupiny P. Lhotské a T. Jiskry, tří hráček 
z tréninkové skupiny V. Gosti a L. Netrvala a čtyř hráček z tréninkové skupiny J. Šmrhové a V. 
Jordanovové. 
  
Tato vybraná čtrnáctka vstoupila do soutěže v pátek nejprve disciplínou hod míčem do dálky. V této 
disciplíně obsadily holky druhé místo, když A. Tomíšková měla druhý a J. Franková pátý nejlepší pokus 
ze všech soutěžících. 
Další disciplínou byl pětiskok. Třetí místo v této disciplíně a průměr deseti nejlepších 10,60 m byly 
fantastické. Nejdelší pokus opět J.Franková.(celkově opět pátá, M. Bláhová desátá). 
Po disciplínách přišlo na řadu utkání s domácím favoritem. Plzeňanky soupeře zaskočily v utkání 
s osobní obranou a vybojovaly cenný bod za remízu. Utkání v trhácích i klasické hře však prohrály až 
příliš vysoko. Bylo to jednoznačně nejhorší utkání DHC na mistrovství. 
Sobotní ráno je na desetiboji ve znamení běhu na 2x15 m. Třetí místo dávalo naději na slušné umístění. 
Nejlepší opět J. Franková (9.), S. Paulusová (14.), K. Křišťanová (16.) 
Následný zápas se Sokolem Karviná dokázalo DHC proměnit ve tři vítězství (osobka, trháky, hra), i když 
se s nejslabším týmem soutěže zapotilo až příliš. V dalším trojutkání vyzvalo DHC skvěle atleticky 
vybavený HC Zlín. Opět soupeře dokázalo překvapit soupeře v osobní obraně velkým důrazem, se 
kterým se hráčky Zlína nedokázaly vyrovnat. Frustrace Zlína pokračovala i v soutěži trháků, a tak 
dokázaly DHC porazit pouze ve hře. Poslední sobotní utkání s HC Háje Praha se zdálo klíčovým v boji o 
medaile. A opět osobní obrana organizovaná hlavně dvojicí S. Paulusová a B.Jetlebová (bohužel si 
v utkání poranila rameno a do dalších bojů už nezasáhla) nedala soupeři šanci na vítězství. A po remíze 
v trhácích se začala medaile přibližovat i přes prohru v utkání bez osobní obrany. Bylo jasné, že pokud 
hráčky DHC nepokazí večerní hod na přesnost, něco si na krk určitě pověsí. A nepokazily! Sice třetí 
místo, ale před hlavními soupeři Zlínem a Háji. Především díky trojici J. Franková, K. Křišťanová a A. 
Kutáková. 
Do nedělní dne hráčky DHC vstupovaly s malou ztrátou na druhý Zlín, ale velkým náskokem na čtvrté 
Háje. Ranní disciplína - překážková dráha prakticky rozhodla o pořadí na druhém a třetím místě. Háje 
disciplínu pokazily a téměř ztratily medailové šance. DHC skončilo na skvělém druhém místě (K. 
Křišťanová 5., J. Franková 9., S. Paulusová 10.), bohužel za Zlínem, který pak v pohodě zvládl utkání se 
slabou Karvinou a odskočil na rozhodující náskok. 
V posledním zápase s Havl.Brodem DHC sice zbytečně prohrálo osobní obranu (výrazně chyběla 
zraněná B. Jetlebová), ale pak si napravilo reputaci v trhácích a hře a mohlo slavit bronzovou medaili, na 
kterou všichni trenéři od začátku tiše mysleli. DHC bylo druhé v trhácích, třetí v osobce a aktivitě. Čtvrté 
ve hře bez osobní obrany. 
Třetí místo je určitě pěkným úspěchem, protože jak první Ivančice, tak druhý Zlín působily kompaktnějším 
a zkušenějším dojmem. 
Družstvo táhla trojice J. Franková (nejlepší hráč turnaje v aktivitě) - neúnavný dříč, mozek i duše 
družstva, S. Paulusová(vyhlášena jako pivot v all stars týmu celého turnaje) - bojovník s výbornou 
fyzičkou a v dobrém slova smyslu hráčskou vyčůraností, B. Jetlebová (nejlepší hráčka družstva) - hráč 
s velkým herním přehledem a čtením hry. Této trojici velmi dobře sekundovaly K.Křišťanová, V. 
Oravcová, T. Poslední. V disciplínách byly výborné a bodíky přidávaly M.Bláhová, A. Tomíšková, A. 
Kutáková a M. Kotlanová. Zodpovědnost v brance unesla V. Netrvalová. Trochu více se čekalo od K. 
Rybákové a M. Fouskové. Cenné zkušenosti nasbíral benjamínek B. Vaňková. 
Celé mistrovství bylo velmi dobře zorganizované a snaha vyrovnat se tomu plzeňskému loňskému byla 
korunována úspěchem. Možná by slušelo trochu více pozornosti a přípravy ze strany Českého svazu 
házené. Kde chceme najít a podpořit nové mladé talenty než na Mistrovství České republiky??? 
 
Branky DHC Plzeň: 
Franková 14, Křišťanová 11, Paulusová 8, Oravcová 7, Poslední 6, Jetlebová 5, Fousková 3, Rybáková 
2, Bláhová 1, Tomíšková 1, Kotlanová 1, Kutáková, Netrvalová, Vaňková 
 



Konečné pořadí: 
1. Ivančice 55 bodů. 
2. HC Zlín  46 b. 
3. DHC Plzeň  42 b. 
4. HC Háje Praha  30 b. 
5. Havlíčkův Brod  28 b. 
6. Sokol Karviná  10 b. 

 
Ivančicím se nepodařilo překonat loňský rekord DHC (57 bodů). 

  



Plzeňská liga mladších žaček - konečná (18. 5. 2013 DHC Plzeň) 
 
V sobotu 18.5. byla dohrána posledním turnajem v hale DHC Plzeň dlouhodobá soutěž mladších žaček - 
Plzeňská liga. 
 
DHC Plzeň A  

Jenoznačným vítězem se stalo družstvo DHC "A", které ve třiceti zápasech našlo jen jednou přemožitele 
(hned v prvním kole HC Plzeň). Od té doby přehrávalo všechna družstva rozdílem třídy. Posledního 
turnaje se nezúčastnila družstva Chebu, a tak se hrálo jen ve čtyřech. 
DHC "A" bez problémů postupně porazilo DHC "B" 23:4, Slavoj Tachov 21:12 a HC Plzeň 20:5. 
 
Branky DHC v turnaji: 
Křišťanová 10, Denková 9, Paulusová 8, Jetlebová, Šmrhová a Oravcová po 6, Rybáková 5, Tomíšková a 
Franková po 4, Poslední a Vaňková po 3. 
A. Šmrhová se stala nejlepší střelkyní plzeňské ligy. 
Tento turnaj byl posledním ostrým testem před blížícím se MČR v Ivančicích. Držíme ml. žákyním palce, 
aby se jim podařilo potřetí za sebou přivézt medaile. 
  
DHC Plzeň B 

Družstvo složené z hráček tréninkové skupiny Václava Gosti a Jarky Šmrhové nezačaly turnaj vůbec 
dobře. Chyby v obraně a zejména nepřesná střelba byly příčinou poločasového výsledku 0 : 11 proti DHC 
Plzeň A. Ani druhý poločas bohužel nepřinesl zlepšení - přestože chytající Šlehoferové se dařilo lépe než 
v prvním poločase Černíkové. Díky celoplošné osobní obraně jsme se také snáze dostávaly do šancí a 
ve druhém poločase dokázaly vstřelit 4 branky. Přesto je výsledek 4 : 23 hrozivý. 
Utkání proti HC Plzeň ale bylo úplně jiné. Byli jsme to my, kdo byl mírně lepší. Bohužel díky drobným 
chybičkám jsme nedokázaly gólově odskočit na víc než dvě branky. Výborně chytala Černíková (z 34 
střel pustila za svá záda jen 9). V poli se dařilo zejména Drozdové, která měla stoprocentní úspěšnost 
střelby (6 střel, 6 branek), která je proti výborné brankářce HC obzvlášť cenná. V dramatickém závěru, 
kdy jsme sice o branku vedly, ale pak zbrkle vystřelily, dokázala míč na brankovišti soupeřek vybojovat 
Haidelmeierová a vsítila tak uklidňující 11. branku. Zvítězily jsme 11 : 9. 
Třetí utkání proti Tachovu jsme odehrály velmi dobrou první úůli. Dařilo se spojkám - Drozdové, 
Kotlanové i Kutákové. V brance nás držela Šlehoferová. Ve druhém poločase už jsme ale nedokázaly tak 
přesně střílet a navíc jsme chybovaly v obraně. Prohrály jsme 11 : 13. 
 
Branky: 
Drozdová 9, Kliková 2, Kotlanová 6, Kučerová, Kutáková 4, Ludvíková, Nosková, Schejbalová 1, 
Walterová 2, Haidelmeierová 2. 
 
Celkové hodnocení: 
V soutěži jsme skončily na čtvrtém místě (ze čtyř regulérně hrajících týmů). Se dvěma týmy Chebu 
hrajícími mimo soutěž jsme měly převážně pozitivní bilanci. Smutný je pohled na konečnou tabulku, kde 
jsme obsadily až čtvrté místo, přestože se třetím HC Plzeň jsme měly následující bilanci - tři výhry, jedna 
remíza, dvě prohry. Bohužel vše rozhodly naše nepovedené zápasy s Tachovem. Téměř všechny se 
vyznačovaly naší dobrou hrou, téměř ve všech jsme ale bohužel dostaly spoustu branek z dálky, na které 
brankářky nedosáhly. S tímto soupeřem, který je určitě v našich silách, jsme měly stoprocentně zápornou 
bilanci (ani jedna výhra). A to rozhodlo. 
2013-05-19 

  



Plzeňská liga mladších žaček - 4. turnaj Cheb (21. 4. 2013) 
 
Po více než pětiměsíční přestávce se znovu sešly účastníci Plzeňské ligy mladších žaček, aby změřily 
své síly. Doplněno o hodnocení DHC Plzeň A. 
 
DHC Plzeň A   

Mladší žačky DHC "A" ,skupina připravující se na červnové Mistrovství republiky v Ivančicích se v neděli 
21.4. vydala bojovat o další body do Plzeňské ligy mladších žaček i o vlastní nominaci na MČR. První 
zápas proti vlastnímu béčku nelze hodnotit jako příliš povedený. Vlažný začátek s množstvím chyb, 
bojující soupeř. V deváté minutě byl stav 2:2. Pak podle dohody trenérů začala obě družstva 
hrát celohřišťovou osobní obranu (nácvik na MČR). Tady se projevila větší zkušenost áčka a 
konečný výsledek 20:8 vypadá lépe než předvedená hra. 
Druhý zápas proti Chebu "B" začal podobně. Osmá minuta 4:3 pro DHC. Od té doby až do konce utkání 
se Chebu podařilo vsítit už jen jednu branku. DHC také jednu,ale každou minutu!! Konečný výsledek byl 
27:4. 
Další zápas proti HC Plzeň byl trochu jiný. DHC v prvním poločase odskočilo na 6:3 a ve druhém si 
výsledek pohlídalo na 13:10. HC bylo velmi dobrým soupeřem. Zvláště sestry Maršálkovy zlobily a vsítily 
6 z 10 branek. 
Čtvrtý zápas proti Tachovu byl pod kontrolou od začátku do konce. Střelecky se dařilo A. Šmrhové (9), 
ovoce nesla i spolupráce J. Franková (4) s B. Jetlebovou (6). Své asi první dvě branky v 
mladších žačkách vstřelila šikovná Bára Vaňková. 
Poslední zápas proti dosud neporaženému Chebu "A" nevzaly hráčky na lehkou váhu. Sedmá minuta 7:0. 
Pak už ve slušném tempu výsledek jen přikrmovaly, až ho vykrmily na 24:10. 
 
Branky v turnaji: 
Šmrhová 29, Franková 15, Rybáková 14, Jetlebová 9, Poslední, Bláhová, Fousková po 8, Paulusová 7, 
Křištanová 6, Denková 5, Vaňková 2. 
 
Osobní hodnocení: 
Lídrem týmu jsou jednoznačně J.Franková (velký přehled v útoku, organizátor obrany, pokud by chtěla, 
dá asi trojnásobek branek) a A. Šmrhová (zdravá drzost, šikovná levá ruka). K nim by se po nemoci 
měla přidat V. Oravcová. Na pivotu se střídají B. Jetlebová a S. Paulusová. Tyto hráčky jsou 
extrémě platné v obranné činnosti, pomáhají spojkám i v útoku. Jmenované hráčky by měly spolu s 
brankářkami V. Netrvalovou a I. Jurčovou mít nominaci do Ivančic jasnou. V Chebu si o nominaci nahlas 
řekla K.Rybáková. Příjemně překvapila pohybem i přesnou střelbou.rochu zmatkovala při osobní obraně. 
Slušný turnaj odehrály M. Bláhová, M. Fousková, K. Křišťanová i T. Poslední. K. Denková má trochu 
problémy s pohybem. Velmi příjemně překvapila mladá B. Vaňková. Přehledem v obraně i útoku předčila 
mnohé  
starší a zkušenější spoluhráčky. Zatím jí samozřejmě chybí síla a kila. Posledně jmenované dostanou 
šanci poprat se o nominaci v dalších turnajích spolu s dalšími hráčkami širšího výběru.   
 
DHC Plzeň B 

Za družstvo DHC Plzeň B nastoupilo pět hráček z tréninkové skupiny Václava Gosti a devět hráček z 
tréninkové skupiny Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové. 
Smíšené družstvo dokázalo v prvním zápase několik minut trápit favorita DHC Plzeň A - až osobní 
obrana (kterou hráčky nacvičují na finále Házenkářského desetiboje) rozhodla o jednoznačném vítězství 
Áčka 20 : 8.Za Béčko hrály výborně Kotlanová (zejména v postupném útoku), při osobní obraně pak 
Walterová. 
Druhé utkání proti HC Plzeň bylo ve znamení opakovaných chyb v naší obraně a neproměňování šancí v 
útoku (jasné příležitosti ze šestky nebo trhák). Lépe začala hrát Kliková, stále se dařilo Kotlanové s 
Walterovou. Přesto bylo HC lepší a zvítězilo 12 : 7. 
Třetí utkání proti Chebu A, který hrál vysunutou obranu, jsme pohybově nezvládly. Výborným pohybem 
dokázala obranu soupeřek opakovaně překonávat jen Walterová, ostatní hrály příliš staticky. Za zmínku 
stojí ještě výkon Drozdové, která vstřelila 5 branek z našich 10. Utkání nevyšlo brankářkám - 
nejprve  Černíkové (z prvních pěti střel dostala pět branek) a později ani Šlehoferové - té vyšel úvod 
prvního poločasu, ale v závěru si připsala stejnou bilanci jako Černíková - z pěti střel pět branek. Prohrály 
jsme 10 : 15. 



Čtvrté utkání proti Chebu B jsme konečně "utrpěly" vítězství. Konečně se trochu dařilo brankářkám a v 
útoku se probudily spojky (vstřelily 11 branek ze 13). Dobře hrála Lásková a opakovaně se dařila 
kombinace Klikové s Kotlanovou. Bohužel v obraně stále docházelo k řadě nepřesností. Přesto jsme 
utkání s odřenýma ušima dotáhly do vítězného konce 13 : 12. 
Poslední utkání proti Tachovu byl pro nás největším limitem míč - sice velikosti 1, ale velký a kluzký. 
Spojky nebyly schopné ho udržet tak, aby účinně ohrozily branku soupeřek (ze 13 střel nedaly ani gól). Z 
křídel se dokázala prosadit jen Kučerová. Druhý poločas byl pak ve znamení naší úplné apatie - 
pravděpodobně se projevila únava z celého dne (u některých dokonce z dvoudenní zátěže). Prohrály 
jsme 6 : 8. 
 
Celkově: 
Z hlediska bodového zisku nebyl pro družstvo DHC Plzeň B turnaj úspěšný. Předvedená hra ale zdaleka 
tak tragická nebyla. Samozřejmě se projevila nesehranost jednotlivých hráček. Přesto jsme předvedly 
řadu pěkných akcí (zejména kombinace Klikové s Kotlanovou a spolupráce Drozdové s Láskovou). Velmi 
dobře hrála Walterová, která ale stále zápasí s nižší úspěšností střelby. V brance předvedla řadu 
pěkných zákroků Šlehoferová, bude-li na sobě i dál pracovat, bude jednou oporou družstva. Turnaj příliš 
nevyšel Černíkové (tři pěkné zákroky za celý turnaj je opravdu málo). Hornsteinerové se dařilo úspěšně 
proměňovat sedmimetrové hody, ale musí zlepšit rozhodování při samotné hře. Pro Kutákovou to byla 
první zápasová zátěž po zranění. Přestože se jí zpočátku příliš nedařilo, postupně se začala rozehrávat a 
na příštím turnaji snad přidá i více branek. Ludvíková se Schejbalovou byly po celou dobu turnaje téměř 
neviditelné - v obraně chybovaly ve stejné míře jako ostatní a v útoku je jedna střela od každé za celý 
turnaj opravdu velmi málo. Spolehlivý výkon podaly i všichni tři pivoti - největší pomocí pro spojky byla 
Lásková, výborně bránila i Rittichová a zlepšenou hrou se prezentovala i Nosková. Vyzdvihnout je třeba 
výkon Lucky Kučerové - jednoznačně největší bojovnice ze všech hráček na hřišti, její snaha byla 
zaslouženě korunována jejím prvním gólem v handballu. 
 
Branky: 
Drozdová 7, Hornsteinerová 6, Kliková 3, Kotlanová 13, Kučerová 1, Kutáková 3, Lásková 2, Ludvíková, 
Nosková, Schejbalová, Walterová 7, Rittichová, Černíková, Šlehoferová 
2013-04-22 
  



Holky, děkujem!!! (Regionální kvalifikace Házenkářského desetiboje 
9.3.2013) 
 
V sobotu 9. 3. 2013 proběhla v hale 31. ZŠ Plzeň regionální kvalifikace Házenkářského desetiboje. 
Vzhledem k malému počtu přihlášených družstev - za dívky Sokol Písek (Jihočeský kraj) a DHC Plzeň 
(Plzeňský kraj) a za chlapce Talent Plzeň (Plzeňský kraj), Sparta Kutná Hora (Středočeský kraj) a ČZ 
HBC Strakonice (Jihočeský kraj) - proběhly obě kvalifikace v jeden den. 
Dívky z DHC Plzeň čekal velmi silný soupeř ze Sokola Písek. Soupeř, se kterým jsme tuto sezónu ani 
jednou nevyhrály! Přesto, jsme všichni doufali, že tentokrát bude vše jinak a že hlavně díky dobrým 
ostatním disciplínám dokáže náš tým přes kvalitiního soupeře přejít. 
Šok pro nás trenéry byla ovšem hned první disciplína - hod. Bohužel ten se našim dívkám moc nevydařil 
při absenci nemocné Jetlebové pouze tři hráčky dokázaly překonat hranici 26 m. Písecké házenkářky 
byly lepší a v první soutěži zvítězily (jejich průměrný výkon byl 25,36, náš 24,62 m). 
Pak už se ale naše hráčky dokázaly dostat do tempa. Nejprve v běhu na 2x15 m byly lepší průměrným 
výkonem 6,39 s - písecké soupeřky zaběhly 6,59 s (vždy se hodnotilo jen 10 nejlepších výkonů v každé 
disciplíně). V pětiskoku jsme byly lepší o téměř metr! (DHC 9,59 m, Písek 8,66 m). I v překážkové dráze 
jsme jasně dominovaly (DHC 13,18 s, Písek 14,84 s). 
Po čtyřech disciplínách následovalo to nejdůležitější - utkání. Utkání v házenkářském desetiboji se skládá 
z 10ti minutové hry s osobní obranou, soutěže v trhácích - shot-outech a 20ti minutové hry se zónovou 
obranou. V osobní a zónové obraně se hodnotí aktivita hráček (kolik hráček z každého družstva vstřelí 
branku). Kromě toho, na utkání měla i obě družstva vsazený Joker (žolík, který zdvojnásobuje bodový 
zisk za danou disciplínu). Písek vsadil žolík na zónovou obranu, my jsme vsadily na aktivitu hráček. Bylo 
jasné, že následující minuty rozhodnou o všem. Začínalo se osobní obranou a Písek byl favoritem. Naše 
hráčky po prvních třech rozpačitých minutách přidaly na důrazu, začaly si pomáhat v obraně a začaly 
také střílet branky. Trenérky rychle pochopily, že pokud chtějí v osobní obraně uspět, musí píseckou 
střelkyni Bicanovou bránit Franková (to se ukázalo jako rozhodující). Také bylo jasné, že chceme-li uspět, 
bude nutné vzít si time-out zhruba v polovině utkání, aby naše hráčky dokázaly nabrat síly. Bylo to dobré 
rozhodnutí - naše hráčky si při time-outu odpočinuly, nabraly síly a taktické pokyny a vzchopily se 
k rozhodujícímu náporu. Mírný náskok píseckých (o dvě branky) dokázaly dotáhnout a v závěru - po 
chybě rozhodčích - i otočit. Vyrovnanou desetiminutovku jsme rozhodly až posledních minutách a k 
obrovskému překvapení všech jsme zvítězily o gól 8 : 7. Branky: Franková 1, Paulusová 1, Šmrhová 3, 
Rybáková 1, Oravcová 2. Velmi dobře chytala Netrvalová, která chytila 3 z 10 jasných šancí soupeřek. 
Následovaly shot-outy. Bohužel losování vyhrály Písecké, a tak jsme musely jít střílet první. Daly jsme 
devět bodů (což by v zápase kluků bohatě stačilo na vítězství). Tady to ale bylo jinak - jasně se ukázala 
převaha píseckých - zkušená brankářka výborně přihrávala a písecké hráčky spolehlivě proměňovaly. 
Vyhrály zaslouženě 14:9. 
Naše hráčky se ale nedaly výsledkem shot-outů zaskočit. Začínalo rozhodující utkání. Podle zákulisních 
informací nám stačilo uhájit si vítězství v aktivitě a celkové vítězství by bylo naše. Aktivita byla před 
začátkem utkání vyrovnaná 4 : 4. Naše hráčky se do zápasu vrhly s chutí a ve velkém tempu. V útoku 
jsme se bez problémů prosazovaly a střílely branky.  Vynikající výkon jsme ale odvedly především 
v obraně. Rozhodující se ukázala agresivní vysunutá obrana, kterou hrála Anička Šmrhová na nejlepší 
hráčku celého testování a klíčovou hráčku soupeřek Agátu Bicanovou. Okamžitě po přihrávce do křídla 
vybíhala Anička k této levé spojce soupeře a nedovolila jí jakkoli se prosadit. Z počátku se píseckým 
dařilo dávat branky z druhé strany. Ale po dvou úspěšných spolupracích spojky s pivotem už si Oravcová 
(i přes bolesti kolen) celou situaci hlídala a víckrát soupeřky do gólové šance nepustila. Výborně bránila 
vedle ní na kraji Křišťanová a uprostřed Paulusová s Frankovou. Franková ubránila vše, co ostatním 
uteklo, a ještě dokázala v útoku střílet branky. V naší brance zářila Netrvalová. Písecké hráčky se 
nedokázaly srovnat s vývojem utkání - klíčová hráčka obsazená a přes dobrou obranu nebylo kudy projít. 
Nám se celou dvacetiminutovku (s jednou výjimkou) dařilo udržovat si vedení. V závěrečné třetině jsme 
se soustředily především na vítězství v aktivitě. Střílet se snažily všechny hráčky, zejména ty, které do té 
doby neskórovaly. Často jsme tak nezakončovaly rychle z vyložených šancí, ale až po delší přípravě. 
Proto náš celkový náskok nebyl ještě větší. Nakonec jsme zvítězily o jedinou branku. I to je ovšem proti 
tak silnému soupeři vynikající úspěch. Branky: Franková 5, Křišťanová 2, Paulusová 1, Fousková 1, 
Šmrhová 1, Oravcová 2. 
Závěrečnou plachtu jsme potom odstřílely ve velké pohodě a s vědomím jasného postupu. Hned 7 hráček 
naházelo 15 bodů. Průměrem 13,5 bodu jsme překonaly i chlapecká družstva! 
Celkově je naše vítězství jednoznačně vítězstvím týmového ducha. Přestože písecké hráčky spolu 
pravidelně trénují, byly to ty naše (vybrané ze tří různých tréninkových skupin), které dokázaly vystupovat 



jako tým. Dokázaly si fandit při jednotlivých disciplínách a dokázaly se povzbudit, když se nedařilo. 
Postup na Mistrovství republiky, které proběhne 7. - 9. 6. 2013 v Ivančicích, je zaslouženou odměnou pro 
všechny! 
 
Hrály: 
Franková - kapitánka a tahoun celého družstva, při osobce i hře předvedla jeden ze svých životních 
výkonů, byla oporou i v jednotlivých disciplínách 
Křišťanová - dařilo se jí v rychlostních disciplínách i při hře 
Paulusová - přestože se v útoku trochu střelecky trápila, v obraně hrála výborně a výborné měla i 
disciplíny 
Fousková - hrála aktivně, podařila se jí plachta  i pětiskok 
Bláhová - prokázala oprávněnost své nominace - i přes velký tréninkový výpadek předvedla výborné 
výkony v rychlostních disciplínách i pětiskoku 
Denková - hod a plachta byly její silnou stránkou 
Šmrhová - společně s Frankovou největší osobnosti družstva, i přes zdravotní problémy odtáhla hru i 
osobní obranu 
Jurčová - nejrychlejší v běhu, výborná na dráze i v pětiskoku 
Vaňková a Kotlanová - obě výborné v rychlostních disciplínách a dařilo se jim i na plachtu 
Oravcová - vynikajícími výkony ve všech testech i při hře výrazně pomohla družstvu k úspěchu 
Netrvalová - podržela v brance, dařilo se jí v pětiskoku i běhu 
Trnková - podařil se jí zejména rychlý běh 
Rybáková - vynikla v překážkové dráze, dařilo se jí i při hře 

  



Třetí turnaj mladších žaček (3. 11. 2012 Tachov) 
 
V sobotu 3. 11. se v Tachově konal již třetí turnaj dlouhodobé soutěže Plzeňské ligy mladších žaček. 
Zúčastnila se již tradičně dvě družstva DHC Plzeň, HC Plzeň, Slavoj Tachov a dvě družstva Lokomotivy 
Cheb (obě hrající mimo soutěž). 
Doplněno o hodnocení družstva DHC A a o počet branek a chyb u obou družstev. 
 
DHC Plzeň A   

   Hned v prvním zápase se proti sobě střetla obě družstva DHC Plzeň. Zápas bohužel neprobíhal tak, jak 
by si trenéři představovali. Především ze strany družstva DHC A proběhlo velké množství technických 
chyb a hráčky zápas podcenily. Ač byl konečný výsledek 11:7 ku prospěchu DHC A, nelze zápas hodnotit 
kladně. 
   V druhém zápase nastoupilo družstvo DHC A proti slabšímu soupeři Chebu B. Tento zápas probíhal 
předem očekávaným stylem. Hra bylo rychlá, založená především na rychlém útoku a naše hráčky zde 
svému soupeři nedaly téměř šanci. Tomu odpovídá i konečný výsledek 30:1. 
   Ve třetím utkání se naše děvčata střetla s domácím soupeřem, poté následovalo čtvrté a páté utkání 
s družstvy Cheb A a HC Plzeň. V těchto zápasech bylo opět vidět, že se hráčky stále sehrávají. Bylo zde 
znovu velké množství technických chyb, absence střelby z dálky či správného dokončení signálů. 
   V celém turnaji nelze tentokrát vyzdvihnout výkon žádné z hráček, jelikož u každé z nich stojí proti 
kladům a vstřeleným brankám značné množství technických chyb. Co se týče brankařky Veroniky 
Netrvalové, předvedla v zápasech celkem stabilní výkon, kterým své družstvo podržela. Kladem tohoto 
turnaje jistě je, že si v každém zápase zahrály všechny hráčky vyrovnanou dobu, a tím mohly sbírat 
cenné zkušenosti. Celkově je na výkonu družstva vidět, že hráčky i trenéry čeká ještě velký kus práce, 
ale žádný učený z nebe nespadl a za každým úspěchem stojí velké dřina.  
 
Branky a chyby celkově: 
Bláhová 2 branky + 0 chyb, Franková 10 branek + 6 chyb, Jetlebová 8 branek + 6 chyb, Kantnerová 12 
branek + 7 chyb, Klementová 1 branka + 5 chyb, Lásková 1 branka + 5 chyb, Nosková 1 branka + 3 
chyby, Oravcová 12 branek + 12 chyb, Poslední 5 branek + 5 chyb, Šmrhová 12 branek + 5 chyb, 
Tomíšková 11 branek + 5 chyb, Walterová 3 branky + 1 chyba 
  
DHC Plzeň B 

Hned při svém prvním vystoupení na turnaji se střetla obě družstva DHC Plzeň. V zápase, ve kterém 
množství technických chyb předčilo počet branek (10 chyb DHC B : 17 chyb DHC A), lépe střílelo DHC A 
a zvítězilo 11 : 7 - po poločase 6 : 5. Branky: Denková 1, Drozdová 1, Křišťanová 3, Rybáková 2). 
Velice pěkné utkání jsme sehráli proti HC Plzeň. Nejprve jsme rychle vedli a vypadalo to, že zápas bude 
naší jednoznačnou záležitostí. Pak ale HC Plzeň dotáhlo na poločasových 3 : 3. I druhá půle byla velmi 
vyrovananá, ale naše děvčata se semkla k bojovnému a kolektivnímu výkonu. V poslední minutě za 
našeho vedení 7 : 6 jsme šli do útoku a měli míč. Po dohrané lajně stvrdila naše vítězství krásnou 
brankou z pravého křídla Vaňková. Zvítězili jsme 8 : 6. 
Třetí utkání proti Chebu B bylo nepříliš pohledné a z naší strany poměrně nepovedené. Špatné časování 
v obraně a znovu neproměnění celé řady šancí spolu s osmi chybami nejsou příliš dobrou vizitkou. Přesto 
jsme zvítězili 21 : 5. Branky: Denková 3, Drozdová 3, Fousková 2, Kotlanová 1, Křišťanová 4, Kutáková 2, 
Rybáková 5, Trnková 1. 
Pak přišel náš klíčový duel proti Tachovu. Zápas měl bohužel podobný průběh jako předchozí dva (které 
jsme sehráli na prvním a druhém turnaji). Vedli jsme po dlouhou dobu, poločas skončil smírně 7 : 7. Ve 
druhém poločase jsme chybovali v obraně a znovu neproměňovali. Chyběla bojovnost. Prohráli jsme 
možná až příliš vysokým rozdílem 10 : 14. Branky: Denková 3, Drozdová 1, Fousková 1, Křišťanová 3, 
Kutáková 1, Vaňková 1. 
Poslední utkání proti Chebu A nám ale vyšlo. Od začátku jsme byli lepším teamem, dařilo se v útoku 
(vynikala zejména Křišťanová) i v obraně (Kotlanová výborným výkonem dokázala eliminovat nejlepší 
hráčku soupeřek). Zvítězili jsme jednoznačně 13 : 9. Branky: Denková 2, Fousková 3, Křišťanová 5, 
Kutáková 2, Vaňková 1. 
 
Branky a chyby: 
Denková 10 branek + 4 chyby, Drozdová 6 branek + 2 chyby, Fousková 6 branek + 4 chyby, Kotlanová 2 
branky + 1 chyba, Křišťanová 17 branek + 2 chyby, Kutáková 7 branek + 10 chyb, Rittichová 0 branek + 1 
chyba, Rybáková 7 + 3 chyby, Trnková 1 branka + 1 chyba, Vaňková 3 branky + 2 chyby.  



Mladší žačky na Vangl cupu v Ivančicích (22. - 23. 9. 2012) 
 
Družstvo mladších žaček DHC sestavené ze 6 hráček z tréninkové skupiny P. Lhotské a T. Jiskry, 2 
hráček od V.Gosti a L.Netrvala a 5 "mláďat" z tréninkové skupiny J. Šmrhové a V. Jordanovové se o 
tomto víkendu zúčastnilo Vangl cupu v Ivančicích, kde DHC Plzeň obhajovalo loňské zlato. Turnaje se 
účastnilo deset nejlepších družstev z ČR. 
V úvodním utkání se Sokolem Písek se družstvo teprve sehrávalo a trenéři hledali ideální sestavu i 
systém hry. Porážka 8:12 neodpovídala příliš obrazu hry. Bohužel 8 nemastných neslaných střel Písku 
skončilo pod břevnem, kam mladé brankářky nemohly ani při veškeré snaze dosáhnout. 
Ve druhém zápase se Sokolem Vršovice se projevil lepší pohyb plzeňských spojek. Režii zápasu vzala 
do ruky J. Franková, která sama vstřelila šest branek a pomohla tak k vítězství 13:10. 
Třetí zápas s Veselím byl rozhodně nejhorším výkonem DHC na turnaji. Naprostá střelecká indispozice a 
pouhé čtyři branky v síti Moravanek znamenaly zbytečnou porážku 4:7. 
Západočešky si z tohoto zápasu vzaly poučení do dalších dvou sobotních utkání. Nejprve smetly Jiskru 
Otrokovice 12:3, když hlavními oporami v utkání byly pětibranková střelkyně A. Šmrhová a bezchybná 
brankářka M. Malá, která udržela čisté konto po celý druhý poločas. Naopak v posledním zápase 
neuvěřitelně excelovala v brance V. Netrvalová. Z 13 střel, které na ní hráčky Zlína 2001 vyslaly, pustila 
za svá záda jen jeden sedmimetrový hod a tak DHC v pohodě zvítězilo 7:2. 
V prvním nedělním zápase s kandidátem na medaile Slavií Praha podalo družstvo výborný výkon. Ještě 
pět minut před koncem drželo remízu 8:8. V závěru po několika zbytečných chybách způsobených 
únavou prohrálo 9:13. I přes prohru to byl nejlepší zápas DHC na turnaji. 
Ani další zápas proti pohyblivému Zlínu 2000 nebyl vůbec špatný. Bohužel zde brankářky obdržely 10 
branek z 13 střel, a tak přišla trochu nespravedlivá prohra 7:10. V předposledním zápase proti HC Háje 
se brankářky výrazně zlepšily a z 24 střel jich pustily jen 10. Bohužel plzeňské střelkyně nedokázaly z 
dvaceti střel překonat velmi dobrou hájskou brankářku více než pětkrát, takže prohrály 5:10. 
V posledním utkání proti již jasnému vítězi (domácím Ivančicím) se trenéři dohodli na nasazení hráček z 
lavičky ,většinou roč.2001. Zajímavé utkání, které bohužel nenašlo pochopení u části domácích diváků, 
skončilo smírně 4:4. 
Velmi pěkný turnaj byl trochu poznamenán velmi slabou úrovní rozhodčích, kteří velmi zaostávali za 
kvalitou družstev. Družstvo DHC zanechalo na turnaji velmi dobrý dojem. V žádném zápase nepropadlo, 
většinu favoritů trápilo až do posledních minut. Nejlepší hráčkou DHC byla vyhlášena V. Oravcová, 
srdcem družstva byla J. Franková a své kvality potvrdila A. Šmrhová. Zápas od zápasu se zlepšovala T. 
Poslední, která dohání tréninkový výpadek způsobený zraněním s nemocí. M.Bláhová, K. Rybáková a M. 
Fousková odvedly to, co umí a střídaly pěkné momenty s velkými nepřesnostmi. Z "mláďat" se líbilo 
nejvíce levoruké křidélko A. Kutáková a mladá (roč. 2003) brankářka M. Malá. Ostatní se těžko 
vyrovnávaly s rychlostí, která je v této kategorii u nejlepších družstev samozřejmostí. Zkušenosti, které na 
tomto turnaji získaly, jistě zúročí v dalších zápasech. 
 
Branky DHC: 
Oravcová 17, Franková 16, Šmrhová 15, Kutáková a Walterová po 4, Rybáková a Bláhová po 3, 
Fousková, Kotlanová a Poslední po 2, Kliková 1. 
 
Konečné pořadí: 

1. HK Ivančice 17 bodů 
2. HC Háje  14 b. 
3. Slavie Praha 14 b. 
4. Veselí 12b. 
5. Sokol Písek 9b. 
6. Zlín 2000 8b. 
7. DHC Plzeň 7b. 
8. Zlín 2001  6b. 
9. Vršovice 2b. 
10. Otrokovice 1b. 

  



Mladší žačky na zkušené na Holiday Cupu ve Zlíně (24. - 26. 8. 2012) 
 
DHC Plzeň se zúčastnilo ve dnech 24. - 26. 8. turnaje ve Zlíně. V kategorii mladších žaček (v letošní 
sezóně ročníky 2000 a 2001) se představilo družstvo složené ze čtyř hráček ročník 2001, čtyř hráček 
ročník 2002 a jedné hráčky ročník 2003. 
Hned první zápas v této kategorii byl pro naše hráčky křest ohněm. Větší, vyspělejší a rychlejší soupeřky 
z Havlíčkova Brodu si snadno vypracovaly náskok. Naše hráčky se jim nedokázaly v rychlosti vyrovnat, 
navíc kupily chybu za chybou. Havlíčkův Brod zvítězil zaslouženě a přesvědčivě 18 : 5. Branky: Drozdová 
2, Kantnerová 1, Kotlanová 1, Walterová 1. 
Druhý zápas proti Velké nad Veličkou byl poznamenán naším výpadkem v začátku utkání. Pak už se ale 
holky chytly a hrály více než vyrovnanou partii. Druhá polovina prvního poločasu a začátek poločasu 
druhého byly v naší režii a i stav na ukazateli byl vyrovnaný a chvílemi i pro nás příznivější. Bohužel závěr 
opět patřil Veličce a ta zvítězila 7 : 11 (především opět díky našim chybám v rozhodujících okamžicích). 
Branky: Drozdová 2, Kantnerová 2, Vaňková 1, Walterová 2. 
Třetí utkání proti Zlínu C bylo opět ve znamení raketového nástupu našich soupeřek. Naše hráčky 
zaostávaly opět především v rychlosti. Po jednoznačném prvním poločase přišel vyrovnaný poločas 
druhý (první jsme prohrály 2 : 8, druhý „jen" 5 : 6). Nastřelily jsme v průběhu utkání celkem 7 tyček! 
Poprvé s námi hrála také Bláhová (r. 2000) a ukázala se být posilou zejména v obraně. Branky: Drozdová 
2, Kantnerová 1, Kutáková 1, Rittichová 1, Walterová 1. 
Tím skončil náš první hrací den. Vyzdvihnout je třeba především výkon Rittichové (r. 2003), která proti 
starším a vyspělejším soupeřkám odehrála na pivotu bez střídání všechny tři zápasy a která zejména 
v obraně patřila k pilířům družstva. 
V sobotu nás čekalo na úvod velice těžké utkání proti Zlínu D, který předchozí den porazil Havlíčkův 
Brod, našeho přemožitele z úvodního zápasu. Naše děvčata však už dokázala zúročit zkušenosti 
z předchozího dne. Starších a vyspělejších soupeřek se nezalekla a po celý zápas předváděla 
nadstandardní výkon. V brance se dařilo Netrvalové (úspěšnost 70 %!). Po poločase 2 : 6 jsme prohrály 
jen 4 : 10, a to s pozdějším medailistou turnaje. Branky: Kotlanová 1, Kutáková 1, Walterová 2. 
Po čtyřech prohrách v základní skupině jsme hrály o konečné 13. - 15. místo. Prvním naším soupeřem 
byla Opava. Soupeřky (tři větší a jedna těžší než my trenérky) se na první pohled zdály nepřekonatelnou 
překážkou. Další nepříznivým faktorem byl míč - ač podle nápisu velikost č. 1, nafouknutý se zdál ještě 
větší a žádná z našich hráček nedokázala míč v ruce udržet. Výhodu měla Míša Kotlanová, která je 
z české házené zvyklá hrát velkým míčem. I přes nepříznivé okolnosti hra na hřišti byla vyrovnaná. Naše 
hráčky podávaly statečný výkon a dobře bránily. Poločasové vedení 3 : 2 jsme bohužel ve druhém 
poločase nedokázaly uhájit, a tak zápas skončil remízou 4 : 4. Přesto jde o cenný bodový zisk proti 
starším soupeřkám. Branky: Drozdová 1, Kotlanová 2, Bláhová 1. 
V sobotu večer se nám podařilo domluvit přátelské utkání minižaček v miniházené 4+1 proti družstvu 
Velké nad Veličkou. Utkání mělo výbornou atmosféru a všichni účastníci si ho náležitě užily. Pro nás 
trenéry pak bylo dobrým ujištěním, že start v této kategorii by sice patrně vedl k medailovému úspěchu, 
ale zlepšení hry a zkušenosti z těžkých zápasů by určitě nepřinesl. 
V neděli nás čekal Zlín B, družstvo složené spíše ze začínajících hráček ročníku 2001. Díky vysunuté 
obraně, při níž se dařilo zejména Walterové, jsme dokázaly zvítězit přesvědčivě 8 : 3. Branky: Kantnerová 
2, Klementová 1, Walterová 4, Bláhová 1. 
Celkově jsme obsadily 13. místo z 15 ti zúčastněných družstev. Holky si dokázaly udělat představu o tom, 
jak těžké zápasy je v nadcházejícím soutěžním ročníku čekají. Zároveň se přesvědčily, že bojovnost je 
silnou zbraní proti každému soupeři a že když budou chtít, dokážou i v této kategorii některé zápasy 
vyhrávat a i silné soupeřky trápit. 
 

Zlín střely góly úspěšnost chyby 

Drozdová 28 7 25% 9 

Kantnerová 20 6 30% 7 

Klementová 10 1 10% 7 

Kotlanová 22 4 18% 7 

Kutáková 26 2 8% 8 

Rittichová 2 1 50% 2 



Vaňková 12 1 8% 3 

Walterová 24 10 42% 6 

Bláhová 6 2 33% 1 

Netrvalová 151 60 60%  

  
  



Minižačky se dále vezou na vítězné vlně (19. 5. 2013 VŠ Plzeň) 
 
V neděli 19. 5. 2013 se na hřištích HK Slavia VŠ Plzeň odehrál první ze dvou nadstavbových turnajů 
Plzeňské ligy mini 6+1. Z dlouhodobé soutěže se kvalifikovala následující družstva: DHC Plzeň, Talent 
Plzeň, TJ Sokol Šťáhlavy, HC Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň. 
Hráčky DHC Plzeň, posílené o uzdravenou Sárou Kantnerovou, pokračovaly v dobrých výkonech z 
Memoriálu Karla Šulce a rázně vykročily za medailí. 
Nejprve jednoznačně přehrály HC Plzeň 21 : 2. 
Ve druhém utkání, předčasném finále, proti Talentu Plzeň pak předvedly kvalitní kolektivní výkon 
založený především na výborné obraně a účinném útoku. Po poločasovém vedení 5 : 1 přišel malý 
střelecký výpadek na začátku poločasu druhého. Naštěstí kluci nenašly recept na vynikající dívčí obranu 
a ani jim se nedařilo střílet branky. Utkání jsme dotáhly do vítězného konce a zvítězily příjemným 
rozdílem 8 : 3. 
Třetí utkání proti Slavii VŠ Plzeň bylo znovu ve znamení naší jednoznačné převahy. Slávisté hrající bez 
chuti nedokázaly překonat "modrou zeď" stojící na devíti metrech. Zvítězily jsme 11 : 1. 
Poslední utkání proti Šťáhlavům bylo dalším z medailových utkání. Přestože jsme v předchozích dvou 
zápasech Šťáhlavy pokaždé porazily, vždycky to bylo dramatické utkání. A obdobně tomu bylo i teď. 
Zpočátku jsme prohrávaly 1 : 3, pak se ale podařilo otočit. Výborně chytal brankář kluků, který zneškodnil 
kromě tří sedmimetrových hodů i řadu dalších našich vyložených šancí. Ve druhém poločase jsme 
zlepšily obrau a výborně chytala i naše Malina (za druhý poločas dostala jen jednu branku). V útoku jsme 
si poctivou prací vydřely další branky. Proměněná devítka po čase z rukou Drozdové dovršila náš výkon 
a ukazatel skóre zastavila na konečném stavu 10 : 4 pro nás! 
Na příštím turnaji (1. 6. na DHC Plzeň) se s každým ze soupeřů utkáme ještě jednou a součet bodů z 
obou turnajů rozhodne o konečném vítězi této soutěže. 
 
Branky: 
Drozdová 10, Hornsteinerová 2, Kajerová 2, Klementová 8, Lásková 5, Malá 2, Raslová 2, Rittichová 1, 
Svobodová 3, Turková 1, Vaňková 6, Kantnerová 9. 
  
  



Minižačky DHC Plzeň B na turnaji v Chebu 13. 4. (nadstavba soutěže 
mini 6+1) 
 
Cesta na turnaj autobusem společně s družstvem DHC 
Plzeň C proběhla ve výborné atmosféře a prostřednictvím zpěvu započala 
psychická příprava na turnaj s cílem stmelení družstva. 
Po dojetí na místom a důkladné rozcvičce v prvním zápase s družstvem DHC Plzeň C byly maximálně 
využity začínající hráčky Haluzincová, Říhánková a Salzmanová. Po 
jednoznačném průběhu jsme zvítězili 11:1. Ve druhém a třetím zápase po celkem 
vyrovnaných prvních poločasech se nám podařilo soustředěným výkonem zvítězit 
(Lázně Kynžvart 13:8 a Slavoj Tachov 14:8). V posledním zápase s družstvem 
Háje Praha, ve kterém se soupeřilo o konečném vítězství v tomto kole, jsme 
po vyrovnaném poločase 3:3 zlepšenou obranou hrou a střelbou spojek dokázali 
zvítězit 8:4. Za dobrý výkon lze pochválit i brankářku Kabátníkovou. 
Cestou zpět na vítězné vlně zazněly i vítězné chóry a pokřiky. 
P. S. Obě trenérky (nepřítomné na dnešním turnaji) moc potěšila i jednoslovná esemeska, kterou 
obdržely od vedoucího výpravy. Zpráva zněla stručně: "Mistři". Holky, děkujem! 
  



Soutěžní turnaj mini 6+1 DHC Plzeň (19. 1. 2013) 
 
V sobotu 19. 1. 2013 proběhl v hale DHC Plzeň soutěžní turnaj mini v házené 6+1. 
 
DHC Plzeň A 

Naprosto suverénně a s přehledem odehrály všechny čtyři svoje zápasy hráčky DHC Plzeň A. Kolektivní 
výkon vycházel především z dobré obrany. Ve většině případů pak následoval rychlý přechod do útoku a 
zakončení, dříve než se soupeři stačili vrátit na svou polovinu. Prosazovaly se všechny hráčky. 
 
Výsledky: 

• DHC Plzeň B 19 : 0 

• Kynžvart 19 : 2 

• Háje 12 : 2 

• HK Slavia VŠ Plzeň 15 : 3 
 
Branky: 
Drozdová 8, Hornsteinerová 10, Kantnerová 15, Klementová 10, Lásková 8, Malá, Rittichová 4, 
Svobodová 1, Vaňková 11. 
 
DHC Plzeň B 

Za družstvo DHC Plzeň B nastoupily převážně hráčky mladší (ročník 2003) a začínající. 
Málo zkušeností bylo znát především v úvodním derby. Pak už ale začal mít výkon stoupající tendenci. 
Bohužel se ve druhém zápase proti Hájům vůbec nevydařil první poločas brankářkám. A tak do branky 
nastoupila Raslová - a té se dařilo zlikvidoval téměř všechny střely soupeřek. Druhý poločas tak skončil 
remízou (ale díky nevydařenému prvnímu poločasu jsme prohrály). Třetí utkání proti Slavii mělo podobný 
průběh. První poločas se vůbec nedařilo brankářkám. Ve druhém se rozchytala Kabátníková. Také hra v 
poli se začala zlepšovat - samostatná uvolnění se dařila Tomanové, Pitulové i Raslové. Po prvním 
prohraném poločase jsme dokázaly zvítězit v poločase druhém (bohužel v celkovém součtu byla lepší 
Slávie). Poslední utkání proti Kynžvartu se začalo střelecky dařit Haluzincové a v brance opět zářila 
Raslová a ve druhém poločase se v brance dařilo i Kabátníkové. Zvítězily jsme 8 : 1. 
 
Výsledky: 

• DHC A 0 : 19 

• Háje 4 : 8 

• Slavia 6 : 10 

• Kynžvart 8 : 1 
 
Branky: 
Haluzincová 9, Kabátníková 1, Oxová, Pitulová, Říhánková, Šuhajdová 2, Tomanová 2, Vojtěchová, 
Raslová 4. 
  



Soutěžní turnaj mini 6+1 Tachov (1. 12. 2012) 
 
V sobotu 1. prosince proběhl soutěžní turnaj v házené minižactva 6+1 v Tachově. 
 
DHC Plzeň A 

V zápase proti Tachovu jsme si díky vysunuté obraně dokázaly bez problémů vypracovat poločasový 
náskok 8 : 0. Ve druhém poločase jsme obranu zasunuly a pokoušely se zdokonalit se v blokování. To se 
bohužel příliš nedařilo - čtyři obdržené branky jsou opravdu hodně. Naštěstí jsme dokázaly i osm vstřelit a 
zvítězily jsme 16 : 4. 
Další utkání proti HC Plzeň bylo ve znamení velkého množstív chyb (11 chyb) a dlouho se soupeři dařilo 
držet s námi gólově krok. Po nevýrazném poločasovém vedení 5 : 2 jsme stejný výsledkem vyhrály i 
druhou půly a zvítězily 10 : 4. 
Třetí a nejzajímavější utkání jsme sehrály proti Talentu. Po vyrovnaném začátku jsme ze sebe setřásly 
trému a rozehrály se k dobrému výkonu. Dařilo se nám zejména v obraně. Pak přišel při našem rychlém 
přechodu ošklivý faul na Janu Hornsteinerovou, po němž dostal po zásluze jeden z nejleších hráčů 
soupeře červenou kartu. Do druhého poločasu jsme nastupovaly s příjemným náskokem 5 : 2. Ve 
druhém poločase jsme i nadále výborně bránily, ovšem v útoku naprosto vyhořela střelba - za celý zápas 
jsme nedaly jediný gól ze spojky, z levého křídla ani z rychlého útoku. Šance jsme si vypracovávaly, ale i 
ty nejvyloženější jsme neproměňovaly. První branku ve druhém poločase jsme vstřelily, až když na 
ukazateli svítil čas 10:30 h. Mezitím jsme obdrželi laciné branky po našich pomalých návratech do 
obrany.  Kluci otočili z 5 : 2 na 5 : 8. V závěrečném finiši jsme kluky osobní obranou donutily k chybám, 
ale stačilo to jen na kosmetickou úpravu skóre 7 : 8. 
Celkově jsme předvedly průměrný výkon. Z hráček je třeba vyzdvihnout Janu Hornsteinerovou, které se 
turnaj mimořádně vydařil - neudělala větší chyby a výborně střílela - byla se 13 brankami jednoznačně 
naší nejlepší střelkyní. 
 
Branky: 
Drozdová 2, Kantnerová 3, Klementová 5, Malá 1, Vaňková 1, Lásková 2, Hornsteinerová 13, Svobodová 
3, Rittichová 
 
DHC Plzeň B 

Za DHC Plzeň B nenastoupily tradiční přípravkové Špuntovky, ale také hráčky z tréninkové skupiny 
minižaček. Ve všech zápasech především sbíraly zkušenosti. 13 chyb za zápas je jasnou vizitkou. Také 
produktivita střelby jednotlivých hráček byla velmi nízká. Všechny je ale třeba pochválit za snahu. 
Doufejme, že získané zkušenosti zúročí v dalších zápasech.  
Všechny zápasy měly velmi podobný průběh - dominovaly naše chyby a ukvapená střelba. 
 
Výsledky: 

• Šťáhlavy 7 : 14 

• Tachov 5 : 7  

• HC Plzeň 3 : 11 

• Talent 2 : 10 
 
Branky: 
Haluzincová 3, Kajerová 5, Pitulová, Raslová 4, Říhánková, Salzmanová, Tomanová, Turková 1, Oxová 
1. 
  



Druhý turnaj minižactva v házené (Šťáhlavy 20. 10. 2012) 
 
V sobotu 20. 10. 2012 se ve Šťáhlavech sešla k dalším utkáním dlouhodobé soutěže minižákovská 
družstva z Plzně, Kynžvartu, Prahy Hájů. Nechyběli ani domácí. 
DHC Plzeň A nastoupilo nejprve proti Hájům. Po gólově nevýrazném prvním poločase (3 : 0 pro nás) 
jsme se rozehrály k lepšímu výkonu a přidaly i více branek v poločase druhém (13 : 1). Branky: Drozdová 
2, Kantnerová 3, Klementová 1, Lásková 2, Malá 1, Svobodová 1, Šauerová 1, Tomanová 1, Vaňková 1. 
Druhé utkání proti Šťáhlavům bylo vyvrcholením celého turnaje. Naše družstvo hrálo velmi dobře, ale 
bohužel herní převahu v poločase prvním jsme nedokázaly zúročit více brankami (poločas 5 : 4 v náš 
prospěch). Po dvou nepřesnostech rozhodčího na začátku druhého poločasu jsme místo 
dvoubrankového náskoku ztratily vedení a na ukazateli svítilo 5 : 5. Naštěstí jsme i nadále pokračovaly ve 
velmi dobré hře - dařilo se zejména Drozdové (5 střel, 4 góly) a Kantnerové (4 střely, 3 góly). Po další 
nepřesnosti rozhodčího v závěru utkání (tentorkrát v náš prospěch) jsme zvítězily nakonec o dvě branky 
9 : 7. Branky: Drozdová 4, Kantnerová 3, Tomanová 1, Vaňková 1. 
Třetí utkání jsme hrály proti Slavii VŠ Plzeň a čtvrté utkání proti Lázním Kynžvart. Obě utkání jsme bez 
problémů zvládly a zvítězily 16 : 2, resp. 13 : 0. 
Po druhém turnaji jsme si upevnily vedení v čele soutěže.  
To ovšem nic neznamená - rozhodujíci budou jarní nadstavbové turnaje, které se budou hrát o medaile (v 
těchto turnajích se ale bude hrát znovu od nuly). 
Pochvalu zaslouží všechny hráčky. Vyzdvihnout je třeba výkon Šauerové - která odehrála zatím svůj 
nejlepší turnaj a přidala i dvě branky; a Tomanové, která se dokázala herně i střelecky prosadit i proti 
klukům ze Šťáhlav. 
 
Branky: 
Drozdová 13, Kantnerová 13, Klementová 3, Lásková 7, Malá 3, Raslová 1, Rittichová 2, Svobodová 2, 
Šauerová 2, Tomanová 2, Turková, Vaňková 3 

  



Minižačky přivezly z Hájů zlato! 
 
V sobotu 15. září se 2012 se minižačky zúčastnily prvního nesoutěžního turnaje v Praze Hájích. 
Na úvod se střetly s družstvem Pardbuic. Po poněkud nervózním začátku, kdy jsme si vypracovaly řadu 
šancí, které jsme bohužel neproměnily, přišlo uklidnění v poločase druhém a pohodové vítězství 9 : 3. 
Prosazovala se zejména v pivotu hrající Pavlína Lásková, která svým pohybem na brankovišti dělala 
soupeřkám největší problémy. Krásnou akci předvedla i Natálka Tomanová. Branky: Hornsteinerová 2, 
Klementová 1, Lásková 4, Malá 1, Tomanová 1. 
Druhé utkání proti Kobylisům I bylo značně ovlivněno nepříjemnou osobní obranou po celém hřišti, kterou 
soupeřky praktikovaly. V prvním poločase nám neděla sebemenší problémy a dařilo se nám vypracovat 
náskok. Třemi nádhernými uvolněními všechny překvapila Anička Turková (dvě z těchto akcí skončily 
gólem). Krásným hodem po čase se na závěr prvního poločasu blýskla Drozdová - když střelou z 11 m 
zaskočila brankářku soupeřek. Bohužel ve druhé půli jsme vlastními chybami a po několika 
nepřesnostech rozhodčích přišly o získaný náskok a v poslední minutě byl stav nerozhodný 6 : 6. 
Naštěstí na sebe zodpovědnost vzala Hornsteinerová a rozhodla v náš prospěch zápas, ve kterém jsme 
byly lepším týmem. Branky: Drozdová 2, Hornsteinerová 1, Lásková 2, Turková 2, Vaňková 1. 
Třetí zápas proti Kobylisům II znamenal opět plošnou osobní obranu po celém hřišti, kterou praktikoval 
náš soupeř. Naštěstí kobyliské hráčky v tomto zápase nebránily příliš dobře a nám se dařilo opakovaně si 
vytvářet jasné šance. Výborným výkonem se prezentovala Kajerová, která pečlivě bránila a v útoku se 
snadno dostávala do gólových příležitostí. Zvítězily jsme přesvědčivě 15 : 2. Branky: Drozdová 4, 
Hornsteinerová 1, Kajerová 1, Lásková 3, Malá 2, Rittichová 3, Vaňková 2.  
K poslednímu zápasu proti Hájům jsme nastoupily především s cílem porazit družstvo, se kterým jsme 
měly po celý loňský rok zápornou bilanci. A to se podařilo. Nejlepší hráčka soupeřek odchytala celý první 
poločas v brance a my jsme si vypracovaly pohodlný náskok, který jsme v druhém poločase s přehledem 
navyšovaly. Zvítězily jsme 11 : 1. Velmi dobrý výkon podala Lucka Klementová. Branky: Drozdová 4, 
Hornsteinerová 2, Klemenetová 3, Lásková 1, Rittichová 1. 
Zvítězily jsme zaslouženě ve všech čtyřech utkáních. Góly střílely téměř všechny hráčky. Vyzdvihnout je 
třeba výkon obou brankařek - v rozhodujících chvílích nás opravdu podržely. 12 obdržených branek za 
celý turnaj je pro ně skvělou vizitkou. 
 
Branky celkově: 
Drozdová 10, Hornsteinerová 6, Kajerová 1, Klementová 4, Lásková 9, Malá 3, Rittichová 4, Tomanová 1, 
Turková 2, Vaňková 2. 
 
Konečné pořadí:  

1. DHC Plzeň 
2. Sokol Kobylisy I 
3. SKH D-P Pardubice  
4. HC Háje 
5. Sokol Kobylisy II 

  



Házenkářky nejúspěšnějším kolektivem Plzeňského kraje na VI. letní 
Olympiádě dětí a mládeže 
 

Poslední školní týden věnovaly mladé házenkářky svému oblíbenému sportu házené, a to na Olympiádě 
dětí a mládeže, která se konala ve dnech 23. 6. - 28. 6. 2013 ve Zlínském kraji, resp. turnaj v házené 
dívek v Otrokovicích. 
Výběr Plzeňského kraje, který trenéři J. Šmrhová a T. Jiskra složily z hráček tří plzeňských klubů , DHC 
Plzeň (7), HC Plzeň (5) a DHC SVŠ Plzeň (2) byl nalosován do obtížnější šestičlenné skupiny A. 
Zde postupně porazily Vysočinu, Jihočeský kraj, Prahu a Jihomoravský kraj. Prohrály jen s krajem 
Olomouckým už ve chvíli, kdy bylo o postupu do semifinále rozhodnuto. Tam 
porazily kraj Moravskoslezský a prohrály až ve finále s domácím Zlínským 
krajem, kdy bojovaly i s nepřízní rozhodčích. 
Za vzornou reprezentaci oddílu děkujeme hráčkám Anně Jiskrové, Julii Frankové,Tereze Bušauerové, 
Michaele Sedlákové, Báře Jetlebové, Denise Franzové a Tereze Eksteinové. 
 
  



Míčkyáda - hurá, špunti, jdeme na to!!! - středa 19. června - 16.30 h 
 
Ve středu 19. 6. od 16.30 h proběhne na našich hřištích Míčkyáda - zábavné odpoledne pro všechny 
malé sportovce z kroužku Míček, a také pro jejich kamarádky a kamarády. Srdečně zveme všechny malé 
sportovní nadšence (ve věku 3 - 6 let). 
Tak Mrňata - chyťte se za ruce, vezměte mamku nebo taťku a jdeme na to! Čeká Vás tradičně dvanáct 
stanovišť, kde se bude běhat, skákat, házet... 
Pro všechny děti jsou připraveny odměny :-) 

  



Družstvo 31. ZŠ zvítězilo na celorepublikovém otevřeném mistrovství 
v miniházené (22. 5. 2013) 
 

 
 
Ve středu 22. 5. 2013 se družstvo 31. ZŠ zúčastnilo celorepublikového otevřeného mistrovství v 
miniházené - Fotolab.cz Open Cup 2013. 
Družstvo 31. ZŠ bylo na rozdíl od družstev ostatních škol složeno ze šesti dívek (Jana Hornsteinerová, 
Bára Vaňková, Bára Nosková, Kája Kliková, Míša Malá, Míša Kotlanová) a jednoho chlapce (Honza 
Šmrha). Ostatní družstva měla poměr zastoupení dívek a kluků přesně opačný - většina družstev byla 
ryze chlapecká, ale některé týmy měly v týmu jednu dívku. O to větší je úspěch, kterého naše družstvo na 
turnaji dosáhlo. 
Nejprve si s přehledem poradilo se všemi družstvy v základní skupině - postupně Klausteekane 21 : 1, 
Křesomyslova A 17 : 6, Chlupíci 30 : 3 a Býci (Kateřinky) 17 : 6. 
Ve čtvrtfinále jsme se nejprve protrápili zápasem proti tradičnímu rivalovi ze ZŠ Rokycany (zvítězili jsme 8 
: 6). Další dva zápasy už měly pro nás lepší průběh a zvítězili jsme jednoznačně  11 : 2 nad Modrásky a 
10 : 6 nad Edeňáky. 
V semifinále nás čekal silný tým z Lovosic. Po urputném boji jsme zvítězili 5 : 4, vynikala především v 
brance Míša Malá a v poli Honza Šmrha.  
Ve finále nás čekal další (ještě silnější) lovosický tým. Klučičí družstvo (doplněné o jednu dívku) mělo 
velice silný a vyrovnaný kádr. Většinu zápasu si udržovalo převahu herní i brankovou. V posledních 
minutách se ale náš tým vzchopil k rozhodujícímu náporu - Míša Malá zavřela branku, a také v poli se 
začalo dařit. Vyrovnání na 13 : 13 v základní hrací době zařídil brankou z doskoku Honza Šmrha. 
Následoval nervy drásající rozstřel v podobě sedmimetrových hodů. První střílely Lovosice a naše 
brankářka bohužel pustila. Naštěstí se další ranou trefila Bára Vaňková a bylo vyrovnáno. Ve druhé sérii 
se nejprve trefili lovosičtí a posléze i naše Jana Hornsteinerová. Třetí série vše rozhodla. Nejprve Míša 
Malá chytla (nebo spíš vykopla) rozhodující střelu lovosických, a pak Honza Šmrha rozhodující sedmičku 
proměnil! 
Obrovskou pochvalu zaslouží celé družstvo, které se výborně vyrovnalo s devíti náročnými zápasy a na 
závěr dokázalo zdolat i velmi silné soupeře! Zaslouženě se tak může těšit z neoficiálního mistrovského 
titulu. 
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Žákyně 31. ZŠ neuspěly v národním kole Novinářského kalamáře (23. - 
24.5. 2013) 
 
Ve dnech 23. - 24. 5. 2013 se v Karviné konalo národní finále Novinářského kalamáře 6. + 7. tříd. Ve 
dvou halách proběhl současně dívčí i chlapecký turnaj. 
V dívčí kategorii startovaly ZŠ Zlín, ZŠ Zubří, ZŠ Velké Meziříčí, ZŠ Velká Bystřice, ZŠ Veselí nad 
Moravou a 31. ZŠ Plzeň. 
Hrálo se v základní části systémem každý s každým, v nadstavbové části se o konečné umístění utkaly 
týmy na 1. - 3. místě a týmy na 4. - 6. místě. 
Naše děvčata se na úvod utkala se ZŠ Zubří. Bohužel toto, jak se později ukázalo, klíčové utkání nám 
absolutně nevyšlo. Nedařilo se brankářce a nedařilo se ani hráčkám v poli. Zubří vedlo od začátku až do 
konce. My jsme se trápily a trápily. Výsledek 15 : 8 pro Zubří bohužel odpovídá vývoji zápasu. 
Druhé utkání proti Veselí nad Moravou nastoupil úplně jiný tým. Bojovně a s chutí hrající naše hráčky 
předváděly výborné výkony a dostávaly se do šancí, které ale poměrně často končily v rukou výborně 
chytající brankářky z Veselí. Po pěkném výkonu jsme prohrály 10 : 11. Stínem celého utkání bylo zranění 
jedné z klíčových hráček - Aničky Šmrhové. Ta si obnovila zranění ramene, do dalších bojů už nezasáhla 
a pravděpodobně nebude moci hrát ani na dalších turnajích. 
Třetí a čtvrté utkání jsme bez problémů zvládly a proti méně zkušeným soupeřům snadno zvítězily 
(s Velkým Meziříčím 21 : 5 a s Velkou Bystřicí 14 : 6). 
Závěrečné utkání prvního dne proti Zlínu jsme pojaly jako přípravu na Házenkářský desetiboj. Hráčky v 
obou poločasech předvedly vynikající první desetiminutovky, kdy v prvním poločase uhrály výsledek 2 : 2 
a ve druhém poločase si za prvních deset minut dokonce vypracovaly dvougólové vedení. Bohužel v 
závěru obou poločasů přišly výpadky, a tak celkově zvítězil Zlín 15 : 8. 
Druhý hrací den jsme znovu nastoupily proti Velkému Meziříčí a i proti Velké Bystřici, abychom obhájily a 
potvrdily čtvrté místo ze základní části. Obě utkání jsme využily především k nácviku osobní obrany. 
(Výsledky: Velké Meziříčí jsme porazily 21 : 7 a Velkou Bystřici 17 : 4.). 
 
Celkově: 
Je ohromná škoda našeho zaváhání v prvním zápase. Bohužel toto nepovedené utkání výrazně ovlivnilo 
naše celkové umístění na turnaji. 4. místo je zklamáním pro všechny. 
V poli se dařilo nejvíce Kristýně Křišťanové, která byla vyhlášena i nejlepší střelkyní celého turnaje (31 
branek). 
 
Branky: 
Bláhová 4, Šmrhová 6, Franková 17, Křišťanová 31, Rybáková 6, Černíková 1, Paulusová 16, Kotlanová 
9, Nosková 3, Trnková, Haidelmeierová 6. 
  



Memoriál Karla Šulce - zlatý, stříbrný a bronzový 
 
Veleúspěšně skončil pro pořádající klub DHC Plzeň 22. ročník Memoriálu Karla Šulce. Domácí hráčky 
napříč turnajovými kategoriemi získaly zlatou, stříbrnou, bronzovou a dokonce i pomyslnou bramborovou 
medaili. 
 
Mladší žačky - DHC Plzeň A - STŘÍBRO   

Téměř vydařená obhajoba  
Na tomto ročníku Memoriálu Karla Šulce čekal mladší žačky nelehký úkol - obhájit loňské první místo. 
Část družstva znala pocit "Šulcova vítězství" z loňska a navíc měla už ve své sbírce bronz z mini 6+1. 
Skupinou A družstvo procházelo i přes některé chyby jako nůž máslem. V sobotu porazilo DHC 
"A"  družstva HK Veseli nad Moravou "B" 17:7, Spartak Kutná Hora 21:3, Astru Praha 13:8 a SVČ Ledeč 
nad Sázavou 15:6. V neděli pak dokončilo vítězství ve skupině zápasem s DHK Lokomotiva Liberec 22:5 
a postoupilo společně s Astrou do semifinálové skupiny. 
V semifinálové skupině nejprve vyprovodilo DHC Pardubice 14:4. V dalším utkání se utkalo s vítězem 
skupiny B HK Veselí na Moravě A. Družstvo, které těží ze zkušeností a 
schopností sester Klimešových, se navíc opíralo o nejlepší brankářku turnaje Žáčkovou. DHC hrálo velmi 
dobře a aktivně. Velmi dobře bránilo a pomáhalo nejisté brankářce. Bohužel neproměňování vytvořených 
šancí bylo alfou a omegou úspěchu. Družstvo vedlo celý zápas o jeden až dva góly. V závěru však 
vítězství ztratilo a zápas skončil celkem nespravedlivou remízou 7:7, protože domácí byli mnohem lepším 
týmem. V týmu hostí zářily jen K. Klimešová a brankářka Žáčková. Tento výsledek si obě družstva nesla 
do finálové čtyřky. 
Ještě v neděli večer nastoupilo DHC k "zápasu pravdy" s druhým družstvem druhé semifinálové skupiny 
Sokolem Písek. Urputný zápas, kde se výsledek překlápěl každou chvíli na jinou stranu, nakonec 
skončilo vítězstvím domácích v poměru 8:7. Holky si vítězství zasloužily větší bojovností. Tímto 
výsledkem si zajistily medaili, otázkou bylo jakou. 
V nedělním programu hrálo každé družstvo jeden zápas. Protože zápas Písek - Veselí skončil remízou, 
byl zápas DHC - Háje opravdovým finále. Bohužel družstvu DHC utekl začátek utkání (0:4). Po 
oddychovém čase se hra zlepšila a podařilo se snížit na 5:7. Pak 
se však vlastními chybami DHC připravilo o možnost výsledek otočit a prohrálo 
7:12. Nutno přiznat, že Háje byly v tomto utkání v mnoha ohledech lepším 
družstvem a zaslouženě turnaj vyhrály. Budeme se snažit jim prohru oplatit za 
měsíc na Mistrovství republiky. Nejlepší hráčkou DHC na turnaji byla vyhlášena 
Adéla Tomíšková. 
 
Hodnocení hráček a turnaje: 
Nejstabilnější výkony podávaly Adéla Tomíšková a Julie Franková. Ta se snaží tvořit hru, dávat branky, 
organizovat obranu, ale sama na vše nestačí a dělá dílčí chyby. Ale jak se říká: "kdo nic nedělá, nic 
nezkazí". Ve finálových zápasech byla spolu s Frankovou nejlepší hráčkou Anička Šmrhová. Občas její 
snaha a přemotivovanost vyústila ve velmi tvrdé zákroky. Ale v jejím případě ať brání raději tvrdě, než 
vůbec. Anička se bohužel 
v základní části turnaje potýkala trochu s podceněním soupeřů a nenechávala na 
hřišti vše co umí. Až na slabší chvilky odvedly výborné výkony pivotmanky Simona 
Paulusová a Bára Jetlebová, obě potřebují přidat na bojovnosti. Naopak velkými bojovnicemi jsou Terka 
Poslední a Věra Oravcová. Zatímco Terky přezdívka "Šnek " je naprosto na místě u Věrky bude asi 
změna z "Gazely" na "Zmatkařku". Martina Bláhová 
předvedla spolehlivý výkon, její slabou stránkou je proměňování brankových příležitostí. Většinou její 
snaha skončí přešlapem nebo tyčkou. Kája Rybáková a Markétka Fousková jsou příslibem do 
budoucnosti. Obě hráčky bojují, chtějí na sobě pracovat, dokážou se přizpůsobit tempu. Potýkají se 
bohužel s některými technickými nedostatky, které se dají napravit. Obě jsou vzorem pro hráčky ze své 
tréninkové skupiny. Škoda zlomeného prstu M. Fouskové. Snad jí to neznemožní start na MČR. Týna 
Křišťanová - má na mnohem více než ukázala. Musí nutně přidat na rychlosti, poslouchat, co se na ní 
chce, a podřídit své osobní střelecké ambice potřebám družstva. Nutné je naprosto změnit její způsob 
střelby z křídla. Brankářka a benjamínek družstva Verča Netrvalová začala turnaj 
výtečně, měla velkou úspěšnost, i když se jí tam občas zatoulala nějaká laciná branka. Postupem času 
na ní byla znát únava (chytala bez střídání). Vyspělejší hráčky si všimly, že stojí díky své menší postavě 
blízko u brankové čáry a využily to. I přes to, že neunesla tíhu finálového utkání, jde o brankářku se 
světlou budoucností. Musí na sobě tvrdě pracovat. 



Tento úspěšný ročník 2000 se "Šulcákem" jako hráčky rozloučil stříbrnou medailí. Nechal za sebou 
družstva jako Veselí, Ivančice, Písek, Zlín nebo Slavia Praha. Na DHC nejsme ale smutní, že končí 
úspěšná "šulcovská" éra dvoutisícovek a devadesátdevítek. Jejich 
mladší nástupkyně vybojovaly v mini 6+1 zlato, a to se ani těmto ročníkům v minulosti nepodařilo. 
 
Branky DHC "A" v turnaji: 
Tomíšková 19, Šmrhová 18, Franková 17, Oravcová a Jetlebová po 13, Poslední 11, Křištanová 10, 
Fousková 9, Paulusová 7, Rybáková 5, Bláhová 2. 
 
Mladší žačky - DHC Plzeň B - 20. místo 

Družstvo složené z hráček tréninkových skupin Václava Gosti a Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové po 
celý turnaj marně hledalo svoji tvář. Z málo průbojných křídel a nedostatečně produktivních spojek 
vyčnívaly svými výkony pouze Walterová (nejlepší hráčka družstva) a Kučerová. Občas se na lepší časy 
zablýsklo u Klikové (nejlepší spojky družstva), ale pěkné okamžiky byly vyvážené větším množstvím chyb 
(13). Svoji starou formu stále ještě nezískala Kutáková. Kotlanová předváděla výborné výkony v obraně, 
ale v útoku se příliš neprosazovala. Více branek jsme očekávaly od Denkové. Potěšily dvě branky 
Trnkové a dvě branky Ludvíkové - obě po krásných uvolněních. Schejbalová vstřelila také dvě branky, ale 
i od ní očekáváme větší aktivitu. Výborně chytaly i obě brankářky - Černíková (úspěšnost 54 %) a 
Šlehoferová (59 %).  
Branky: 
Denková 7, Kliková 11, Kotlanová 12, Kučerová 7, Kutáková 5, Ludvíková 2, Nosková 1, Říhánková 2, 
Schejbalová 2, Trnková 2, Walterová 7 
  
Minižačky 6+1 - DHC Plzeň A - ZLATO 

O zlato se zasloužily minižačky DHC Plzeň A, které navázaly na výborné výkony z předchozích turnajů a 
potvrdily svoje kralování v minižákovské kategorii v této sezóně. Cesta za zlatým snem ale nezačala 
vůbec jednoduše - hned v prvním utkání narazila naše děvčata na soupeře z Ivančic. Na mokrém 
povrchu nám vůbec nevyšel vstup do utkání a nedařilo se proměňovat po celý první poločas. V polovině 
druhého poločasu jsme konečně prolomily střleckou smůlu, obrátily nepříznivý stav a doklopýtaly k výhře 
10 : 6. Jak se později ukázalo, byl tento zápas nejtěžší z celého turnaje vůbec. Dál už to šlo ráz na ráz - 
soupeřky si odnášely stále větší a větší gólové příděly. Nejprve Jindřichův Hradec 16 : 7, dále české 
házenkářky hrající pod KNS Bolevec 20 : 4, Slavia Praha B 22 : 0 a v neděli ráno Kobylisy B 25 :2. Hned 
v prvním utkání finálové skupiny vyvrátily naše hráčky řeči nepřejících o lehké skupině, když zdolaly velmi 
dobře hrající Velkou nad Veličkou 13 : 4 (pozdější bronzový medailista). Dále si s přehledem poradily se 
Slávií Praha A 11 : 3 (největší zásluhu na vítězství měla Lucka Klementová, která uhlídala nejlepší 
střelkyni slávistek Holečkovou). V pondělní euforii družstvo nejprve spláchlo Písek 16 : 5, a poté si 
s přehledem poradilo i s nepříjemnými Kobylisami A 17 : 7. Celé družstvo hrálo krásnou kolektivní 
házenou, vyznačující se zejména rychlým přechodem do útoku, kombinační hrou v útoku a vynikající 
obranou podpořenou skvěle chytající Míšou Malou (úspěšnost 84 %). Nejlepší hráčkou družstva byla 
Lucka Klementová - zarputilá obránkyně se v tomto turnaji rozstřílela a byla oporou i v útoku. Tradičně 
nadstandardní výkon podala i Bára Vaňková - nejlepší hráčka celého turnaje v této kategorii. Nejvíce 
branek dala Lucka Drozdová. Výborně hrály i oba pivoti Lásková a Rittichová - dokázaly připravovat 
šance ostatním i samostatně dávat góly. Pochvalu zaslouží i ostatní Hornsteinerová, Svobodová, 
Raslová. 
Branky: 
Drozdová 39, Hornsteinerová 19, Klementová 22, Lásková 18, Malá 2, Raslová 6, Rittichová 10, 
Svobodová 5, Vaňková 31. 
 
Minižačky 6+1 - DHC Plzeň B - 12. místo 

Velmi dobré výkony podaly i hráčky DHC Plzeň B. Na úvod sice prohrály s Pardubicemi 3 : 8, pak ale 
porazily Turnov 14 : 2 a v zápase plném chyb porazily Písek B 12 : 7. Potom podlehly pozdějším 
stříbrným medailistkám ze Slavia Praha A 3 : 12. V neděli odehrály velmi slušný poločas proti Velké nad 
Veličkou, bohužel ve druhém poločase zejména vinou nepřesné střelby nedokázaly držet se soupřekami 
krok a prohrály 5 : 13. Přetahovaná se smutným koncem pokračovala i s dalším soupeřem - Jindřichovým 
Hradcem - prohra 5 : 9. Ani proti Tachovu se nedařilo, a to zejména ubránit nejlepší střelkyni soupeřek - 
prohra 5 : 13. Bohužel ani v neděli jsme nedokázaly prolomit střeleckou smůlu a prohrály nejprve 
s Hájemi 5 : 6 a později s Bolevcem 7 : 11. Za snahu je třeba pochválit všechny hráčky. Velkou bojovnicí 
a nejlepší střelkyní družstva byla Nela Kajerová (33 branek). Nejlepší hráčkou družstva (za výbornou a 



disciplinovanou hru v útoku i obraně) byla Adéla Pitulová. Standardní výkon odvedla Anička Turková, u 
které ale stále ještě čekáme na větší aktivitu. V brance výborně chytala Viktorka Šuhajdová. Prakticky 
celý turnaj v poli odehrála na pivotu Eva Kabátníková i její výkon zaslouží pochvalu (i přes občasné 
výpadky pozornosti). Největší zlepšení předvedla jednoznačně Terka Oxová - dobrá obrana, výborná 
práce v pivotu a čtyři branky jsou příslibem pro další turnaje. Vzestup herního výkonuje možné pozorovat 
i u Adély Vojtěchové, která v obraně nechybovala a v útoku přispěla dvěma brankami. Několik pěkných 
akcí předvedla i Natálka Tomanové, té ale také chybí větší soustředěnost na dění na hřišti. Na křídlech 
získávaly zkušenosti Říhánková se Salzmanovou. Jednu branku vstřeila také Šauerová, která musí ještě 
zapracovat na obraně. 
 
Branky: 
Kabátníková, Kajerová 33, Oxová 4, Pitulová 7, Říhánková, Salzmanová, Šauerová, Šuhajdová, 
Tomanová, Turková, Vojtěchová 
  



Žákyně 31. ZŠ ovládly krajské finále Novinářského kalamáře 
 
V úterý 30. 4. 2013 se konalo v hale 31. ZŠ Plzeň krajské finále Novinářského kalamáře dívek 6. + 7. tříd. 
Výborným výkonem a vynikajícími výsledky se prezentovaly žákyně 31. ZŠ (a zároveň hráčky DHC 
Plzeň). 
V prvním utkání nastoupily proti 11. ZŠ, kde nastoupilo hned několik házenkářek ze Slávie VŠ a také HC 
Plzeň. Po jednoznačném průběhu zvítězily naše hráčky hladce 16 : 4. 
Jasnou převahu měla naše děvčata i ve druhém zápase proti ZŠ Starý Plzenec. Jedna hráčka HC Plzeň 
a jedna hráčka Šťáhlav nestačily ani zpomalit rozjetý brankostroj domácích, které byly bouřlivě 
podporovány fanoušky z řad žáků 31. ZŠ. Výsledek 27 : 0 odpovídal průběhu utkání. 
Poslední utkání proti českým házenkářkám hrajícím pod hlavičkou ZŠ Přeštice definitivně rozhodovalo o 
postupujícím na republikové finále. Po ledové sprše v podobě obdrženého gólu hned z prvního útoku 
nasadily naše hráčky k velkému náporu a ten udržely po celý zápas. ZŠ Přeštice se snažila zmírnit 
rozjeté domácí, ale bohužel se jí to nepodařilo a díky velkému množství obdržených branek získala v 
konečném součtu "až" třetí místo. 31. ZŠ porazila Přeštice 22 : 7. 
Družstvo reprezentující 31. ZŠ se prezentovalo velmi kvalitním a soustředěním výkonem, který je velkým 
příslibem pro mistrovství republiky, které se bude konat v Karviné (22. 5. - 24. 5.). 
Branky: 
Fousková 15, Křišťanová 12, Šmrhová 12, Paulusová 11, Rybáková 7, Franková 5, Kliková 2, Kotlanová 
1, Nosková, Černíková, Bláhová 
Konečné pořadí: 

1. 31. ZŠ Plzeň 
2. 11. ZŠ Plzeň 
3. ZŠ Přeštice 
4. ZŠ Starý Plzenec 

  
  



Vánoční Míčkohraní 
 

 
 
Ve středu 19. prosince 2012 se u nás v hale uskutečnilo první Vánoční Míčkohraní. 
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Žákyně 31. ZŠ ovládly krajské finále Novinářského kalamáře 
 
Ve čtvrtek 22. listopadu se konalo krajské kolo Novinářského kalamáře dívek 8. + 9. tříd. 
Naše děvčata jasně přehrála v úvodním utkání Zruč-Senec 18 : 9. Zahrály si všechny hráčky. 
Stejně tak i druhé utkání bylo naší jednoznačnou záležitostí. Porazily jsme ZŠ Starý Plzenec 22 : 3. 
Ve třetím a závěrečném zápase se střetly dva dosud neporažené týmy - 31. ZŠ a Bolevecká ZŠ. Utkání 
nemělo papírového favorita - obě družstva si jasným rozdílem poradila s oběma předchozími soupeři. 
Naše děvčata vstoupila do utkání rázně a během chvilky si vypracovala slibný náskok 4 : 1. Vzápětí ho 
ale ztratila a dovolila soupeřkám srovnat 4 : 4. Naše hráčky se ale nenachaly nepříznivým vývojem 
zastrašit a chytily znovu utkání pevně do svých rukou. V obraně výborně pracovala Sedláková - 
eliminovala nejlepší střelkyni soupeřek. V útoku se dařilo zejména oběma křídlům - Morová po třech 
geniálních přihrávkách od Škopkové přidala góly z rychlého útoku, které podlomily morálku soupeřek. 
Dařilo se i Eiseltové na pravém křídle. Šance pro ostatní vypracovávaly Kovářová i Vodičková. V brance 
se v rozhodující chvíli chytla Jandová a důležitými zákroky děvčata podpořila. Vypracovaly jsme si 
pětibrankový náskok a s ním jsme vkročily do poslední pětiminutovky. Ta se nám sice herně příliš 
nevydařila a nedokázaly jsme vstřelit žádný další gól, ale ani soupeřkám jsme nedovolily gólově se k nám 
přiblížit. Zvítězily jsme po velice kvalitním a zkušeném výkonu zaslouženě 15 : 12. 
 
Branky: 
Jandová, Kovářová 8, Sedláková 12, Vodičková 1, Kuglerová, Bačíková, Zíková, Morová 11, Eiseltová 
13, Škopková 10. 
 
Konečné pořadí: 

1. 31. ZŠ Plzeň 
2. Bolevecká ZŠ 
3. ZŠ Zruč - Senec 
4. ZŠ Starý Plzenec 

  



Bohemia Cup se loučí! 
 
Na 18 úspěšných ročníků už Bohemia Cup dalším ročníkem nenaváže. 
Nizozemská organizace Eurosportring, která byla hlavním finančním partnerem a také iniciátorem celého 
turnaje, se rozhodla snížit počet podporovaných házenkářských turnajů a náš turnaj dále nepodporovat. 
Hlavní příčinou je klesající zájem cizích družstev. Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za dobrou 
spolupráci, vynikající atmosféru a krásné sportovní výkony. Za všechny organizátory Jarka Šmrhová 

 
  



Mladší žačky na zkušené ve Zlíně 

DHC Plzeň se zúčastnilo ve dnech 24. – 26. 8. turnaje ve Zlíně. V kategorii mladších žaček (v letošní sezóně ročníky 
2000 a 2001) se představilo družstvo složené ze čtyř hráček ročník 2001, čtyř hráček ročník 2002 a jedné hráčky 
ročník 2003.  

Hned první zápas v této kategorii byl pro naše hráčky téměř šokem. Větší , vyspělejší a rychlejší soupeřky 
z Havlíčkova Brodu si snadno vypracovaly náskok. Naše hráčky se jim nedokázaly v rychlosti vyrovnat, navíc kupily 
chybu za chybou. Havlíčkův Brod zvítězil zaslouženě a přesvědčivě 18 : 5. Branky: Drozdová 2, Kantnerová 1, 
Kotlanová 1, Walterová 1. 

Druhý zápas proti Velké nad Veličkou byl poznamenán naším výpadkem v začátku utkání. Pak už se ale holky chytly 
a hrály více než vyrovnanou partii. Druhá polovina prvního poločasu a začátek poločasu druhého byly v naší režii a i 
stav na ukazateli byl vyrovnaný a chvílemi i pro nás příznivější. Bohužel závěr opět patřil Veličce a ta zvítězila 7 : 11 
(především opět díky našim chybám v rozhodujících okamžicích). Branky: Drozdová 2, Kantnerová 2, Vaňková 1, 
Walterová 2. 

Třetí utkání proti Zlínu C bylo opět ve znamení raketového nástupu našich soupeřek. Naše hráčky zaostávaly opět 
především v rychlosti. Po jednoznačném prvním poločase přišel vyrovnaný poločas druhý (první jsme prohrály 2 : 8, 
druhý „jen“ 5 : 6). Nastřelily jsme v průběhu utkání celkem 7 tyček! Poprvé s námi hrála také Bláhová (r. 2000) a 
ukázala se být posilou zejména v obraně. Branky: Drozdová 2, Kantnerová 1, Kutáková 1, Rittichová 1, Walterová 1. 

Tím skončil náš první hrací den. Vyzdvihnout je třeba především výkon Rittichové (r. 2003), která proti starším a 
vyspělejším soupeřkám odehrála na pivotu bez střídání všechny tři zápasy a která zejména v obraně patřila 
k pilířům družstva. 

V sobotu nás čekalo na úvod velice těžké utkání proti Zlínu D, který předchozí den porazil Havlíčkův Brod, našeho 
přemožitele z úvodního zápasu. Naše děvčata však už dokázala zúročit zkušenosti z předchozího dne. Starších a 
vyspělejších soupeřek se nezalekla a po celý zápas předváděla nadstandardní výkon. V brance se dařilo Netrvalové 
(úspěšnost 70 %!). Po poločase 2 : 6 jsme prohrály jen 4 : 10, a to s podzějším medailistou turnaje. Branky: 
Kotlanová 1, Kutáková 1, Walterová 2.  

Po čtyřech prohrách v základní skupině jsme hrály o konečné 13. – 15. místo. Prvním naším soupeřem byla Opava. 
Soupeřky (tři větší a jedna těžší než my trenérky) se na první pohled zdály nepřekonatelnou překážkou. Další 
nepříznivým faktorem byl míč – ač podle nápisu velikost č. 1, nafouknutý se zdál ještě větší  a žádná z našich hráček 
nedokázala míč v ruce udržet. Výhodu měla Míša Kotlanová, která je z české házené zvyklá hrát velkým míčem. I 
přes nepříznivé okolnosti hra na hřišti byla vyrovnaná. Naše hráčky podávaly statečný výkon a dobře bránily. 
Poločasové vedení 3 : 2 jsme bohužel ve druhém poločase nedokázaly uhájit, a tak zápas skončil remízou 4 : 4. 
Přesto jde o cenný bodový zisk proti starším soupeřkám. Branky: Drozdová 1, Kotlanová 2, Bláhová 1. 

V sobotu večer se nám podařilo domluvit přátelské utkání minižaček v házené 4+1 proti družstvu Velké nad 
Veličkou. Utkání mělo výbornou atmosféru a všichni účastníci si ho náležitě užily. Pro nás trenéry pak bylo dobrým 
ujištěním, že start v této kategorii by sice patrně vedl k medailovému úspěchu, ale zlepšení hry a zkušenosti 
z těžkých zápasů by určitě nepřinesl. 

V neděli nás čekal Zlín B, družstvo složené spíše ze začínajících hráček ročníku 2001. Díky vysunuté obraně, při níž 
se dařilo zejména Walterové, jsme dokázaly zvítězit přesvědčivě 8 : 3. Branky: Kantnerová 2, Klementová 1, 
Walterová 4, Bláhová 1. 

Celkově jsme obsadily 13. místo z 15 ti zúčastněných družstev. Holky si dokázaly udělat představu o tom, jak těžké 
zápasy je v nadcházejícím soutěžním ročníku čekají. Zároveň se přesvědčily, že bojovnost je silnou zbraní proti 
každému soupeři a že když budou chtít, dokážou i v této kategorii některé zápasy vyhrávat a i silné soupeřky trápit. 

  



 

Zlín střely góly úspěšnost chyby 

Drozdová 28 7 25% 9 

Kantnerová 20 6 30% 7 

Klementová 10 1 10% 7 

Kotlanová 22 4 18% 7 

Kutáková 26 2 8% 8 

Rittichová 2 1 50% 2 

Vaňková  12 1 8% 3 

Walterová 24 10 42% 6 

Bláhová 6 2 33% 1 

Netrvalová 151 60 60%   

 

 

  



Mladší žačky A - první turnaj na HC Plzeň 

Nově vytvořené družstvo mladších žaček A začalo své účinkování v  Západočeské lize mladších žaček v krásném 
prostředí božkovského ostrova a prvním turnaji ze šesti pořádaném plzeňským HC. 

V úvodním utkání proti Slavoji Tachov zvítězilo DHC 15:3,  a to i přesto, že se hráčky na hřišti seznamovaly jedna s 
druhou. Seznámení asi nebylo dostatečné, protože v dalším utkání s domácím HC prohrály po hrůzostrašném 
výkonu 6:7. Po tomto "hvězdném vystřízlivění" družstvo zvládlo chebský dvojboj a porazilo Lokomotivu Cheb "A" 
16:8 a "B" 13:4. V posledním utkání turnaje zdolalo áčko vlastní béčko ve velmi pěkném utkání 15:10 po 
vyrovnaném poločase 7:7. 

Úvodní turnaj lze hodnotit jako úspěšný, přestože trenéři měli po každém utkání množství připomínek, a to 
především k bojovnosti  hráček. Cílem tohoto turnaje bylo, aby hráčky roč.2000 vzaly odpovědnost na sebe. 
Tentokrát se již nemohou spolehnout na své o rok starší kolegyně ze starších žaček. Hráčky 2001 se měly vedle 
zkušenějších spoluhráček naopak přiučit něčemu novému. Tento cíl byl splněn jen částečně a bude třeba na tom 
zapracovat v dalších turnajích. Nemá cenu hodnotit jednotlivce, důležité je především to, že si všichni dostatečně 
zahráli. 

Branky DHC: 

Šmrhová 16, Oravcová 13, Paulusová 9, Jetlebová 8, Tomíšková 7, Walterová 5, Bláhová 4, Poslední a Klementová 
po 1. Dále hrály Raslová, Lásková a Kliková. V brance slušně chytaly Jurčová a Nervalová - ta předvedla výborný 
výkon především v posledním poločase proti DHC "B". 

 

Mladší žačky B zahájily soutěž (16. 9. 2012 HC Plzeň) 

V neděli 16. 9. se konal první soutěžní turnaj mladších žákyň. Hrálo se v krásném areálu v Plzni - Božkově. Soutěže 
se v letošním ročníku účasní šest družstev - DHC Plzeň A, DHC Plzeň B, HC Plzeň, Cheb A, Cheb B, Tachov. 

Mladší žačky B 

Vstoupily do turnaje zápasem proti HC Plzeň. Díky chybám v obraně a nízké úspěšnosti střelby v prvním poločase 
(12 střel a jen 1 gól) jsme o poločase prohrávaly 1 : 3. Zlepšenou střelbou v druhém poločase (dařilo se zejména 
Drozdové a jednou se trefila i Fousková) se podařilo dotáhnout na rozdíl jednoho gólu v poslední minutě. V 
závěrečný hvizd rozhodčího znamenal i devítimetrový hod po čase pro naše družstvo. A Drozdová ho proměnila! 
Remizovali jsme 5 : 5 (Branky: Drozdová 3, Fousková 1, Rybáková 1). 

Druhé utkání proti Chebu mělo zcela opačný průběh. Dařilo se nám vypracovat si náskok a v první polovině zápasu 
jsme jasně dominovaly. Bohužel ve druhém poločase jsme polevili v obraně a na konce jsme se báli o výsledek. 
Naštěstí všechno dobře dopadlo a zvítězili jsme 9 : 8. 

Třetí utkání proti začínajícím hráčkám startujícím za Cheb B bylo znovu ve znamení naší velmi nepřesné střelby v 
prvním poločase. Z vyložených šancí jsme dali jen 5 branek,5x jsme nastřelili tyč a 5x netrefili branku. Ve druhém 
poločase se zlepšila obrana a zlepšila se i úspěšnost střelby. V nepříliš pohledném zápase jsme zvítězily 13 : 6. 
Branky: Denková 1, Drozdová 2, Fousková 1, Kutáková 3, Rybáková 2. 

Další utkání proti Tachovu se nám bohužel vůbec nevydařilo. Nepříliš zkušené hráčky soupeře ohrožovaly branku 
zejména z větší vzdálenosti a vzhledem k výšce našich brankářek byly jejich střely úspěšné (z 15 branek jsme dostali 
14 těsně pod horní břevno, do míst, kam ani jedna brankářka nedosáhla). Prohrávali jsme prakticky po celý zápas. 
Před koncem druhého poločasu se nám podařilo díky osobní obraně po celém hřišti dotáhnout na nerozhodný 
stav, ale poslední slovo měla zase děvčata z Tachova a opět střelou do horní části branky utkání rozhodla. Prohráli 
jsme 14 : 15. Branky: Denková 1, Fousková 5, Kotlanová 2, Kutáková 6. 



V posledním utkání proti DHC Plzeň A jsme zahráli výborný první poločas a dařilo se nám držet krok. Poločasových 
8 : 8 je pro naše družstvo skvělou vizitkou, předváděná hra dosahovala úrovně z prvních dvou velmi pěkných 
zápasů. Bohužel ve druhém poločase jsme odpadli střelecky - 14 minut jsme nedali gól. Dva góly v poslední minutě 
už nedokázaly na naší prohře nic změnit. Prohráli jsme 10 : 15. Branky: Denková 1, Fousková 4, Rybáková 2, 
Trnková 1, Vaňková 1, Haidemeierová 2. 

Celkově: 

Předvedená hra byla velmi dobrá. Pochvalu zaslouží všechny hráčky. V útoku vynikaly zejména na spojce hrající 
Fousková a na křídle Kutáková. V obraně velmi dobře bránily Rybáková s Rittichovou. V brance se (kromě zápasu s 
Tachovem) dařilo i Kačce Černíkové i Míše Malé. 

Pět získaných bodů z pěti zápasů je slušným základem pro další boje v této soutěži. 

Branky celkem: 

Denková 4, Drozdová 5, Fousková 14, Hornsteinerová, Kotlanová 5, Kutáková 9, Rittichová, Rybáková 6, Trnková 1, 
Vaňková 3, Haidelmeierová 4.  

 

  



Mladší žačky na Vangl cupu v Ivančicích (22. - 23. 9. 2012) 

Družstvo mladších žaček DHC sestavené ze 6 hráček z tréninkové skupiny P. Lhotské a T. Jiskry, 2 hráček od V.Gosti 
a L.Netrvala a 5 "mláďat" z tréninkové skupiny J. Šmrhové a V. Jordanovové se o tomto víkendu zúčastnilo Vangl 
cupu v Ivančicích, kde DHC Plzeň obhajovalo loňské zlato. Turnaje se účastnilo deset nejlepších družstev z ČR. 

V úvodním utkání se Sokolem Písek se družstvo teprve sehrávalo a trenéři hledali ideální sestavu i systém hry. 
Porážka 8:12 neodpovídala příliš obrazu hry. Bohužel 8 nemastných neslaných střel Písku skončilo pod břevnem, 
kam mladé brankářky nemohly ani při veškeré snaze dosáhnout. 

Ve druhém zápase se Sokolem Vršovice se projevil lepší pohyb plzeňských spojek. Režii zápasu vzala do ruky J. 
Franková, která sama vstřelila šest branek a pomohla tak k vítězství 13:10. 

Třetí zápas s Veselím byl rozhodně nejhorším výkonem DHC na turnaji. Naprostá střelecká indispozice a pouhé čtyři 
branky v síti Moravanek znamenaly zbytečnou porážku 4:7. 

Západočešky si z tohoto zápasu vzaly poučení do dalších dvou sobotních utkání. Nejprve smetly Jiskru Otrokovice 
12:3, když hlavními oporami v utkání byly pětibranková střelkyně A. Šmrhová a bezchybná brankářka M. Malá, 
která udržela čisté konto po celý druhý poločas. Naopak v posledním zápase neuvěřitelně excelovala v brance V. 
Netrvalová. Z 13 střel, které na ní hráčky Zlína 2001 vyslaly, pustila za svá záda jen jeden sedmimetrový hod a tak 
DHC v pohodě zvítězilo 7:2. 

V prvním nedělním zápase s kandidátem na medaile Slavií Praha podalo družstvo výborný výkon. Ještě pět minut 
před koncem drželo remízu 8:8. V závěru po několika zbytečných chybách způsobených únavou prohrálo 9:13. I 
přes prohru to byl nejlepší zápas DHC na turnaji. 

Ani další zápas proti pohyblivému Zlínu 2000 nebyl vůbec špatný. Bohužel zde brankářky obdržely 10 branek z 13 
střel, a tak přišla trochu nespravedlivá prohra 7:10. V předposledním zápase proti HC Háje se brankářky výrazně 
zlepšily a z 24 střel jich pustily jen 10. Bohužel plzeňské střelkyně nedokázaly z dvaceti střel překonat velmi dobrou 
hájskou brankářku více než pětkrát, takže prohrály 5:10. 

V posledním utkání proti již jasnému vítězi (domácím Ivančicím) se trenéři dohodli na nasazení hráček z lavičky 
,většinou roč.2001. Zajímavé utkání, které bohužel nenašlo pochopení u části domácích diváků, skončilo smírně 
4:4. 

Velmi pěkný turnaj byl trochu poznamenán velmi slabou úrovní rozhodčích, kteří velmi zaostávali za kvalitou 
družstev. Družstvo DHC zanechalo na turnaji velmi dobrý dojem. V žádném zápase nepropadlo, většinu favoritů 
trápilo až do posledních minut. Nejlepší hráčkou DHC byla vyhlášena V. Oravcová, srdcem družstva byla J. Franková 
a své kvality potvrdila A. Šmrhová. Zápas od zápasu se zlepšovala T. Poslední, která dohání tréninkový výpadek 
způsobený zraněním s nemocí. M.Bláhová, K. Rybáková a M. Fousková odvedly to, co umí a střídaly pěkné 
momenty s velkými nepřesnostmi. Z "mláďat" se líbilo nejvíce levoruké křidélko A. Kutáková a mladá (roč. 2003) 
brankářka M. Malá. Ostatní se těžko vyrovnávaly s rychlostí, která je v této kategorii u nejlepších družstev 
samozřejmostí. Zkušenosti, které na tomto turnaji získaly, jistě zúročí v dalších zápasech. 

Branky DHC: 

Oravcová 17, Franková 16, Šmrhová 15, Kutáková a Walterová po 4, Rybáková a Bláhová po 3, Fousková, Kotlanová 
a Poslední po 2, Kliková 1. 

  



Konečné pořadí: 

1. HK Ivančice 17 bodů 

2. HC Háje  14 b. 

3. Slavie Praha 14 b. 

4. Veselí 12b. 

5. Sokol Písek 9b. 

6. Zlín 2000 8b. 

7. DHC Plzeň 7b. 

8. Zlín 2001  6b. 

9. Vršovice 2b. 

10. Otrokovice 1b. 

  



Druhý turnaj mladších žaček (DHC Plzeň 13.10. 2012) 

V sobotu 13. 10. 2012 proběhl v hale 31. ZŠ Plzeň druhý turnaj Plzeňské ligy mladších žaček. 

DHC Plzeň A  

Ihned v prvním zápase druhého soutěžního turnaje plzeňské soutěže mladších žaček se střetla obě domácí 
družstva. V pohledném utkání zvítězil favorit družstvo "A" v poměru 13:8 . 

V dalších utkáních "áčko" pokračovalo v dobrých výkonech a postupně porazilo HC Plzeň 17:9, Loko Cheb B 34:2, 
Slavoj Tachov 18:8 a Loko Cheb  "A" 17:15. Vedle hráček, které loni vyhrály mistrovský titul, se začínají prosazovat i 
mladší, které loni hrály ještě v minižačkách. Divákům se musely líbit samostatné akce S .Kantnerové nebo L. 
Klementové, rychlost N. Walterové a brankářské umění V. Netrvalové. 

Branky DHC "A" v turnaji: 

A. Šmrhová 24, B. Jetlebová 15, V. Oravcová 13, T. Poslední 12, S. Kantnerová 8, J. Franková a N. Walterová po  7, 
A. Tomíšková 6, L. Klementová 4, a V. Netrvalová 3 ,dále se o vítězství zasloužily I. Jurčová, B.Nosková a P.Lásková. 

DHC Plzeň B 

V úvodním derby proti DHC Plzeň A tahalo DHC B od začátku za kratší konec. Zaostávaly jsme zejména v úspěšnosti 
střelby. Po prohraném prvním poločase 3 : 8, jsme druhý hrály vyrovnaně 5 : 5. V součtu se však z 
vítězství zaslouženě radovalo DHC Plzeň A. 

Druhé utkání proti DHC Plzeň B jsme během prvních pěti minut dokázaly pochopit základy obrany 5 : 1. Snadno 
jsme získávaly míče a z rychlých útoků (celkem 20) snadno skórovaly. Pochválit je třeba všechny hráčky - 
předváděly pohledné akce a krásné rychlé přechody korunované brankami. Zvítězily jsme 33 : 4. 

Ke třetímu utkání proti Tachovu jsme nastoupily s chutí oplatit soupeřkám prohru z minulého turnaje. Tentokrát 
proti nám nastoupilo družstvo o hodně silnější. Přesto jsme od začátku vedly a byly dlouho lepším týmem. Bohužel 
ve druhém poločase jsme nedůrazně bránily a znovu nepřesně střílely. Závěrečnou část utkání jsme nezvládly a 
prohrály jsme 12 : 14.  

Třetí utkání proti HC Plzeň bylo utkání s pro nás šťastným koncem. Dařilo se zejména Křišťanové na křídle. 
Tentokrát jsme si dokázaly dramatický závěr pohlídat a zvítězily jsme o jediný gól 13 : 12. 

Poslední utkání proti Chebu A bylo naším nejhorším na celém turnaji. Obrana úplně vyhořela a v útoku jsme 
nedokázaly vážněji ohrozit branku soupeřek. Za poločas jsme udělaly 6 chyb a vstřelily jen jediný gól. Poločas 
utkání jsme prohrály 1 : 6. Utkání nebylo dohráno pro neoprávněný start hráčky soupeře. 

Branky DHC Plzeň B: 

Denková 9, Drozdová 4, Fousková 2, Haidelmaierová 9, Hornsteinerová 1, Kajerová 1, Kotlanová 4, Křišťanová 15, 
Kutáková 12, Rybáková 9, Trnková 1, Vaňková 1. 

  



Třetí turnaj mladších žaček (3. 11. 2012 Tachov) 

V sobotu 3. 11. se v Tachově konal již třetí turnaj dlouhodobé soutěže Plzeňské ligy mladších žaček. Zúčastnila se již 
tradičně dvě družstva DHC Plzeň, HC Plzeň, Slavoj Tachov a dvě družstva Lokomotivy Cheb (obě hrající mimo 
soutěž). 

DHC Plzeň A   

   Hned v prvním zápase se proti sobě střetla obě družstva DHC Plzeň. Zápas bohužel neprobíhal tak, jak by si 
trenéři představovali. Především ze strany družstva DHC A proběhlo velké množství technických chyb a hráčky 
zápas podcenily. Ač byl konečný výsledek 11:7 ku prospěchu DHC A, nelze zápas hodnotit kladně. 

   V druhém zápase nastoupilo družstvo DHC A proti slabšímu soupeři Chebu B. Tento zápas probíhal předem 
očekávaným stylem. Hra bylo rychlá, založená především na rychlém útoku a naše hráčky zde svému soupeři 
nedaly téměř šanci. Tomu odpovídá i konečný výsledek 30:1. 

   Ve třetím utkání se naše děvčata střetla s domácím soupeřem, poté následovalo čtvrté a páté utkání s družstvy 
Cheb A a HC Plzeň. V těchto zápasech bylo opět vidět, že se hráčky stále sehrávají. Bylo zde znovu velké množství 
technických chyb, absence střelby z dálky či správného dokončení signálů. 

   V celém turnaji nelze tentokrát vyzdvihnout výkon žádné z hráček, jelikož u každé z nich stojí proti kladům a 
vstřeleným brankám značné množství technických chyb. Co se týče brankařky Veroniky Netrvalové, předvedla 
v zápasech celkem stabilní výkon, kterým své družstvo podržela. Kladem tohoto turnaje jistě je, že si v každém 
zápase zahrály všechny hráčky vyrovnanou dobu, a tím mohly sbírat cenné zkušenosti. Celkově je na výkonu 
družstva vidět, že hráčky i trenéry čeká ještě velký kus práce, ale žádný učený z nebe nespadl a za každým 
úspěchem stojí velké dřina.  

Branky a chyby celkově: 

Bláhová 2 branky + 0 chyb, Franková 10 branek + 6 chyb, Jetlebová 8 branek + 6 chyb, Kantnerová 12 branek + 7 
chyb, Klementová 1 branka + 5 chyb, Lásková 1 branka + 5 chyb, Nosková 1 branka + 3 chyby, Oravcová 12 branek 
+ 12 chyb, Poslední 5 branek + 5 chyb, Šmrhová 12 branek + 5 chyb, Tomíšková 11 branek + 5 chyb, Walterová 3 
branky + 1 chyba 

  

DHC Plzeň B 

Hned při svém prvním vystoupení na turnaji se střetla obě družstva DHC Plzeň. V zápase, ve kterém množství 
technických chyb předčilo počet branek (10 chyb DHC B : 17 chyb DHC A), lépe střílelo DHC A a zvítězilo 11 : 7 - po 
poločase 6 : 5. Branky: Denková 1, Drozdová 1, Křišťanová 3, Rybáková 2). 

Velice pěkné utkání jsme sehráli proti HC Plzeň. Nejprve jsme rychle vedli a vypadalo to, že zápas bude naší 
jednoznačnou záležitostí. Pak ale HC Plzeň dotáhlo na poločasových 3 : 3. I druhá půle byla velmi vyrovananá, ale 
naše děvčata se semkla k bojovnému a kolektivnímu výkonu. V poslední minutě za našeho vedení 7 : 6 jsme šli do 
útoku a měli míč. Po dohrané lajně stvrdila naše vítězství krásnou brankou z pravého křídla Vaňková. Zvítězili jsme 
8 : 6. 

Třetí utkání proti Chebu B bylo nepříliš pohledné a z naší strany poměrně nepovedené. Špatné časování v obraně a 
znovu neproměnění celé řady šancí spolu s osmi chybami nejsou příliš dobrou vizitkou. Přesto jsme zvítězili 21 : 5. 
Branky: Denková 3, Drozdová 3, Fousková 2, Kotlanová 1, Křišťanová 4, Kutáková 2, Rybáková 5, Trnková 1. 

Pak přišel náš klíčový duel proti Tachovu. Zápas měl bohužel podobný průběh jako předchozí dva (které jsme 
sehráli na prvním a druhém turnaji). Vedli jsme po dlouhou dobu, poločas skončil smírně 7 : 7. Ve druhém poločase 



jsme chybovali v obraně a znovu neproměňovali. Chyběla bojovnost. Prohráli jsme možná až příliš vysokým 
rozdílem 10 : 14. Branky: Denková 3, Drozdová 1, Fousková 1, Křišťanová 3, Kutáková 1, Vaňková 1. 

Poslední utkání proti Chebu A nám ale vyšlo. Od začátku jsme byli lepším teamem, dařilo se v útoku (vynikala 
zejména Křišťanová) i v obraně (Kotlanová výborným výkonem dokázala eliminovat nejlepší hráčku soupeřek). 
Zvítězili jsme jednoznačně 13 : 9. Branky: Denková 2, Fousková 3, Křišťanová 5, Kutáková 2, Vaňková 1. 

Branky a chyby: 

Denková 10 branek + 4 chyby, Drozdová 6 branek + 2 chyby, Fousková 6 branek + 4 chyby, Kotlanová 2 branky + 1 
chyba, Křišťanová 17 branek + 2 chyby, Kutáková 7 branek + 10 chyb, Rittichová 0 branek + 1 chyba, Rybáková 7 + 3 
chyby, Trnková 1 branka + 1 chyba, Vaňková 3 branky + 2 chyby.  

  



Podzimní cena JM Praha - mladší žačky - 5. místo 

O víkendu (9. - 11. 11. 2012) proběhl třídenní turnaj mladších žaček Podzimní cena Jžiního Města Praha 2012. 

V pátek pro nás byly prvním soupeřem Praha Háje. (Tento tým skončil na turnaji na prvním místě.) Úvod zápasu se 
hráčkám vydařil, i když poločas skončil 3:5, vývoj utkání probíhal  s nasazením a bojovností všech hráček. V druhém 
poločase však nastaly technické chyby celkem 12 za zápas, a tak se  Pražské Háje dostaly na koně a přehrály nás. 
Konec zápasu tedy 5:14. Góly Fousková 1, Franková 3, Křišťanová 1. 

Druhý zápas v pátek nás čekal HC Zlín 2000. Průběh zápasu byl po celou dobu vyrovnaný. Závěrečnou část utkání 
jsme však nezvládly a prohrály 11 : 14 - opět nás dostaly technické chyby (15 za zápas), a  také přišlo zranění jedné 
z klíčových hráček Aničky Šmrhové. Góly Franková 3, Oravcová 2, Šmrhová 3, Křišťanová 3.   

Na úvod sobotního hracího dne nás čekal Sokol Písek. Do utkání jsme nastoupily s nasazením a chutí, ale musím 
přiznat, že nás Písek odzbrojil skvělou obranou. Aktivní včasné přistupování obránkyň nám dělalo problémy a naše 
hráčky se nedokázaly přiblížit k brance a vystřelit. Přesto se nevzdávaly a celý zápas soupeře trápily. Přesto 
prohrály 8 :14. Góly Franková 4, Bláhová 1, Křišťanová 3. 

Druhým sobotním soupeřem byla Slavie Praha. V tomto zápase jsme výhru neočekávaly, ale přesto jsme 
naordinovaly hráčkám novou obranu 1:5 s Kristýnou Křišťanovou na hrotu. Pro pražskou Slávii byl první poločas 
oříškem - poločasový stav 5 : 6 je pro nás skvělou vizitkou.  Slavie však pro nás byla příšliš těžký soupeř a fyzické síly 
nestačily, a tak jsme v závěru zápasu soupeři nahrály na 4 rychlé útok,y a to nás zlomilo (konec zápasu 10:18). Góly 
Křišťanová 4, Fousková 2, Franková 2, Walterová 1, Bláhová 1. 

Konečně přišly pro nás srovnatelní a přijatelní soupeři - Veselí nad Moravou, Jindřichův Hradec a Havl. Brod. Zde 
byl cíl jasný vyhrát. 

Prvním soupeřem, a tedy třetím sobotním zápasem, bylo Veselí nad Moravou. Byl to nejslabší soupeř celého 
turnaje, a přesto jsme se z počátku trápily. Dokázaly jsme si vytvořit spoustu střeleckých šancí z individuálních akcí 
nebo po sehraných signálech, trefovaly tyče či brankařku a nedej bože vedle. Poločas skončil výhrou 6:2, ale střel 
na branku jsme za poločas měly 16. Druhého poločasu se naše hráčky zhostily lépe, zpřesnily střelbu, a tak zápas 
dovedly do vítězství 15 :7. Góly Křišťanová 5, Oravcová  4, Franková 2, Walterová 2, Kutáková 2.      

Posledním zápasem  v sobotu byl Jindřichův Hradec. Do tohoto utkání hráčky nastoupily s chutí a s výbornou 
obranou. Soupeř dostal minimum šancí na střelu a nám se dařila každá akce. Konec zápasu tak skončil 15:3. Góly 
Franková 6, Křišťanová 4, Kutáková 2, Bláhová 1, Oravcová 1, Walterová 1. 

K poslednímu zápasu  - třetí hrací den (v neděli) - jsme nastoupily proti Havlíčkovu Brodu. Nutno dodat, že tento 
zápas rozhodoval o tom, kdo skončí na  5. či 6. místě. Věděli jsme dobře, že do tohoto zápasu musíme dát vše. 
Hráčky se tohoto zápasu zhostily výborně. Začátek zápasu byl vyrovnaný, gólové příležitosti se přelévaly z jedné 
strany na druhou a nutno dodat, že zde nás držela nad vodou brankářka Verča Netrvalová. Hasila, co se dalo, a tak 
jsme měly v útoku klidnější ruku. V zápase se prosazovaly všechny hráčky, soupeř nevěděl koho dřív bránit. 
V tomto zápase si totiž daly branku všechny hráčky, a tak utkání skončilo 12:6. Góly: Křišťanová 3, Fousková 2, 
Franková 2, Bláhová 1, Kotlanová 1, Kutáková 1, Walterová 1, Oravcová 1. 

Družstvo, které bylo složeno z hráček z různých týmu DHC Plzeň, zvládlo svoji roli na turnaji výborně. Herní výkon 
se po celou dobu turnaje sjednocoval a zároveň se zvyšovala i jeho kvalita. S každým soupeřem dokázaly holky 
odehrát větší utkání část vyrovnaně. Největší příčinou ztráty bodů zejména ve vypjatých závěrech zápasů byly 
technické chyby. 

Pilířem celého teamu byla Franková Julie - její  vyrovnaný výkon a zkušenosti vedly družstvo vzhůru. Sloupy pilíře 
pak tvořily další zkušené hráčky Kristýna Křišťanová (zároveň i nejlepší střelkyně družstva), Věrka  Oravcová, Anička 
Šmrhová a Markéta Fousková, které nenechaly Julču na holičkách a podpořily ji střelecky i výbornou obranou 
(Martina Bláhová). Nutno dodat, že i hráčky s menšími herními zkušenostmi (Míša Kotlanová, Natálie Walterová, 
Anna Kutáková) se nenechaly zahanbit a makaly v obraně i v útoku. Brankařky Veronika Netrvalová a Míša Malá se 
svého úkolu též zhostily jak nejlépe uměly. 



Branky / technické chyby celkem: 

Křišťanová   23/11 

Franková     22/6 

Oravcová     9/ 20 

Kutáková     6/5 

Fousková     5/11 

Bláhová        4/2 

Šmrhová       3/4 

Walterová     3/4 

Kotlanová      1/8 

Konečné pořadí: 

1. HC Háje Praha 

2. DHC Slavia Praha 

3. HC Zlín 2000 

4. Sokol Písek 

5. DHC Plzeň 

6. Havl. Brod 

7. Jindřichův Hradec 

8. Veselí nad Moravou 

  



Mladší žačky na Mikulášském turnaji v Mostě (7. - 9. 12. 2012) 

I mladší žačky se zúčastnily Mikulášského turnaje v Mostě. Tentokrát DHC Plzeň reprezentovaly výhradě hráčky 
ročníků 2001 až 2003. 

V prvním zápase jsme se utkaly se Slávií Praha B a první polovinu utkání jsme byly výrazně lepším týmem. Pak ale 
přišel brankový výpadek a dramatický závěr. Nejprve jsme z remizového stavu mohly rozhodnout v náš prospěch z 
jasné šance, ale nedaly jsme. Byla řada na Slávistkách a ty měly pár vteřin před koncem sedmimetrový hod. 
Naštěstí neproměnily a tak utkání skončilo zaslouženou remízou 6 : 6. Branky: Drozdová 1, Kantnerová 3, Kotlanová 
2. 

Druhé utkání proti Ústí nad Labem jsme měly jasnou převahu - a tentokrát jsme ji dokázaly udržet po celý zápas. 
Zvítězily jsme zaslouženě 12 : 7. Největší brankový podíl na vítězství měla Kutáková, která dokázala obranou 
soupeřek projít, kdy se jí zachtělo. Branky: Drozdová 1, Kantnerová 1, Kutáková 7, Vaňková 2, Walterová 1. 

Třetí utkání proti Písku jsme předvedly nádherných sedm minut plných krásných akcí, ze kterých jsme bohužel 
dokázaly nastřelovat pouze tyčky nebo výborně chytající píseckou brankářku. Branky dávaly ale písecké 
házenkářky, a to především z rychlých útoků založených na našich nepřesných střelách. Se starším a zkušenějším 
Pískem jsme prohrály 3 : 14. Branky: Kutáková 2, Walterová 1. 

Čtvrté utkání (a první sobotní) proti Lovosicích jsme odvedly disciplinovaný a zkušený výkon a zvítězily jsme 
zaslouženě 5 : 4. Vyzdvihnout je třeba výkon Kantnerové, které dokázala eliminovat nejnebezpečenější hráčku 
soupeřek. Branky: Kantnerová 1, Kutáková 3, Walterová 1. 

Další utkání proti Vršovicím jsme prvních pět minut prospaly v obraně. Pak jsme ale přitvrdily a neprodaly kůži 
lacino. Přesto jsme prohrály se staršími a výrazně vyššími soupeřkami 4 : 12. Branky: Drozdová 1, Kliková 1, 
Kotlanová 1, Kutáková 1. 

Utkání proti domácímu Mostu bylo nejprve naší jednoznačnou záležitostí (vedly jsme 5 : 2). Pak ale znovu přišel 
výpadek a domácí hráčky otočily. V závěru svítil na ukazateli výsledek 6 : 8 v náš neprospěch. Po oficiálním 
skončení zápasu byl ještě upraven na 7 : 8. Podle našich statistik ale utkání skončilo remizou (což nám druhý den 
potvrdil i jeden z rohodčích). Branky: Kantnerová 2, Kutáková 6. 

První nedělní utkání proti Chebu bylo Západočeským derby, na které jsme se všichni těšily. Naše hráčky odehrály 
zápas s chutí a nasazením - bohužel už bez zraněné Kantnerové. Tu dokázala v obraně výborně nahradit 
Klementová (ubránila nejlepší hráčku Chebu). Zvítězily jsme zaslouženě 6 : 3. Branky: Kotlanová 1, Kutáková 4, 
Rittichová 1. 

Poslední utkání proti Slávii Praha A bylo opět ve znamení většího brankového přídělu od starších a vyšších 
Pražaček. Ty výbornou obranou donutily naše hráčky k technickým chybám (celkem 12 chyb za 20 minut).  Branky: 
Kutáková 1, Vaňková 1, Walterová 1, Netrvalová 1. 

Celkově jsme obsadily šesté místo s bilancí tří výher, jedné remízy a čtyř proher. Nejvíce mrzí prohra s Mostem. 
Před námi skončily též Lovosice, které jsme ale dokázaly porazit. Naše hráčky předváděly velmi pěknou házenou - 
dařila se jim obrana a někdy i nacvičené kombinace. 

Vyzdvihnout je třeba tři hráčky - Kutákovou (nejlepší střelkyně družstva, hrála výborně v útoku a poměrně dobře 
bránila), Netrvalovou (odvedla stabilní výkon a byla družstvu oporou zejména v klíčových okamžicích) 
a Kantnerovou (ta předvedla výkon hodný kapitánky - perfektní obranu a výbornou organizaci hry v útoku). 

Branky: 

Drozdová 3, Kantnerová 7, Klementová, Kliková 1, Kotlanová 4, Kutáková 24, Rittichová 1, Svobodová, Vaňková 3, 
Walterová 4, Netrvalová 1, Raslová. 

Konečné pořadí: 



1. Sokol Písek 

2. Sokol Vršovice 

3. DHC Slavia Praha 

4. DHK Baník Most 

5. Lovosice 

6. DHC Plzeň 

7. ..... 

  



Mladší žačky v Lovosicích až druhé (6. 1. 2013) 

V neděli 6. 1. 2013 se mladší žačky zúčastnily speciálního turnaje nazvaného Házená s Jirkou. V jedné hale současně 
probíhal dívčí i klučičí turnaj (v obou skupinách startovalo po čtyřech družstvech). Kromě tradičního turnajového 
klání byly pro děti připraveny i soutěže. 

Naše hráčky zahájily turnaj výhrou proti Bělé pod Bezdězem (15 : 3). V zápase jsme se střídavými úspěchy 
především procvičovaly obrany 1 : 5 a 5 : 1. V útoku se pak dařilo oprášit některé kombinace. Branky: Kantnerová 
1, Klementová 1, Kkliková 2, Kutáková 8, Vaňková 2, Walterová 1. 

Následovala první dovednostní soutěž. Všechny přítomné hráči i hráčky byly rozděleni do osmi družstev a každé 
družstvo dostalo svého patrona z řad lovosických extraligových hráčků. Jedno družstvo mělo za patronku 
reprezentantku Hanu Martinkovou. První dovednostní soutěží byla překážková dráha, po kotrmelci, přeskoku 
překážky a slalomu pokračovali hráči pro tenisák, který na lžíci nesli do cíle. 

Druhé utkání proti Ústí, které proti nám nastoupilo až s příliš velkým respektem, jsme také v pohodě zvládly a 
zvítězily 9 : 1. Přestože se opět podařilo sehrát několik kombinací, předvedená hra nebyla nijak oslnivá. Branky: 
Drozdová 1, Kantnerová 2, Klementová 3, Kutáková 1, Vaňková 1, Walterová 1. 

Následovala další soutěž - tentokrát karaoke - teamy se proměnily v hudební skupiny a společně zazpívali za 
doprovodu hudby vybranou píseň. 

Poslední utkání proti Lovosicím bylo po většinu utkání naší jednoznačnou záležitostí. Tři minuty před koncem jsme 
ještě vedly dokonce o čtyři branky (7: 3). Závěr jsme ale naprosto nezvládly. K chybám v obraně se přidaly 
neproměněné šance v útoku a bohužel i chyby rozhodčích. Utkání, ve kterém jsme byly lepší, jsme pouze 
remizovaly 7 : 7. Bohužel celkové skóre měla lepší lovosická děvčata, a na nás zbylo jen stříbro. Branky: Kantnerová 
2, Kutáková 5. 

Následovala poslední dovednostní soutěž - táckovaná. Družstva musela postupně sesbírat očíslované tácky. 

Pak se uskutečnilo slavnostní vyhlášení celého turnaje. Všichni se odvezli pěkné ceny. Nejlepší jednotlivkyně pak 
dresy hráčů a hráček nejvyšších soutěží. 

Branky celkem: 

Drozdová 1, Kantnerová 5, Klementová 4, Kliková 2, Kotlanová, Kutáková 14, Rittichová 1, Svobodová, Vaňková 3, 
Walterová 2, chytaly Malá a Netrvalová. 

Celkově: 

Předvedená hra nebyla po Vánočních svátcích nijak pohledná. Dařilo se zejména Kutákové, která byla vyhlášena i 
nejlepší střekyní turnaje. V brance převýšila všechny ostatní brankářkyVeronika Netrvalová a zaslouženě si odvezla 
trofej pro nejlepší brankářku (úspěšnost zásahů 80 %). 

Konečné pořadí: 
1. Lovosice 
2. DHC Plzeň 
3. Spartak Ústí n. L. 
4. Běla pod Bezdězem  

  



Jarní turnaj mladších žaček (16. 3. 2013, DHC Plzeň) 

V sobotu 16. března se v hale 31. ZŠ Plzeň konal Jarní turnaj mladších žaček. Kromě družstva HC Plzeň a pražských 
hostů z Astry a Kobylis se představila i tři domácí družstva (každé z jedné tréninkové skupiny).  

DHC Plzeň C 

Hráčky z tréninkové skupiny Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové odehrály turnaj bohužel bez těch hráček, pro které 
byl určen především. Katnerová s Kutákovou, obě se sádrou na ruce, celý turnaj zapisovaly. Kotlanová s Klikovou se 
kvůli nemoci nemohly zúčastnit vůbec. Při současném konání turnaje mini 4+1 v Tachově nebylo vůbec jednoduché 
turnaj odehrát. 

První utkání proti pozdějšímu vítězi DHC Plzeň A bylo jednoznačnou záležitostí od začátku až do konce. Po z naší 
strany bezgólovém poločase jsme se trochu vzpamatovaly v tom druhém. Přesto celkový výsledek 17 : 3 pro DHC A 
odpovídá vývoji utkání. Branky: Rittichová 1, Vaňková 1, Walterová 1. 

Druhé utkání proti HC Plzeň bylo ve znamení našeho nevýrazného výkonu, a také naprosto nedůrazné obrany. Po 
poločase 2 :6, jsme ve druhém přidaly na střelecké aktivitě a druhou půli jsme remizovaly. Celkově to samozřejmě 
nestačilo. Prohrály jsme 7 : 11. Branky: Drozdová 3, Haluzincová 1, Hornsteinerová 1, Vaňková 1, Walterová 1. 

Třetí utkání proti Kobylisům bylo z naší strany poměrně vydařené. S družstvem, které nakonec skončilo druhé, jsme 
sehrály velmi vyrovnanou partii, když po většinu zápasu jsme vedly. Jednou dokázaly pražačky otočit, ale vzápětí 
jsme si vzaly vedení zpět. Nakonec utkání skončilo smírnou remízou 10 : 10. Branky: Drozdová 6, Rittichová 1, 
Vaňková 3. 

Čtvrté utkání proti DHC Plzeň B bohužel vůbec nevyšlo podle našich představ. V první půli jsme opět kupily 
technické chyby a ještě velmi nepřesně střílely. Druhou půli jsme sice o gól vyhrály, ale celkově to bohužel 
nestačilo. Prohrály jsme 8 : 10. Branky: Drozdová 4, Vaňková 4. 

Poslední utkání proti Astře jsme byly házenkářsky lepším týmem a předvedly jsme řadu krásných akcí. Bohužel o 
výsledku rozhodují góly a ne předvedená hra. V tomto zápase nás zradila koncovka. Z 24 střel jsme daly jen 5 gólů. 
Smolařkou zápasu se stala Bára Vaňková, která neproměnila 7 vyložených šancí. Branky: Drozdová 4, Vaňková 1. 

Celkově je třeba holky pochválit. V posledních třech zápasech nebyla na střídání žádná hráčka z pole, pouze 
brankářky. Přesto družstvo, složené z větší části z minižaček, předvedlo pěkné akce a odvedlo výkon na hranici 
svých možností. 

Nejlepší hráčkou družstva byla zaslouženě vyhlášena Bára Vaňková. 

Nejlepší střelkyní celého turnaje se stala Lucie Drozdová. 

  



Mladší žačky na zkušené v Praze (13. 4. 2013) 

V sobotu se po dlouhé době zúčastnily hráčky ročník 2001 a 2002 turnaje mladších žaček (kategorie 2000 a mladší). 

Nutno podotknout hned na začátku, že tento turnaj byl opravdu po dlouhé době (po více než třech měsících). Od 
toho se odvíjel i celkový herní projev hráček 2001. Při každém zápase chyběla, herní  zkušenost a vyzrálost těchto 
hráček. Hráčky 2002 se zhostily svého úkolu statečně a bojovně prodaly zde své zkušenosti z odehraných zápasů 
mini, ale nestačily silově. 

Myslím, že není třeba se vyjadřovat k jednotlivým zápasům, ale je třeba říct že si děvčata odvážejí cenné 
zkušenosti. Na turnaji byla vidět snaha od hráček 2001 se zlepšovat v každém utkání a odstraňovat chyby 
z předchozích zápasů. Vím, že u těchto hráček je vysoký potenciál, ale malá zkušenost a sebedůvěra. To se projevilo 
na proměňování. Celé družstvo mělo 87 střel na branku, ale z toho jen 23 gólů, což je na celé družstvo 20% 
úspěšnosti proměňování.  

Brankařky též načerpaly cennou zkušenost. 

Branky: 

Kotlanová 5, Kliková 3, Walterová 2, Nosková,  Drozdová 9, Kantnerová 2, Klementová 1, Vaňková 1, Svobodová 

Výsledky: 

• Vršovice 3:11 

• Kobylisy 7:10 

• Slávie 2000 3:13 

• Astra Praha 3:7 

• Slávie 2001 7:12 
  



Plzeňská liga mladších žaček - 4. turnaj Cheb (21. 4. 2013) 

Po více než pětiměsíční přestávce se znovu sešly účastníci Plzeňské ligy mladších žaček, aby změřily své síly. 
Doplněno o hodnocení DHC Plzeň A. 

DHC Plzeň A   

Mladší žačky DHC "A" ,skupina připravující se na červnové Mistrovství republiky v Ivančicích se v neděli 21.4. vydala 
bojovat o další body do Plzeňské ligy mladších žaček i o vlastní nominaci na MČR. První zápas proti vlastnímu béčku 
nelze hodnotit jako příliš povedený. Vlažný začátek s množstvím chyb, bojující soupeř. V deváté minutě byl stav 
2:2. Pak podle dohody trenérů začala obě družstva hrát celohřišťovou osobní obranu (nácvik na MČR). Tady se 
projevila větší zkušenost áčka a konečný výsledek 20:8 vypadá lépe než předvedená hra. 

Druhý zápas proti Chebu "B" začal podobně. Osmá minuta 4:3 pro DHC. Od té doby až do konce utkání se Chebu 
podařilo vsítit už jen jednu branku. DHC také jednu,ale každou minutu!! Konečný výsledek byl 27:4. 

Další zápas proti HC Plzeň byl trochu jiný. DHC v prvním poločase odskočilo na 6:3 a ve druhém si výsledek 
pohlídalo na 13:10. HC bylo velmi dobrým soupeřem. Zvláště sestry Maršálkovy zlobily a vsítily 6 z 10 branek. 

Čtvrtý zápas proti Tachovu byl pod kontrolou od začátku do konce. Střelecky se dařilo A. Šmrhové (9), ovoce nesla i 
spolupráce J. Franková (4) s B. Jetlebovou (6). Své asi první dvě branky v mladších žačkách vstřelila šikovná Bára 
Vaňková. 

Poslední zápas proti dosud neporaženému Chebu "A" nevzaly hráčky na lehkou váhu. Sedmá minuta 7:0. Pak už ve 
slušném tempu výsledek jen přikrmovaly, až ho vykrmily na 24:10. 

Branky v turnaji: 

Šmrhová 29, Franková 15, Rybáková 14, Jetlebová 9, Poslední, Bláhová, Fousková po 8, Paulusová 7, Křištanová 6, 
Denková 5, Vaňková 2. 

Osobní hodnocení: 

Lídrem týmu jsou jednoznačně J.Franková (velký přehled v útoku, organizátor obrany, pokud by chtěla, dá asi 
trojnásobek branek) a A. Šmrhová (zdravá drzost, šikovná levá ruka). K nim by se po nemoci měla přidat V. 
Oravcová. Na pivotu se střídají B. Jetlebová a S. Paulusová. Tyto hráčky jsou extrémě platné v obranné činnosti, 
pomáhají spojkám i v útoku. Jmenované hráčky by měly spolu s brankářkami V. Netrvalovou a I. Jurčovou mít 
nominaci do Ivančic jasnou. V Chebu si o nominaci nahlas řekla K.Rybáková. Příjemně překvapila pohybem i 
přesnou střelbou.rochu zmatkovala při osobní obraně. Slušný turnaj odehrály M. Bláhová, M. Fousková, K. 
Křišťanová i T. Poslední. K. Denková má trochu problémy s pohybem. Velmi příjemně překvapila mladá B. Vaňková. 
Přehledem v obraně i útoku předčila mnohé  
starší a zkušenější spoluhráčky. Zatím jí samozřejmě chybí síla a kila. Posledně jmenované dostanou šanci poprat se 
o nominaci v dalších turnajích spolu s dalšími hráčkami širšího výběru.   

DHC Plzeň B 

Za družstvo DHC Plzeň B nastoupilo pět hráček z tréninkové skupiny Václava Gosti a devět hráček z tréninkové 
skupiny Jarky Šmrhové a Věry Jordanovové. 

Smíšené družstvo dokázalo v prvním zápase několik minut trápit favorita DHC Plzeň A - až osobní obrana (kterou 
hráčky nacvičují na finále Házenkářského desetiboje) rozhodla o jednoznačném vítězství Áčka 20 : 8.Za Béčko hrály 
výborně Kotlanová (zejména v postupném útoku), při osobní obraně pak Walterová. 



Druhé utkání proti HC Plzeň bylo ve znamení opakovaných chyb v naší obraně a neproměňování šancí v útoku 
(jasné příležitosti ze šestky nebo trhák). Lépe začala hrát Kliková, stále se dařilo Kotlanové s Walterovou. Přesto 
bylo HC lepší a zvítězilo 12 : 7. 

Třetí utkání proti Chebu A, který hrál vysunutou obranu, jsme pohybově nezvládly. Výborným pohybem dokázala 
obranu soupeřek opakovaně překonávat jen Walterová, ostatní hrály příliš staticky. Za zmínku stojí ještě výkon 
Drozdové, která vstřelila 5 branek z našich 10. Utkání nevyšlo brankářkám - nejprve  Černíkové (z prvních pěti střel 
dostala pět branek) a později ani Šlehoferové - té vyšel úvod prvního poločasu, ale v závěru si připsala stejnou 
bilanci jako Černíková - z pěti střel pět branek. Prohrály jsme 10 : 15. 

Čtvrté utkání proti Chebu B jsme konečně "utrpěly" vítězství. Konečně se trochu dařilo brankářkám a v útoku se 
probudily spojky (vstřelily 11 branek ze 13). Dobře hrála Lásková a opakovaně se dařila kombinace Klikové s 
Kotlanovou. Bohužel v obraně stále docházelo k řadě nepřesností. Přesto jsme utkání s odřenýma ušima dotáhly do 
vítězného konce 13 : 12. 

Poslední utkání proti Tachovu byl pro nás největším limitem míč - sice velikosti 1, ale velký a kluzký. Spojky nebyly 
schopné ho udržet tak, aby účinně ohrozily branku soupeřek (ze 13 střel nedaly ani gól). Z křídel se dokázala 
prosadit jen Kučerová. Druhý poločas byl pak ve znamení naší úplné apatie - pravděpodobně se projevila únava z 
celého dne (u některých dokonce z dvoudenní zátěže). Prohrály jsme 6 : 8. 

Celkově: 

Z hlediska bodového zisku nebyl pro družstvo DHC Plzeň B turnaj úspěšný. Předvedená hra ale zdaleka tak tragická 
nebyla. Samozřejmě se projevila nesehranost jednotlivých hráček. Přesto jsme předvedly řadu pěkných akcí 
(zejména kombinace Klikové s Kotlanovou a spolupráce Drozdové s Láskovou). Velmi dobře hrála Walterová, která 
ale stále zápasí s nižší úspěšností střelby. V brance předvedla řadu pěkných zákroků Šlehoferová, bude-li na sobě i 
dál pracovat, bude jednou oporou družstva. Turnaj příliš nevyšel Černíkové (tři pěkné zákroky za celý turnaj je 
opravdu málo). Hornsteinerové se dařilo úspěšně proměňovat sedmimetrové hody, ale musí zlepšit rozhodování 
při samotné hře. Pro Kutákovou to byla první zápasová zátěž po zranění. Přestože se jí zpočátku příliš nedařilo, 
postupně se začala rozehrávat a na příštím turnaji snad přidá i více branek. Ludvíková se Schejbalovou byly po 
celou dobu turnaje téměř neviditelné - v obraně chybovaly ve stejné míře jako ostatní a v útoku je jedna střela od 
každé za celý turnaj opravdu velmi málo. Spolehlivý výkon podaly i všichni tři pivoti - největší pomocí pro spojky 
byla Lásková, výborně bránila i Rittichová a zlepšenou hrou se prezentovala i Nosková. Vyzdvihnout je třeba výkon 
Lucky Kučerové - jednoznačně největší bojovnice ze všech hráček na hřišti, její snaha byla zaslouženě korunována 
jejím prvním gólem v handballu. 

Branky: 

Drozdová 7, Hornsteinerová 6, Kliková 3, Kotlanová 13, Kučerová 1, Kutáková 3, Lásková 2, Ludvíková, Nosková, 
Schejbalová, Walterová 7, Rittichová, Černíková, Šlehoferová 

  



Mladší žačky podruhé v Chebu (28. 4. 2013) 

Poslední dubnový víkend byl ve znamení předposledního turnaje Plzeňské ligy mladších žaček v Chebu. Doplněno o 
hodnocení DHC Plzeň B. 

DHC Plzeň A 

DHC "A" pokračovalo v hledání ideální sestavy na MČR a sehrávání hráček před tímto vrcholem sezony a přitom 
nenápadně zápas od zápasu kráčelo stejně jako loni k předčasnému titulu přeborníka Plzeňského kraje. 

Výsledky byly až na malé drobnosti podobné jako před týdnem. Nejprve trošku trápení s houževnatými mláďaty z 
DHC "B" (18:11), pak střelecké závody s Chebem "B" (30:5). Další zápas s HC Plzeň byl přeci jen lepší než před 
týdnem 13:10). Tentokrát se dařilo přeci jen více v útoku (19:8). Další zápas s Tachovem byl již ukázkou velmi pěkné 
házené a bylo znát, že družstvo nacházísvoji tvář (23:1), což se potvrdilo v posledním zápase s Chebem "A", když 
DHC po poločase 11:0 nakonec zvítězilo 18:6. 

Všechny hráčky podaly nadšený výkon. Vyzdvihnout je třeba tentokrát herní a střelecký výkonM. Fouskové a T. 
Poslední. Další prověrkou pro družstvo bude za týden populární Memoriál K.Šulce. 

Branky DHC: 

Fousková 19, Šmrhová 16, Poslední 15, Franková 13, Tomíšková a Paulusová po 9, Křišťanová 8, Denková 7, 
Rybáková 5, Jetlebová 4, Vaňková 3, Bláhová. Dobře chytyly Netrvalová a Malá. 

DHC Plzeň B 

Také hráčky DHC Plzeň B se předtavily na chebském turnaji. Nejprve statečně držely krok se staršími kolegyněmi - 
poločas v postupném útoku prohrály 4 : 9. Při osobní obraně ale dokázaly starší a zkušeností soupeřky hodně trápit 
(byla to opět hlavně Walterová) a držet krok téměř celý poločas - prohra v osobní obraně 7 : 9 je pro družstvo 
dobrou vizitkou. 

Druhé utkání s HC Plzeň bylo stejně jako předchozí utkání proti tomuto soupeři ve znamení neproměněných šancí - 
dvě sedmičky, pět náskoků z křídla, sedm střel ze spojky a dvě z pivota. Přitom hra byla opět velmi dobrá. Výborně 
se dařilo zejména Drozdové (z 5 střel 4 branky), dobře hrála Kotlanová a z křídla se opakovaně prosazovala 
Kučerová. Poločas jsme prohrály 2 : 7, a přestože ve druhém jsme zvítězily 5 : 3, v součtu to samozřejmě nestačilo. 

Třetí utkání proti Chebu A bylo také velmi vyrovnané a po poločase 4 : 4 se obě družstva rozešla smírně 8 : 8. V poli 
se dařilo zejména Kotlanové (6 střel, 4 branky), v brance výborně chytala Černíková. Utkání bylo poznamenáno 
velkým množstvím chyb rozhodčích. 

Čvrté utkání proti Chebu B vyšlo zejména Klementové - perfetkně bránila na hrotu obrany 1 : 5, dokázala získat 
řadu míčů a přidat i tři góly. Znovu se dařilo i Kučerové a Drozdové. V brance družstvo držela spolehlivými zákroky 
Šlehoferová. 

Poslední utkání proti Tachovu skončilo o poločase vyrovnaným skóre 7 : 7. Pak ale přišel náš pětiminutový herní 
výpadek, během kterého si tachovské hráčky dokázaly vypracovat tříbrankový náskok a ten už udržely po celý 
zbytek druhého poločasu. 

Celkově byl náš herní projev zase o trochu lepší než před týdnem. Daleko aktivněji působily spojky - Kliková, 
Kotlanová i Kutáková. Na křídle se dokázaly snadno prosazovat Walterová i nadějná Kučerová - ta na svém druhém 
turnaji mladších žaček vstřelila 4 branky! Na spojce i křídle se dařilo Klementové. Vynikající úspěšnost měla 
Hornsteinerová, která sice vystřelila jen třikrát, ale všechny pokusy proměnila. V pivotu se stále zlepšuje Nosková. 

Velmi dobrý výkon předvedly i obě brankářky - Černíková (51 % úspěšnost) i Šlehoferová (57 % úspěšnost). 



Branky: 

Drozdová 12, Hornsteinerová 3, Klementová 5, Kliková 4, Kotlanová 14, Kučerová 4, Kutáková 6, Nosková 2, 
Walterová 6. 

  



Plzeňská liga mladších žaček - konečná (18. 5. 2013 DHC Plzeň) 

V sobotu 18.5. byla dohrána posledním turnajem v hale DHC Plzeň dlouhodobá soutěž mladších žaček - Plzeňská 
liga. 

DHC Plzeň A  

Jenoznačným vítězem se stalo družstvo DHC "A", které ve třiceti zápasech našlo jen jednou přemožitele (hned v 
prvním kole HC Plzeň). Od té doby přehrávalo všechna družstva rozdílem třídy. Posledního turnaje se nezúčastnila 
družstva Chebu, a tak se hrálo jen ve čtyřech. 

DHC "A" bez problémů postupně porazilo DHC "B" 23:4, Slavoj Tachov 21:12 a HC Plzeň 20:5. 

Branky DHC v turnaji: 

Křišťanová 10, Denková 9, Paulusová 8, Jetlebová, Šmrhová a Oravcová po 6, Rybáková 5, Tomíšková a Franková 
po 4, Poslední a Vaňková po 3. 

A. Šmrhová se stala nejlepší střelkyní plzeňské ligy. 

Tento turnaj byl posledním ostrým testem před blížícím se MČR v Ivančicích. Držíme ml. žákyním palce, aby se jim 
podařilo potřetí za sebou přivézt medaile. 

  

DHC Plzeň B 

Družstvo složené z hráček tréninkové skupiny Václava Gosti a Jarky Šmrhové nezačaly turnaj vůbec dobře. Chyby v 
obraně a zejména nepřesná střelba byly příčinou poločasového výsledku 0 : 11 proti DHC Plzeň A. Ani druhý 
poločas bohužel nepřinesl zlepšení - přestože chytající Šlehoferové se dařilo lépe než v prvním poločase Černíkové. 
Díky celoplošné osobní obraně jsme se také snáze dostávaly do šancí a ve druhém poločase dokázaly vstřelit 4 
branky. Přesto je výsledek 4 : 23 hrozivý. 

Utkání proti HC Plzeň ale bylo úplně jiné. Byli jsme to my, kdo byl mírně lepší. Bohužel díky drobným chybičkám 
jsme nedokázaly gólově odskočit na víc než dvě branky. Výborně chytala Černíková (z 34 střel pustila za svá záda 
jen 9). V poli se dařilo zejména Drozdové, která měla stoprocentní úspěšnost střelby (6 střel, 6 branek), která je 
proti výborné brankářce HC obzvlášť cenná. V dramatickém závěru, kdy jsme sice o branku vedly, ale pak zbrkle 
vystřelily, dokázala míč na brankovišti soupeřek vybojovat Haidelmeierová a vsítila tak uklidňující 11. branku. 
Zvítězily jsme 11 : 9. 

Třetí utkání proti Tachovu jsme odehrály velmi dobrou první úůli. Dařilo se spojkám - Drozdové, Kotlanové i 
Kutákové. V brance nás držela Šlehoferová. Ve druhém poločase už jsme ale nedokázaly tak přesně střílet a navíc 
jsme chybovaly v obraně. Prohrály jsme 11 : 13. 

Branky: 

Drozdová 9, Kliková 2, Kotlanová 6, Kučerová, Kutáková 4, Ludvíková, Nosková, Schejbalová 1, Walterová 2, 
Haidelmeierová 2.  



Celkové hodnocení: 

V soutěži jsme skončily na čtvrtém místě (ze čtyř regulérně hrajících týmů). Se dvěma týmy Chebu hrajícími mimo 
soutěž jsme měly převážně pozitivní bilanci. Smutný je pohled na konečnou tabulku, kde jsme obsadily až čtvrté 
místo, přestože se třetím HC Plzeň jsme měly následující bilanci - tři výhry, jedna remíza, dvě prohry. Bohužel vše 
rozhodly naše nepovedené zápasy s Tachovem. Téměř všechny se vyznačovaly naší dobrou hrou, téměř ve všech 
jsme ale bohužel dostaly spoustu branek z dálky, na které brankářky nedosáhly. S tímto soupeřem, který je určitě v 
našich silách, jsme měly stoprocentně zápornou bilanci (ani jedna výhra). A to rozhodlo. 



Turnaj Házená bez hranic (2. 6. 2013 Plzeň) 

V neděli 2. června se družstvo mladších žaček DHC Plzeň (reprezentované hráčkami z tréninkové skupiny Jarky 
Šmrhové a Věry Jordanovové) představily na netradičním turnaji Házená bez hranic, který se konal v hale 31. ZŠ 
Plzeň. 

Kromě naše družstva se zúčastnila ještě družstva Talentu Plzeň a německého Bayereuthu. 

Našim hráčkám se na turnaji vůbec nedařilo. 

První zápas proti Bayreutuh jsme odehrály náš jednoznačně nejhorší zápas sezóny - mizerná obrana, nízká 
úspěšnost střelby a 17! technických chyb za 30 minut - to vše v součtu znamenalo hrozivou prohru 12 : 20. Přitom 
družstvo Bayereutu bylo více než přijatelný soupeř (den předtím ho náš věčný rival Talent, se kterým hrajeme 
obvykle vyrovnaně, přehrál o osm branek). Největší zklamání panuje nejen z herního projevu a chyb, ale především 
z toho, že naše družstvo ve druhém poločase družstvo zápas vzdalo a přestalo bojovat. 

Následující dvě utkání jsme odehrály proti smíšeným družstvům. V rámci příhraniční spolupráce se pomíchala obě 
družstva Talentu i Bayereuthu a vytvořila dva smíšené týmy. 

Bohužel naše špatné výkony pokračovaly i nadále. Obrana nespolupracovala a v útoku chyběl větší pohyb. 
Přetrvávalo obrovské množství chyb (nepřesných přihrávek a z driblinku odebraných míčů). Prohrály jsme 13 : 18 a 
12 : 14. Poslední utkání bylo naše nejlepší v rámci turnaje. Holky je třeba pochválit za bojovnost, přestože se nám i 
nadále nedařilo. 

Branky: 

Drozdová 4. Hornsteinerová 3, Kantnerová 10, Klementová 3, Kotlanová 4, Kutáková 6, Rittichová 1, Svobodová, 
Vaňková 5, Walterová 1, Netrvalová, Malá. 

  



Minižačky přivezly z Hájů zlato! 

V sobotu 15. září se 2012 se minižačky zúčastnily prvního nesoutěžního turnaje v Praze Hájích. 

Na úvod se střetly s družstvem Pardbuic. Po poněkud nervózním začátku, kdy jsme si vypracovaly řadu šancí, které 
jsme bohužel neproměnily, přišlo uklidnění v poločase druhém a pohodové vítězství 9 : 3. Prosazovala se zejména v 
pivotu hrající Pavlína Lásková, která svým pohybem na brankovišti dělala soupeřkám největší problémy. Krásnou 
akci předvedla i Natálka Tomanová. Branky: Hornsteinerová 2, Klementová 1, Lásková 4, Malá 1, Tomanová 1. 

Druhé utkání proti Kobylisům I bylo značně ovlivněno nepříjemnou osobní obranou po celém hřišti, kterou 
soupeřky praktikovaly. V prvním poločase nám neděla sebemenší problémy a dařilo se nám vypracovat náskok. 
Třemi nádhernými uvolněními všechny překvapila Anička Turková (dvě z těchto akcí skončily gólem). Krásným 
hodem po čase se na závěr prvního poločasu blýskla Drozdová - když střelou z 11 m zaskočila brankářku soupeřek. 
Bohužel ve druhé půli jsme vlastními chybami a po několika nepřesnostech rozhodčích přišly o získaný náskok a v 
poslední minutě byl stav nerozhodný 6 : 6. Naštěstí na sebe zodpovědnost vzala Hornsteinerová a rozhodla v náš 
prospěch zápas, ve kterém jsme byly lepším týmem. Branky: Drozdová 2, Hornsteinerová 1, Lásková 2, Turková 2, 
Vaňková 1. 

Třetí zápas proti Kobylisům II znamenal opět plošnou osobní obranu po celém hřišti, kterou praktikoval náš soupeř. 
Naštěstí kobyliské hráčky v tomto zápase nebránily příliš dobře a nám se dařilo opakovaně si vytvářet jasné šance. 
Výborným výkonem se prezentovala Kajerová, která pečlivě bránila a v útoku se snadno dostávala do gólových 
příležitostí. Zvítězily jsme přesvědčivě 15 : 2. Branky: Drozdová 4, Hornsteinerová 1, Kajerová 1, Lásková 3, Malá 2, 
Rittichová 3, Vaňková 2.  

K poslednímu zápasu proti Hájům jsme nastoupily především s cílem porazit družstvo, se kterým jsme měly po celý 
loňský rok zápornou bilanci. A to se podařilo. Nejlepší hráčka soupeřek odchytala celý první poločas v brance a my 
jsme si vypracovaly pohodlný náskok, který jsme v druhém poločase s přehledem navyšovaly. Zvítězily jsme 11 : 1. 
Velmi dobrý výkon podala Lucka Klementová. Branky: Drozdová 4, Hornsteinerová 2, Klemenetová 3, Lásková 1, 
Rittichová 1. 

Zvítězily jsme zaslouženě ve všech čtyřech utkáních. Góly střílely téměř všechny hráčky. Vyzdvihnout je třeba výkon 
obou brankařek - v rozhodujících chvílích nás opravdu podržely. 12 obdržených branek za celý turnaj je pro ně 
skvělou vizitkou. 

Branky celkově: 

Drozdová 10, Hornsteinerová 6, Kajerová 1, Klementová 4, Lásková 9, Malá 3, Rittichová 4, Tomanová 1, Turková 2, 
Vaňková 2. 

Konečné pořadí:  
1. DHC Plzeň 
2. Sokol Kobylisy I 
3. SKH D-P Pardubice  
4. HC Háje 
5. Sokol Kobylisy II 

  



První soutěžní turnaj mini 6+1 (23. září 2012 DHC Plzeň) 

V neděli 23. 9. 2012 zahájila svoji soutěž v klasické házené i dvě družstva DHC Plzeň. Zatímco Špuntovky (DHC Plzeň 
B) přijely na božkovský ostrov sbírat první zkušenosti s šestkovou házenou, jejich starší kamarádky (DHC Plzeň A) 
vstoupily do soutěže s cílem jasně si zajsitit postup do silnější nadstavbové skupiny a v ní zlepšit loňské třetí místo. 

Hráčky DHC Plzeň A nastoupily k prvnímu zápasu za pětistupňové teploty již v osm ráno. Jejich soupeřem bylo 
nevyzpytatelné HC Plzeň. V loňském ročníku startovala tato družstva dvě - dívky, kterým jen těsně unikla účast ve 
finálové skupině, a chlapci, kteří teprve sbírali zkušenosti. Letos přihlásili do soutěže jen jedno smíšené družstvo. 
Naštěstí naše hráčky vstoupily do turnaje velmi dobře a jednoznačně zvítězily 9 : 1. Branky: Drozdová 2, 
Hornsteinerová 1, Kantnerová 2, Klementová 2, Vaňková 2 

Druhé utkání proti Šťáhlavům slibovalo zajímavější podívanou. Chlapcům, se kterými jsme loni bojovali ve čtyřkové 
házené, vůbec nevyšel vstup do utkání. My jsme naopak ovládli první polovinu a snadno vstřelili pět branek. 
Bohužel obrana nefungovala úplně ideálně, tak jsme tři obdrželi. Ve druhém poločase obě družstva zlepšila obranu, 
a tak padli jen tři branky. Naštěstí dvě byly do šťáhlavské sítě - zvítězili jsme 7 : 4. Branky: Drozdová 1, 
Hornsteinerová 1, Kantnerová 3, Vaňková 2. 

Třetí utkání proti Tachovu bylo spíše tréninkem na vysunutou obranu. Zvítězili jsme 7 : 0. 

Čtvrté utkání jsme hráli proti Talentu. Talent nebyl na tomto turnaji v nejsilnější sestavě, přesto dokázal všechny 
zápasy vyhrát (a v dramatické koncovce zvítězil i nad Šťáhlavami). Bylo to tedy utkání o pomyslné čelo tabulky. 
Zápas nám vyšel podle našich představ - od začátku se nám dařilo v obraně i v útoku. Bohužel tři naše chyby byly 
potrestány brankou, a tak o poločase svítilo na ukazateli 5 : 3 v náš prospěch. Ve druhém poločase jsme zlepšili 
obranu a dokázali ublokovat několik nebezpečných střel. V brance nás držela Raslová. A v útoku nadále řádily 
Drozdová, Kantnerová a Vaňková. Nad našimi tradičními rivaly jsme zvítězili nečekaně vysoko 11 : 3! Branky: 
Drozdová 4, Kantnerová 5, Klementová 1, Vaňková 1. 

Do soutěže jsme vstoupili úžasně. Zbývá jen doufat, že forma vydrží i po zbytek sezóny! 

Branky celkově: 

Drozdová 8, Hornsteinerová 2, Kantnerová 12, Klementová 3, Lásková 2, Raslová, Rittichová, Šauerová, Svobodová, 
Turková, Vaňková 6, Vojtěchová 

  



Druhý turnaj minižactva v házené (Šťáhlavy 20. 10. 2012) 

V sobotu 20. 10. 2012 se ve Šťáhlavech sešla k dalším utkáním dlouhodobé soutěže minižákovská družstva z Plzně, 
Kynžvartu, Prahy Hájů. Nechyběli ani domácí. 

DHC Plzeň A nastoupilo nejprve proti Hájům. Po gólově nevýrazném prvním poločase (3 : 0 pro nás) jsme se 
rozehrály k lepšímu výkonu a přidaly i více branek v poločase druhém (13 : 1). Branky: Drozdová 2, Kantnerová 3, 
Klementová 1, Lásková 2, Malá 1, Svobodová 1, Šauerová 1, Tomanová 1, Vaňková 1. 

Druhé utkání proti Šťáhlavům bylo vyvrcholením celého turnaje. Naše družstvo hrálo velmi dobře, ale bohužel 
herní převahu v poločase prvním jsme nedokázaly zúročit více brankami (poločas 5 : 4 v náš prospěch). Po dvou 
nepřesnostech rozhodčího na začátku druhého poločasu jsme místo dvoubrankového náskoku ztratily vedení a na 
ukazateli svítilo 5 : 5. Naštěstí jsme i nadále pokračovaly ve velmi dobré hře - dařilo se zejména Drozdové (5 střel, 4 
góly) a Kantnerové (4 střely, 3 góly). Po další nepřesnosti rozhodčího v závěru utkání (tentorkrát v náš prospěch) 
jsme zvítězily nakonec o dvě branky 9 : 7. Branky: Drozdová 4, Kantnerová 3, Tomanová 1, Vaňková 1. 

Třetí utkání jsme hrály proti Slavii VŠ Plzeň a čtvrté utkání proti Lázním Kynžvart. Obě utkání jsme bez problémů 
zvládly a zvítězily 16 : 2, resp. 13 : 0. 

Po druhém turnaji jsme si upevnily vedení v čele soutěže.  

To ovšem nic neznamená - rozhodujíci budou jarní nadstavbové turnaje, které se budou hrát o medaile (v těchto 
turnajích se ale bude hrát znovu od nuly). 

Pochvalu zaslouží všechny hráčky. Vyzdvihnout je třeba výkon Šauerové - která odehrála zatím svůj nejlepší turnaj a 
přidala i dvě branky; a Tomanové, která se dokázala herně i střelecky prosadit i proti klukům ze Šťáhlav. 

Branky: 

Drozdová 13, Kantnerová 13, Klementová 3, Lásková 7, Malá 3, Raslová 1, Rittichová 2, Svobodová 2, Šauerová 2, 
Tomanová 2, Turková, Vaňková 3 



Tak jsme první no a co! (Listopadový turnaj minižaček 4. 11. 2012) 

"Tak jsme první no a co..." zazpívaly si s chutí minižačky, které po výborném výkonu zvítězily na domácím 
Listopadovém turnaji minižaček v šestkové házené. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev: Sokol Kobylisy A, Sokol Kobylisy B, DHC Slavia Praha, Sokol Písek, HC Plzeň, 
DHC Plzeň A, DHC Plzeň B a DHC Plzeň Špuntovky. 

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC A nastoupily nejprve proti Špuntovkám. Čisté konto se podařilo udržet oběma brankářkám a skórovalo 
celkem 7 různých hráček. Zvítězily jsme 10 : 0. Branky: Drozdová 2, Kantnerová 2, Klementová 1, Vaňková 1, 
Lásková 1, Hornsteinerová 1, Rittichová 2. 

I druhé utkání proti Kobylisům B bylo jednoznačné od samého začátku. Tajenkou byla jen výše vstřelených a 
obdržených branek. Zvítězily jsme 21 : 1, skórovalo hned 9 z 10 hráček. Branky: Drozdová 2, Kantnerová 2, 
Klementová 3, Vaňková 3, Lásková 1, Hornsteinerová 3, Svobodová 2, Rittichová 3, Raslová 2. 

Třetí utkání proti DHC Slavia Praha mělo přinést odpověď na otázku, kdo z naší skupiny půjde z prvního místa do 
závěrečného play-off. Naše děvčata k zápasu přistoupila zodpovědně a od začátku měla herní převahu. Skóre tomu 
ale neodpovídalo - ještě ve druhé polovině prvního poločasu svítilo na ukazateli 3 : 2 pro nás. Ve druhém poločase 
jsme přidaly na důrazu při zakončování a gólově jsme soupeřkám odskočily. Zvítězily jsme 9 : 3. Branky: Drozdová 
2, Kantnerová 2, Vaňková 3, Hornsteinerová 1, Svobodová 1. 

Play-off jsme zahájily zápasem proti HC Plzeň. Cíl byl jasný - zvítězit a zajistit si tak "jistotu" medaile.  Od začátku až 
do konce jsme šly za svým cílem a soupeřkám dovolily za 20 minut pouze 7x vystřelit na branku! Vyhrály jsme 10 : 
2. Branky: Drozdová 1, Kantnerová 3, Klementová 2, Malá 1, Vaňková 2, Svobodová 1. 

Po téměř dvouhodinové pauze jsme v podvečer nastoupily k vytouženému finále proti družstvu Kobylis A. Naše 
poslední měření sil skončilo naší těsnou jednogólovou výhrou. První dva útoky jsme dovolily soupeřkám dostat se 
do dobrých střeleckých příležitostí z křídel. Po změně obranného systému na 1 : 5 se nám začala dařit obrana - 
vynikala zejména Rittichová, která "hasila, co mohla" a objevila se vždy ve správný čas na správném místě. V útoku 
dominovaly Kantnerová s Drozdovou, ale výborně hrály i ostatní - Klementová, Vaňková, Svobodová. Byly jsme 
nebezpečné ze všech pozic. A dávaly jsme branky. Naši branku neuvěřitelným způsobem zaklela Malina - od 
poloviny prvního poločasu až do samého závěru nedostala gól. Výjimkou byl jediný smolný v samotném závěru 
zápasu, který už nemohl na našem vítězství nic změnit. Zvítězily jsme zaslouženě 12 : 3 po výborném výkonu celého 
družstva! Branky: Drozdová 2, Kantnerová 4, Klementová 4, Vaňková 2, Rittichová 1. 

Nejlepší hráčka družstva: Bára Vaňková 

Nejlepší hráčka celého turnaje: Sára Kantnerová 

Branky celkem: 

Drozdová 9, Kantnerová 13, Klementová 10, Malá 1, Vaňková 11, Lásková 2, Hornsteinerová 5, Svobodová 4, 
Rittichová 5, Raslová 2. 

  



Konečné pořadí: 
1. DHC Plzeň A 
2. Sokol Kobylisy II A 
3. DHC Slavia Praha 
4. HC Plzeň 
5. DHC Plzeň B 
6. Sokol Kobylisy II B 
7. DHC Plzeň Špuntovky 
8. Sokol Písek 

 

DHC Plzeň B 

Pěkné výkony předváděly i hráčky z DHC Plzeň B. 

První utkání s dramatickou koncovkou proti HC Plzeň nakonec skončilo smírně 4 : 4. Branky: Haluzincová 1, 
Kajerová 2, Turková 1, 

Druhé utkání proti Kobylisům A bylo jednoznačnou záležitostí našich soupeřek. Vyrobily jsme neuvěřitelné 
množství chyb (13!) a prohrály 1 : 12. Branky: Kajerová 1. 

Třetí utkání proti Písku jsme naopak zvládly velmi dobře. K postupu do horní finálové skupiny jsme potřebovaly 
vyhrát o 10 branek. Po poločase 5 : 0 jsme bohužel nedokázaly stejný počet branek vstřelit v poločase druhém, a 
tak nám postup do finálové skupiny utekl o jediný gól. Je to škoda, protože šance jsme měly - 3 neproměněné 
trháky a jeden sedmimetrový hod. V brance výborně chytala Šuhajdová. Branky: Kabátníková 1, Kajerová 5, 
Pitulová 1, Turková 2. 

Nadstavbovou část jsme zahájily proti Špuntovkám. Všichni hrály s chutí, v brance se dařilo Kabátníkové. Zvítězily 
jsme 9 : 0. Branky: Haluzincová 1, Kabátníková 1, Kajerová 2, Pitulová 1, Tomanová 2, Turková 2. 

Poslední utkání o konečné 5. nebo 6. místo jsme sehrály proti Kobylisům B. Ve vyrovnaném utkání šance střídala 
šanci, ale branek moc nepadalo. V poli vynikaly Kajerová s Tomanovou. V dramatickém závěru jsme měly více štěstí 
než soupeřky a zvítězily jsme 3 : 2. Branky: Kajerová 2, Tomanová 1. 

Nejlepší hráčka družstva: Nela Kajerová. 

Branky celkem: 

Haluzincová 2, Kabátníková 2, Kajerová 12, Pitulová 2, Říhánková 0, Salzmanová, Šauerová, Šuhajdová, Tomanová 
3, Turková 5  

  



Minižačky přivezly ZLATO z pardubického Pramínku! 

V sobotu 17. 11. Odjely minižačky na tradiční turnaj Pramínek Cup do Pardubic. Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 
celkem 10 družstev a hrálo se systémem každý s každým. 

První utkání proti DHC Slavia Praha bylo z naší strany zbytečně nervózní. Padaly nám balony a zejména v první 
desetiminutovce se nedařila střelba. Pak ale přišlo uklidnění v podobě branek z ruky Kantnerové, v brance se začalo 
dařit Raslové a zvítězily jsme 7 : 2. 

Druhé a třetí utkání proti Havlíčkovu Brodu a Kutné Hoře byla spíše „tréninkem" rychlých útoků. Zvítězily jsme 13 : 
3 a 14 : 2. 

Čtvrté utkání proti Žirovnici mělo pro nás zvláštní příchuť - v loňské sezóně se nám proti tomuto družstvu 
abnormálně nedařilo a dokázaly jsme uhrát nejlépe remízový výsledek. V letošním roce ale bylo všechno jinak. 
Obrana 1 : 5 s vynikající Kantnerovou na hrotu nepustila soupeřky téměř k ničemu. Dařilo se i v útoku - i přesto, že 
množství chyb (10!) bylo nad naším tradičně vysokým průměrem. Zvítězily jsme 8 : 3. 

Další utkání proti Kobylisům B bylo znovu ve znamení rychlých útoků. Zvítězily jsme 16 : 2. 

Obdobně i zápas s Turnovem  - zde jsme se pokoušely o to, aby si každá hráčka vstřelila branku. To se záhy 
podařilo, a tak jsme se mohly soustředit na to, aby i menší a mladší soupeřky zaznamenaly alespoň jeden čestný 
úspěch :-).  Zvítězily jsme v pohodovém tempu a s úsměvem na rtech 19 : 1. 

V neděli ráno jsme nastoupily proti nebezpečným domácím. Ty s bouřlivou podporou domácích fanoušků 
nastoupily se snahou zvítězit. Naše hráčky ale přidaly plyn a soupeřky jasně přehrávaly. Hrály zodpovědně v obraně 
a účinně v útoku. Byla to znovu Kantnerová, která nejvíce trápila domácí - v obraně hrála na hrotu obranného 
systému 1 : 5 a v útoku byla neomylná (4 střely, 4 branky). Zvítězily jsme s přehledem 8 : 1. 

Následné utkání proti Hájům, se kterými jsme se letos už několikrát utkaly, představovalo větší oříšek, než jsme 
čekaly. Obměněná základní sestava a Kabátníková v brance dlouho dovolily soupeřkám držet s námi krok. Až 
druhou polovinu zápasu jsme zpřesnily střelbu a přestaly dostávat branky. Zvítězily jsme 11 : 4. 

Poslední utkání proti Kobylisům A pro nás představovalo výzvu v podobě agresivní vysunuté obrany. S přehledem 
jsme se s ní vyrovnaly a vyhrály jsme jednoznačně 10: 3. 

Celkově: 

Hrály jsme velmi dobře. Proti silnějším soupeřům jsme se vždy dokázaly vyburcovat ke kvalitním výkonům. Velmi 
dobře fungovala obrana, v útoku jsme se prosazovaly převážně do nepostavené obrany, ale dokázaly jsme sehrát i 
několik kombinací v postupném útoku. Herně se družstvo opíralo o výbornou Raslovou v brance (Raslová byla i 
vyhlášena nejlepší hráčkou našeho družstva). V poli patřily k největším oporám již 
tradičně Kantnerová a Vaňková.Drozdové se dařilo zejména v obraně a také výtečně zakládala rychlé útoky. Solidní 
výkon v obraně i v útoku podala Rittichová (ale musí ještě zapracovat na odrazu při střelbě). Klementovávelmi 
dobře bránila a dokázala dávat branky v důležitých okamžicích. Kajerová dokázala využít svoji rychlost a velice 
přesně střílela, ale musí ještě zlepšit disciplínu v obraně. Láskováněkolikrát výborně spolupracovala se spojkami, 
ale musí ještě zapracovat na umístění střelby.Svobodová podala velmi dobrý výkon s minimem chyb. Dokázala se 
prosazovat i Tomanová.Hornsteinerová překvapila několika pěknými záběhy. Kabátníková si naštěstí vybrala 
všechno špatné v zápase s Hájemi a v ostatních zápasech byla oporou. 

Statisticky: 

Odehrály jsme devět vítězných zápasů. Nejméně jsme zvítězily o pět branek. Naše celkové skóre bylo 108 : 21. 
Udělaly jsme celkem 59 chyb. Raslová pustila za svá záda jen 8 branek a měla úspěšnost zásahů 85 %. Kabátníková 
pustila za svá záda 13 branek a měla úspěšnost zásahů 13 %. 



Branky daly všechny hráčky: Drozdová 9, Hornsteinerová 11, Kabátníková 1, Kajerová 12, Kantnerová 23, 
Klementová 8, Lásková 7, Raslová 4, Rittichová 3, Svobodová 6, Tomanová 4, Vaňková 18 

  



Soutěžní turnaj mini 6+1 Tachov (1. 12. 2012) 

V sobotu 1. prosince proběhl soutěžní turnaj v házené minižactva 6+1 v Tachově. 

DHC Plzeň A 

V zápase proti Tachovu jsme si díky vysunuté obraně dokázaly bez problémů vypracovat poločasový náskok 8 : 0. 
Ve druhém poločase jsme obranu zasunuly a pokoušely se zdokonalit se v blokování. To se bohužel příliš nedařilo - 
čtyři obdržené branky jsou opravdu hodně. Naštěstí jsme dokázaly i osm vstřelit a zvítězily jsme 16 : 4. 

Další utkání proti HC Plzeň bylo ve znamení velkého množstív chyb (11 chyb) a dlouho se soupeři dařilo držet s 
námi gólově krok. Po nevýrazném poločasovém vedení 5 : 2 jsme stejný výsledkem vyhrály i druhou půly a zvítězily 
10 : 4. 

Třetí a nejzajímavější utkání jsme sehrály proti Talentu. Po vyrovnaném začátku jsme ze sebe setřásly trému a 
rozehrály se k dobrému výkonu. Dařilo se nám zejména v obraně. Pak přišel při našem rychlém přechodu ošklivý 
faul na Janu Hornsteinerovou, po němž dostal po zásluze jeden z nejleších hráčů soupeře červenou kartu. Do 
druhého poločasu jsme nastupovaly s příjemným náskokem 5 : 2. Ve druhém poločase jsme i nadále výborně 
bránily, ovšem v útoku naprosto vyhořela střelba - za celý zápas jsme nedaly jediný gól ze spojky, z levého křídla ani 
z rychlého útoku. Šance jsme si vypracovávaly, ale i ty nejvyloženější jsme neproměňovaly. První branku ve druhém 
poločase jsme vstřelily, až když na ukazateli svítil čas 10:30 h. Mezitím jsme obdrželi laciné branky po našich 
pomalých návratech do obrany.  Kluci otočili z 5 : 2 na 5 : 8. V závěrečném finiši jsme kluky osobní obranou donutily 
k chybám, ale stačilo to jen na kosmetickou úpravu skóre 7 : 8. 

Celkově jsme předvedly průměrný výkon. Z hráček je třeba vyzdvihnout Janu Hornsteinerovou, které se turnaj 
mimořádně vydařil - neudělala větší chyby a výborně střílela - byla se 13 brankami jednoznačně naší nejlepší 
střelkyní. 

Branky: 

Drozdová 2, Kantnerová 3, Klementová 5, Malá 1, Vaňková 1, Lásková 2, Hornsteinerová 13, Svobodová 3, 
Rittichová 

  



Zlatý a stříbrný Vánoční turnaj mini ve Strakonicích (15. 12. 2012) 

V sobotu 15. prosince zajížděly minižačky na další nesoutěžní turnaj tentokrát do Strakonic. Hrálo se ve dvou 
kategoriích - mini 4+1 a mini 6+1. 

Vzhledem k velké nemocnosti a velkému náledí na poslední chvíli několik družstev odřeklo účast. 

Házená 6+1 

V šestkové házené se tak utkali: kluci z Talentu Plzeň, Úval, Strakonic, smíšené družstvo z Třeboně a holky z DHC 
Plzeň. 

Hned první utkání svedlo proti sobě již tradiční rivaly - holky z DHC a kluky z Talentu. Po poločase 3 : 4, kdy jsme my 
holky převážně dotahovaly, jsme ani ve druhém poločase nenašly recept na výborně hrajícího Honzu Šmrhu (6 gólů 
v utkání). V útoku jsme několikrát chybovaly při rozhodování a tradičně nepřesně střílely. Po relativně vyrovnaném 
průběhu jsme prohrály 6 : 9. Branky: Drozdová 2, Hornsteinerová 3, Kantnerová 1. 

Druhé utkání proti Úvalům bylo bohužel také naším poměrně typickým utkáním. Obrovskou herní převahu jsme jen 
s potížemi dokázaly přetavit v branky. Po poločase 3 : 1 pro nás se ve druhém poločase dlouho hrálo bez branek. 
Pak konečně ranou z dálky Sára Kantnerová dokázala prostřelit vše, co jí stálo v cestě, a dala uklidňující čtvrtou 
branku. Celkově jsme vyhrály 5 : 2. Branky: Drozdová 1, Kantnerová 2, Vaňková 2. 

Třetí utkání proti Kapříkům z Třeboně jsme prvních pět minut naprosto zapomněli bránit, a tak v polovině prvního 
poločasu byl stav téměř vyrovnaný. Druhý poločas ale přinesl naši výraznou brankovou převahu a zvítězily jsme s 
jistotou 17 : 7. Branky: Drozdová 1, Hornsteinerová 4, Kantnerová 3, Klementová 2, Lásková 1, Turková 1, Vaňková 
5. 

Poslední utkání se Strakonicemi bylo znovu ve znamení naší mizerné obrany na začátku utkání.  Pak ale přišla velká 
spousta branek a zvítězily jsme 18 : 5. Branky: Drozdová 3, Hornsteinerová 1, Kantnerová 4, Klementová 4, 
Rittichová 1, Turková 2, Vaňková 2, Malá 1. 

Celkově: 

Nejlepší hráčkou našeho družstva byla jednoznačně Malina. Kromě dvou laciných branek z křídla chytala po celý 
turnaj nadstandardně. Je velká škoda, že se nevyhlašovaly nejlepší jednotlivci - byla jednoznačně nejlepší 
brankářkou celého turnaje. 

Hra v útoku byla pestrá - opět jsme si procvičily některé signály. Zapojovaly se všechny hráčky - každá si dala gól. 

Konečné pořadí: 
1. Talent Plzeň 
2. DHC Plzeň 
3. Jiskra Třeboň 
4. Úvaly 
5. Strakonice 

Branky: 

Drozdová 7, Hornsteinerová 8, Kantnerová 10, Klemetnová 6, Lásková 1, Rittichová 1, Turková 3, Vaňková 9, Malá 
1. 

Házená 4+1 

Vynikajícího úspěchu dosáhlo družstvo mini 4+1. V konkurenci dvou chlapeckých družstev (Strakonic a Úval) se 
nenechalo zahanbit a zvítězilo!!! 



Naše družstvo i přes neúčast několika omluvených mužstev sehrálo čtyři kvalitní utkání díky dvoukolovému 
systému turnaje. Za oba soupeře nastoupili hlavně kluci a bylo to znát na důrazu, hlavně při hře na osobní obranu. 

Naše hráčky však dokázaly, že kolektivní hra, založená na těch nejzkušenějších z nejmladších v DHC, může být 
cestou k úspěchu. 

První utkání s družstvem pořádajících Strakonic byla bitva o každý míč a nakonec díky úspěšné střelbě tria spojek 
Haluzincová, Pitulová a Tomanová jsme dokázaly zvítězit o jediný gól!  

Druhé utkání proti Sokolu Úvaly bylo jasně v naší režii. Gólově se zapojily všechny hráčky a zaslouženě jsme 
zvítězily 14:3. 

Tímto výsledkem bylo jasné, že druhé utkání s domácím celkem rozhodne o konečném vítězi tohoto turnaje. 

Průběh druhého vzájemného utkání kopíroval to první. Ve vedení se střídala obě družstva, a asi i díky našim 
neproměněným pokutovým hodům byl stav po poločase jen 7:7. Ve druhém poločase jsme vedly o dva góly, ale 
také 2 min. před koncem o dva góly prohrávaly!  Nakonec velké drama skončilo zaslouženou remizou a bylo jasné, 
že když nezaváháme v posledním utkání, můžeme se radovat z vítězství v celém turnaji!  Poslední utkání jsme 
vyhráli 11:3 a bylo rozhodnuto, že perníkové medaile za první místo jsou naše !! Všem hráčkám je třeba poděkovat 
za bojovnost a kolektivní nasazení.  

Branky: 

Kabátníková 3, Pitulová 10, Tomanová 13, Haluzincová 14, Oxová 3, Šauerová 1, Salzmanová, Říhánková 3. 

  



Soutěžní turnaj mini 6+1 DHC Plzeň (19. 1. 2013) 

V sobotu 19. 1. 2013 proběhl v hale DHC Plzeň soutěžní turnaj mini v házené 6+1. 

DHC Plzeň A 

Naprosto suverénně a s přehledem odehrály všechny čtyři svoje zápasy hráčky DHC Plzeň A. Kolektivní výkon 
vycházel především z dobré obrany. Ve většině případů pak následoval rychlý přechod do útoku a zakončení, dříve 
než se soupeři stačili vrátit na svou polovinu. Prosazovaly se všechny hráčky. 

Výsledky: 

• DHC Plzeň B 19 : 0 

• Kynžvart 19 : 2 

• Háje 12 : 2 

• HK Slavia VŠ Plzeň 15 : 3 

Branky: 

Drozdová 8, Hornsteinerová 10, Kantnerová 15, Klementová 10, Lásková 8, Malá, Rittichová 4, Svobodová 1, 
Vaňková 11. 

DHC Plzeň B 

Za družstvo DHC Plzeň B nastoupily převážně hráčky mladší (ročník 2003) a začínající. 

Málo zkušeností bylo znát především v úvodním derby. Pak už ale začal mít výkon stoupající tendenci. Bohužel se 
ve druhém zápase proti Hájům vůbec nevydařil první poločas brankářkám. A tak do branky nastoupila Raslová - a té 
se dařilo zlikvidoval téměř všechny střely soupeřek. Druhý poločas tak skončil remízou (ale díky nevydařenému 
prvnímu poločasu jsme prohrály). Třetí utkání proti Slavii mělo podobný průběh. První poločas se vůbec nedařilo 
brankářkám. Ve druhém se rozchytala Kabátníková. Také hra v poli se začala zlepšovat - samostatná uvolnění se 
dařila Tomanové, Pitulové i Raslové. Po prvním prohraném poločase jsme dokázaly zvítězit v poločase druhém 
(bohužel v celkovém součtu byla lepší Slávie). Poslední utkání proti Kynžvartu se začalo střelecky dařit Haluzincové 
a v brance opět zářila Raslová a ve druhém poločase se v brance dařilo i Kabátníkové. Zvítězily jsme 8 : 1. 

Výsledky: 

• DHC A 0 : 19 

• Háje 4 : 8 

• Slavia 6 : 10 

• Kynžvart 8 : 1 
Branky: 

Haluzincová 9, Kabátníková 1, Oxová, Pitulová, Říhánková, Šuhajdová 2, Tomanová 2, Vojtěchová, Raslová 4. 

  



Zlatý Minicup (Praha 23. - 24. 3. 2013) 

O víkendu 23. - 24. 3. vyrazily minižačky do Prahy na tradiční turnaj Minicup, který pořádají Háje Praha. Jak už na 
tomto turnaji bývá zvykem, sešla se nejlepší družstva z celé republiky. 

Naše družstvo po výsledcích z předchozích turnajů jelo s cílem získat medaili. Uvědomovali jsme si, že to nebude 
nic jednoduchého, hrát bez zraněné Sáry Kantnerové a v sobotu i bez Lucie Klementové. Naštěstí družstvo 
prokázalo, v čem je jeho síla. 

Na rozjezd nás čekal Havlíčkův Brod. Bez větších problémů jsme si s ním poradily  8 : 3 (Branky: Drozdová 1, 
Haluzincová 1, Hornsteinerová 3, Rittichová 1, Vaňková 2). 

Druhé utkání proti Slávii Praha bylo už těžší. Přesto díky agresivní obraně 1 : 5 jsme i tohle utkání bez problémů 
zvládly a zvítězily opět 8 : 3 (Branky: Drozdová 1, Hornsteinerová 2, Raslová 1, Vaňková 4). 

Třetí utkání nás čekal nevyzpytatelný Zlín. Po prvním poločase, plném našich chyb jsme vedly 5 : 3. Ve druhém 
poločase jsme už dokázaly méně chybovat a lépe bránit. Zvítězily jsme 9 : 4 (Branky: Drozdová 2, Hornsteinerová 1, 
Pitulová 1, Rittichová 1, Vaňková 4). 

Čtvrté utkání proti domácím Hájům jsme nejprve bez problémů zvládly první poločas 5 : 2. Pak ale přišel herní i 
střelecký útlum a dvě laciné branky. Rázem to bylo 5 : 4 a už zbývaly jen necelé tři minuty do konce utkání. Do 
branky se vrátila zpět Malá, v útoku jsme konečně protrhly střeleckou smůlu a zvítězily 7 : 4. (Branky: Drozdová 3, 
Hornsteinerová 2, Vaňková 2). 

Páté utkání proti Chebu jsme znovu zvládly v herní pohodě a po poločase, který skončil "jen" 3 : 1, jsme celkově 
zvítězily 11 : 2. Branku levou rukou ze sedmimetrového hodu vstřelila "sádra" Sára Kantnerová (Branky: Drozdová 
3, Haluzincová 1, Hornsteinerová 1, Malá 1, Svobodová 2, Vaňková 2, Kantnerová 1). 

Šesté utkání proti Karviné bylo jasné, že jde o medaile. Karvinští přijeli do Prahy s velkým množtvím fanoušků, kteří 
každé jejich vystoupení hlasitě povzbuzovali nejen pomocí hlasivek, ale i bubnů. V bouřlivé atmosféře se naše 
družstvo předvedlo v tom nejlepším světle. Vynikající obrana v čele s výbornou brankářkou Malou, nedala 
soupeřkám nejmešní šanci vstřelit branku. Všechny střely, které na branku šly a neskončily v blocích, Malina s 
jistotou chytla. I v útoku se nám nad očekávání dařilo. Nejprve třemi rychlými brankami (po každé jiným způsobem 
a z jiné pozice) soupeře zaskočila Vaňková. Pak už na hřišti kralovala především Drozdová. Přesně přihrávala, 
střílela i rozehrávala ostatním. Karvinská obrana jí nedokázala zastavit. A tak nakonec původně očekávaný nervák 
skončil výsledkem 11 : 1 pro naše hráčky. Branky: Drozdová 3, Hornsteinerová 3, Rittichová 1, Svobodová 
1,Vaňková 3. 

V neděli ráno nás čekal další adept na medaile - tradiční soupeř z Kobylis. Zápas byl vyrovnaný od začátku až do 
samého konce. Na naše góly z postupného útoku dokázaly Kobylisy odpovídat zejména po našich chybách a 
snižovat z rychlých útoků. Tři minuty před koncem za stavu 3 : 3 zdaleka nebylo o vítězi rozhodnuto. Pak nám ale v 
útoku rozhodčí zasignalizoval pasivní hru a nepříliš povedená střela, kterou vyslala Klementová na branku, naštěstí 
skončila v síti. V dalším útoku to byla opět Klementová, která konečně poslechla rady trenérek a změnila kličku a 
zvýšila již na 5 : 3. Poslední slovo pak řekla Vaňková, která po kombinaci z devítimetrového hodu dala náš šestý gól. 
Kobylisy v závěru ještě jeden gól vsítily, ale na našem vítězství už to nic nezměnilo. Branky: Drozdová 1, 
Hornsteinerová 1, Klementová 2, Vaňková 2. 

Poslední utkání proti Kynžvartu jsme si užily my i maličké soupeřky. V útoku jsme bez problémů střílely jednu 
branku za druhou, a tak jsme si v obraně "mohly dovolit" dostat branku od úplně těch nejmenších, ještě do školky 
chodících, házenkářek. Sice to dalo docela práci, než se trefily všechny tři kynžvartské naděje, ale nakonec se to 
povedlo :-) Zvítězily jsme 13 : 4. Branky: Haluzincová 3, Hornsteinerová 1, Klementová 2, Lásková 3, Malá 2, 
Pitulová 1, Svobodová 1. 

Celkově: Hlavní tíha při utkáních ležela na Báře Vaňkové, která bez problémů unesla zodpovědnost a oddřela, co 
bylo potřeba. Velmi dobře hrály i Drozdová s Hornsteinerovou a Rittichová. Aktivitou mile překvapila Svobodová. 



Výborně chytaly i obě brankářky - Malá (82 % úspěšnost), Raslová (76 % úspěšnost). Naše vítězství bylo vydřené a 
zasloužené. Doufejme, že se bude dařit i v dalších turnajích. 

Branky celkem: 

Drozdová 14, Haluzincová 5, Hornsteinerová 14, Klementová 4, Láskvoá 3, Malá 3, Pitulová 2, Raslová 1, Rittichová 
3, Svobodová 4, Vaňková 19. 

Konečné pořadí: 
1. DHC Plzeň 
2. Sokol Kobylisy II 
3. DHC Slavia Praha 
4. Sokol Karivná 
5. HC Junior Zlín 
6. Lokomotiva Cheb 
7. HC Háje Praha 
8. Lázně Kynžvart 
9. Jiskra Havlíčkův Brod 

  



Minižačky vezou zlato z Vršovic (20. 4. 2013) 

V sobotu 20. dubna 2013 jely minižačky na další turnaj do Prahy - tentokrát do Vršovic. Kromě letos již tradičního 
soupeře dívek z Kobylis nás čekaly ještě zápasy proti klučičím (Talent Plzeň) nebo smíšeným družstvům (Vršovice A, 
Vršovice B, Kutná Hora). 

Stejně jako v loňském roce i letos pro nás turnaj začínal zápasem proti Talentu. V brance nastoupila Malina (Míša 
Malá), která měla minule na čtyřkovém turnaji rozhodující podíl na výhře. Tentokrát se jí bohužel vůbec nedařilo a 
z 9 střel chytila jen tři. Pak jí vystřídala v brance Rasl (Karolína Raslová) - a té se naopak dařilo výtečně - ze sedmi 
střel pustila jen jedinou. Bohužel v poslední minutě, a to branku, která znamenala konečnou remízu 7 : 7. Branky: 
Drozdová 1, Hornsteinerová 1, Kantnerová 3, Vaňková 2. Byla to škoda, protože v utkání jsme byly herně lepším 
týmem. Zároveň to znamenalo, že pokud žádné z těchto dvou družstev už neklopýtne, bude rozhodovat skóre. 

Druhý zápas představoval pro nás téměř derby - se Sokolem Kobylisy jsme se v této sezóně utkaly už po několikáté. 
Naštěstí v tomto utkání se nám od začátku dařilo přecházet přes vysunutou obranu soupeřek a s přehledem jsme 
střílely branky. Navíc k úplně jinému zápasu nastoupila Malina a s přehledem likvidovala i ty nejnebezpečnější 
střely soupeřek. Zvítězily jsme 9 : 4. Branky: Hornsteinerová 1, Kantnerová 3, Klementová 1, Rittichová 2, Vaňková 
1. 

Následující tři utkání vypadala téměř shodně. Měnil se jen druh obrany a výše skóre. Za nás střílely branky všechny 
hráčky. Výsledky: Kutná Hora 16 : 3 (Drozdová 1, Hornsteinerová 2, Lásková 4, Malá 1, Raslová 1, Rittichová 1, 
Svobodová 4, Turková 1, Vaňková 2), Vršovice B 18 : 1 (Drozdová 4, Hornsteinerová 2, Kantnerová 3, Klementová 1, 
Lásková 2, Raslová 1, Rititchová 2, Vaňková 3), Vršovice A 12 : 3 (Drozdová 1, Hornsteinerová 2, Kantnerová 5, 
Klementová 1, Lásková 1, Vaňková 1).  

Díky tomu jsme měly celkově lepší skóre a podařilo se nám vybojovat pomyslné zlato (před druhými kluky z Talentu 
a třetími dívkami z Kobylis). 

Herně se dařilo všem hráčkám. Velmi dobrý výkon předvedly obě brankářky - Malině se sice nedařilo s Talentem, i 
tak má úspěšnost 71 %. Rasl tentokrát ještě lépe - 77 %. V útoku je třeba pochválit úplně všechny - každá hráčka 
odvedla poctivou práci v obraně a vstřelila několik branek v útoku. 

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Pavlína Lásková (80% úspěšnost střelby, výborná obrana a chytrá poziční 
hra v útoku). 

Branky: 

Drozdová 7, Hornsteinerová 8, Kantnerová 14, Klementová 4, Lásková 8, Malá 1, Raslová 2, Rittichová 5, 
Svobodová 4, Turková 1, Vaňková 9. 

  



Minižačky se dále vezou na vítězné vlně (19. 5. 2013 VŠ Plzeň) 

V neděli 19. 5. 2013 se na hřištích HK Slavia VŠ Plzeň odehrál první ze dvou nadstavbových turnajů Plzeňské ligy 
mini 6+1. Z dlouhodobé soutěže se kvalifikovala následující družstva: DHC Plzeň, Talent Plzeň, TJ Sokol Šťáhlavy, HC 
Plzeň, HK Slavia VŠ Plzeň. 

Hráčky DHC Plzeň, posílené o uzdravenou Sárou Kantnerovou, pokračovaly v dobrých výkonech z Memoriálu Karla 
Šulce a rázně vykročily za medailí. 

Nejprve jednoznačně přehrály HC Plzeň 21 : 2. 

Ve druhém utkání, předčasném finále, proti Talentu Plzeň pak předvedly kvalitní kolektivní výkon založený 
především na výborné obraně a účinném útoku. Po poločasovém vedení 5 : 1 přišel malý střelecký výpadek na 
začátku poločasu druhého. Naštěstí kluci nenašly recept na vynikající dívčí obranu a ani jim se nedařilo střílet 
branky. Utkání jsme dotáhly do vítězného konce a zvítězily příjemným rozdílem 8 : 3. 

Třetí utkání proti Slavii VŠ Plzeň bylo znovu ve znamení naší jednoznačné převahy. Slávisté hrající bez chuti 
nedokázaly překonat "modrou zeď" stojící na devíti metrech. Zvítězily jsme 11 : 1. 

Poslední utkání proti Šťáhlavům bylo dalším z medailových utkání. Přestože jsme v předchozích dvou zápasech 
Šťáhlavy pokaždé porazily, vždycky to bylo dramatické utkání. A obdobně tomu bylo i teď. Zpočátku jsme 
prohrávaly 1 : 3, pak se ale podařilo otočit. Výborně chytal brankář kluků, který zneškodnil kromě tří 
sedmimetrových hodů i řadu dalších našich vyložených šancí. Ve druhém poločase jsme zlepšily obrau a výborně 
chytala i naše Malina (za druhý poločas dostala jen jednu branku). V útoku jsme si poctivou prací vydřely další 
branky. Proměněná devítka po čase z rukou Drozdové dovršila náš výkon a ukazatel skóre zastavila na konečném 
stavu 10 : 4 pro nás! 

Na příštím turnaji (1. 6. na DHC Plzeň) se s každým ze soupeřů utkáme ještě jednou a součet bodů z obou turnajů 
rozhodne o konečném vítězi této soutěže. 

Branky: 

Drozdová 10, Hornsteinerová 2, Kajerová 2, Klementová 8, Lásková 5, Malá 2, Raslová 2, Rittichová 1, Svobodová 3, 
Turková 1, Vaňková 6, Kantnerová 9. 

  



První turnaj v miniházené (22. 9. 2012 DHC Plzeň) - dvě ZLATA pro DHC! 

Výbornými výkony se prezentovala všechna družstva DHC Plzeň na úvodním turnaji v miniházené. Letošním roce 
zaznamenala soutěž mini 4+1 nárůst družstev, 12 účastníků se představilo ve třech skupinách. 

Skupina č. 1 byla nejnapínavější - hned tři družstva měla po čtyřech bodech (kromě Talentu A i obě družstva DHC). 
Ze zlata se nakonec radovalo družstvo DHC Plzeň B, které po vynikajícím výkonu porazilo družstvo Talentu 
nejprve 7 : 6 v poločase s osobní obranou, a pak 6 : 4 ve druhém poločase se zónovou obranou. V poli vynikaly 
Kantnerová, Drozdová a Rittichová, v brance podržela Raslová. 

Dobrý výkon předvedlo i družstvo DHC A, které také s Talentem odehrálo vyrovnaný první poločas a trápilo ho i v 
poločase druhém. Nejvíce se dařilo Vaňkové, která byla k neudržení, dařilo se i Hornsteinerové. 

Ve skupině č. 2 startovalo družstvo DHC Plzeň E, které pouze "zaskakovalo" za družstvo Chebu, jež na první turnaj 
nepřijelo. V pohodovém tempu přehrálo Céčko Talentu i Rokyany, pouze s Talentem B se trápilo a zápas nakonec 
skončil remízou. 

Ve skupině č. 3 se dařilo oběma družstvům Špuntovek - druhé a třetí místo je úspěchem. 

DHC Plzeň A (skupina 1) 

• DHC Plzeň B 10 : 9 

• VŠ Plzeň A 14 : 7 

• Talent A 9 : 13 
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 2. místo  

Branky: Pitulová 1, Hornsteinerová 14, Vaňková 14, Lásková 4, Šuhajdová, Turková 1, Šauerová 

DHC Plzeň B (skupina 1) 

• DHC Plzeň A 9 : 10 

• VŠ Plzeň 14 : 7 

• Talent A 9 : 13 
Celkově: miniházená 1. místo, trháky 1. místo, přesná střelba 3. místo 

Branky: Rittichová 1, Drozdová 11, Kantnerová 16, Raslová 2, Svobodová 4, Kabátníková, Vojtěchová, Tomanová 2 

DHC Plzeň C (skupina 3) 

• Slavoj Tachov 14 : 6 

• VŠ Plzeň B 6 : 11 

• DHC Plzeň D 13 : 3 
Celkově: miniházená 2. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 3. místo 

Branky: Komárková 12, Toušová 6, Egermajerová 2, Donátová, Dubská 13, Strnadová, Benešová 

DHC Plzeň D (skupina 3) 

• Slavoj Tachov 13 : 4 

• VŠ Plzeň B 2 : 16 

• DHC Plzeň C 3 : 13 
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 4. místo, přesná střelba 4. místo 

Branky: Krausová 13, Tyrpeklová, Nová, Lapšanská 3, Šindelářová, Čákorová 2, Jägerová 

DHC Plzeň E (skupina 2) 

• Talent C 10 : 3 

• Talent B 5 : 5 



• HK Rokycany 14 : 4 
Celkově: miniházená 1. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 2. místo 

Branky: Pitulová 3, Raslová 6, Rittichová 11, Šauerová, Šuhadjová, Svobodová 10, Turková, Říhánková, Vojtěchová 

  



Druhý turnaj v miniházené (21. 10. 2012 DHC Plzeň) 

V neděli 21. 10. proběhl v hale DHC Plzeň druhý turnaj v miniházené. Vzhledem ke zvýšenému zájmu družstev se 
hrálo tentokrát ve čtyřech skupinách. 

Ve skupině č. 1 se nadmíru dařilo oběma družstvům DHC Plzeň. Po výborných výkonech porazila obě naše družstva 
obě družstva Talentu a obsadila patrně poprvé v historii této soutěže první a současně i druhé místo ve skupině č. 
1. 

V družstvu DHC Plzeň A se tradičně dařilo Vaňkové a výborně hrála i Drozdová. V brance velmi dobře chytaly 
Kabátníková a Raslová. 

V družstvu DHC Plzeň B vynikala Kantnerová, ale dařilo se i Láskové. Rozhodujicí podíl na výhře nad Talentem A pak 
měla Turková. Po všechny zápasy spolehlivě chytala Malina :-)  

Ve skupině č. 3 se dařilo družstvu DHC Plzeň C. Nakonec z toho po jedné výhře a jedné remíze bylo na skóre "až" 
třetí místo. Pochvalu zaslouží především Tomanová a Turková, rychle se lepší i talentovaná Haluzincová - která 
hned na svém prnvím turnaji vstřelila 5 branek. 

Výsledky 

DHC Plzeň A (skupina 1) 

• DHC Plzeň B 8 : 14 

• Talent B 18 : 8 

• Talent A 14 : 11 
Celkově: miniházená 2. místo, trháky 1. místo, přesná střelba 2. místo  

Branky: Raslová 2, Kajerová 3, Vaňková 11, Drozdová 17, Kabáítníková 1, Haluzincová 1, Svobodová 4, Tomanová 

DHC Plzeň B (skupina 1) 

• DHC Plzeň A 14 : 8 

• Talent A 16 : 9 

• Talent B 14 : 7 
Celkově: miniházená 1. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 1. místo 

Branky: Malá, Rittichová 7, Kantnerová 18, Turnková 3, Šauerová, Hornsteinerová 7, Lásková 10  

DHC Plzeň C (skupina 3) 

• Talent C 10 : 19 

• DHC Plzeň F 14 : 2 

• Rokycany B 12 : 12 
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 2. místo 

Branky: Šuhajdová, Tomanová 14, Kabátníková 1, Šauerová 1, Říhánková, Haluzincová 5, Salzmanová, Turková 17 

DHC Plzeň D (skupina 4) 

• DHC Plzeň E 10 : 1 

• Tachov 7 : 8  

• Talent D 8 : 7 
Celkově: miniházená 2. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 4. místo 

Branky: Egermajerová, Komárková 8, Šindelářová, Dubská 5, Toušová 10, Donátová, Čákorová 



DHC Plzeň E (skupina 4) 

• DHC Plzeň D 1 : 10 

• Talent D 3 : 17 

• Tachov 1 : 14 
Celkově: miniházená 4. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 3. místo 

Branky: Tyrpeklová, Lapšanská, Strnadová, Nová, Benešová, Krausová, Jägerová, Říhánková 

DHC Plzeň F (skupina 3) 

• Rokycany B 0 : 14 

• DHC Plzeň C 2 : 14 

• Talent Plzeň B 0 : 17 
Celkově: miniházená 4. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 4. místo 

Branky: Egermajerová, Toušová 1, Lapšanská, Dubská, Říhánková 1, Nová, Strnadová, Šindelářová, Touš, Benešová 

  



Třetí turnaj v miniházené (10. 11. 2012 DHC Plzeň) 

V sobotu 10. 11. odehráli nejmladší házenkářky a házenkáři již třetí turnaj v miniházené - tentokrát na Talentu 
Plzeň. Znovu se hrálo ve čtyřech skupinách. 

Ve skupině č. 1 se znovu dařilo oběma družstvům DHC Plzeň. V družstvu DHC Plzeň A vynikaly Vaňková, Drozdová a 
Lásková, ale velmi dboře hrály i Kajerová a Pitulová. V družstvu DHC Plzeň B výborně hrála zejména Kantnerová, ale 
trefovaly se také ostatní. Brankářkám (Kabátníkové a Šuhajdové) se tentokrát příliš nedařilo. 

Ve skupině č. 3 se dařilo družstvu DHC Plzeň C. Družstvo hrající na dvě vyrovnané lajny herně táhla zejména 
Tomanová, ale dařilo se i Pitulové a Haluzincové. Nebezpečně střílely i Říhánková, Salzmanová a Kabátníková. Po 
dobrém výkonu podepřeném i dobrými výkony brankařek (opět Kabátníková a Šuhajdová) jsme turnaj vyhrály! 

Výsledky 

DHC Plzeň A (skupina 1) 

• DHC Plzeň B 16 : 15 

• Talent A 20 : 27 (druhý poločas jsme vyhrály 11 : 8) 

• VŠ Plzeň A 27 : 5 
Celkově: miniházená 2. místo, trháky 1. místo, přesná střelba 1. místo 

Branky: Kabátníková, Drozdová 18, Kajerová 5, Vaňková 16, Pitulová 3, Lásková 20 

DHC Plzeň B (skupina 1) 

• DHC Plzeň A 15 : 16 

• VŠ Plzeň A 17 : 8 

• Talent A 12 : 26 
Celkově: miniházená 3. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 2. místo 

Branky: Šuhajdová, Hornsteineorvá 5, Kantnerová 21, Klementová 3, Tomanová 4, Svobodová 12, Šauerová 1  

DHC Plzeň C (skupina 3) 

• Talent C 13 : 9 

• Loko Cheb 11 : 4 

• Tachov A 15 : 9 
Celkově: miniházená 1. místo, trháky 1. místo, přesná střelba 2. místo 

Branky: Šauerová 2, Haluzincová 9, Oxová, Pitulová 10, Tomanová 12, Šuhajdová 2, Salzmanová, Říhánková 2, 
Kabátníková 2  

DHC Plzeň D (skupina 4) 

• DHC Plzeň E 17 : 0 

• Talent D 10 : 6 

• Cheb B 18 : 8 
Celkově: miniházená 1. místo, trháky 1. místo, přesná střelba 2. místo 

Branky: Toušová 28, Komárková 11, Dubská 5, Čákorová 1, Šindelářová, Nová  
 
  



DHC Plzeň E (skupina 4) 

• DHC Plzeň D 0 : 17 

• Cheb B 7 : 10 

• Talent D 4 : 11 

Celkově: miniházená 4. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 3. místo 

Branky: Egermajerová 5, Krausová 4, Donátová, Tyrpeklová, Benešová, Lapšanská 1 

  



Čtvrtý turnaj v miniházené (Rokycany 16. 12. 2012) 

V neděli 16. 12. proběhl v pořadí již čtvrtý turnaj v miniházené. Tradiční účastníci se sjeli do Rokycan - tentokrát se 
hrálo pouze ve třech skupinách. Rokycanští se pořadatelství zhostili přímo skvěle a připravili pro děti i sladké 
odměny. 

Ve skupině č. 1 se již tradičně představila dvě družstva DHC Plzeň. Tentokrát obě v trochu netypickém složení - 
nejlepší hráčky z předchozích turnajů zůstaly s výjimkou Vaňkové tentokrát doma. 

Výsledky 

Družstvo DHC A odehrálo vyrované derby s DHC B, statečně se drželo proti klukům z Talentu a o jediný gól podlehlo 
družstvu Rokycan. Kromě výborně hrající (ale již méně se trefující) Vaňkové v družstvu zářila Rittichová - pohybem, 
důrazem a mnohdy i přesnou střelbou trápila všechny soupeře. 

V družstvu DHC B vynikala Lásková i v poli hrající Malá. Vynikající (a svůj dosud nejlepší výkon) podala Turková. 

DHC Plzeň A (skupina 1) 

• DHC Plzeň B 11 : 14 

• Talent A 5 :15 

• Rokycany A 11 : 12 
Celkově: miniházená 4. místo, trháky 2. místo, přesná střelba 2. místo 

Branky: Kabátníková, Oxová, Vaňková 15, Rittichová 12, Pitulová 1, Salzmanová 

DHC Plzeň B (skupina 1) 

• DHC Plzeň A 14 : 11 

• Rokycany A 15 : 15 

• Talent A 8 : 18 
Celkově: miniházená 2. místo, trháky 3. místo, přesná střelba 2. místo 

Branky: Šuhajdová, Malá 7, Lásková 13, Tomanová 3, Turková 14, Říhánková S. 

DHC Plzeň C (skupina 2) 

• Talent B 3 : 33 

• Rokycany B 4 : 8 

• Cheb B 8 : 13 
Branky: Toušová 1, Komárková 7, Egermajerová, Dubská 7, Nová, Šindelářová, Lapšanská 

DHC Plzeň D (skupina 3) 

• Talent C 7 : 17 

• Talent D 5 : 21 

• Tachov 4 : 14 
Branky: Egermajerová 8, Toušová 2, Říhánková Z., Krausová 5, Donátová, Strnadová 1 

  



Pátý turnaj v miniházené (HK Slavia VŠ Plzeň, 13. 1. 2013) 

V neděli 13. 1. se sešli všichni malí šikovní miniházenkáři v hale HK Slavia VŠ Plzeň, aby změřili své síly. 

Ve skupině č. 1 se představila dvě družstva DHC Plzeň a utkala se s kluky z Talentu a Rokycan. Dařilo se zejména 
družstvu DHC Plzeň A, které si poradilo se všemi soupeři a zvítězilo. 

Výsledky 

DHC Plzeň A (skupina 1) 

• Talent A 12 :8 

• DHC Plzeň B 12 : 7 

• Rokycany A 19 : 14 
Celkově: 1. místo 

Branky: Kabátníková, Vaňková 10, Drozdová 12, Svobodová 5, Rittichová 10, Klementová 6 

DHC Plzeň B (skupina 1) 

• Rokycany A 15 : 4 

• DHC Plzeň A 7 : 12 

• Talent A 11 : 17 
Celkově: 3. místo 

Branky: Malá 4, Raslová 2, Hornsteinerová 4, Kantnerová 14, Lásková 8, Tomanová 1, Haluzincová 1 

DHC Plzeň C (skupina 3) 

• Tachov A 8 : 12 

• Talent C 11 : 11 

• Cheb A 22 : 6 
Celkově: 3. místo 

Branky: Rittichová 4, Pitulová 14, Tomanová 12, Salzmanová 1, Říhánková 3, Vojtěchová 3, Oxová 2, Šauerová 2 

  



Šestý turnaj v miniházené (Tachov, 16. 3. 2013) 

V sobotu 16.3. se sjeli všichni malí i větší miniházenkáři do haly Slavoje Tachov. Dopoledne se v pětičlenné skupině 
č. 3 představila družstva DHC Plzeň C a DHC Plzeň D. Tentokrát se jim nedařilo. Odpoledne  statečně bojovaly s 
těžkými soupeři hráčky DHC Plzeň A a DHC Plzeň B - tentokrát v oslabené sestavě (část hráček se zúčastnila ve 
stejné době hrajícího se turnaje mladších žaček). 

Výsledky 

DHC Plzeň A (skupina 1) 

• Talent A 10 : 16 

• Rokycany A 8 : 10 

• VŠ Plzeň A 13 : 7 
Celkově: 3. místo 

Branky: Raslová, Hornsteinerová 10, Lásková 11, Svobodová 6, Haluzincová 4 

 DHC Plzeň B (skupina 2) 

• Rokycany B 12 : 9 

• VŠ Plzeň B 7 : 8 

• Talent B 4 : 17 
Celkově: 3. místo 

Branky: Šuhajdová, Oxová 1, Pitulová 8, Šauerová 3, Vojtěchová 5, Raslová 6. 

DHC Plzeň C (skupina 3) 

• DHC Plzeň D 5 : 5  

• Talent C 1 : 12 

• Tachov A 3 : 8 

• Tachov B 3 : 7  
Celkově: 4. místo 

Branky: Komárková 4, Toušová 3, Krausová 2, Říhánková 3, Donátová 

DHC Plzeň D (skupina 3) 

• DHC Plzeň C 5 : 5 

• Talent C 6 : 12 

• Tachov A 2 : 14 

• Tachov B 2 : 6 
Celkově: 5. místo 

Branky: Egermajerová 6, Dubská 9, Nová, Strnadová, Tyrpeklová, Lapšanská, Říhánková 

  



Sedmý turnaj v miniházené (DHC Plzeň, 7. 4. 2013) 

V neděli 7. 4. proběhl v hale DHC Plzeň již sedmý soutěžní turnaj v miniházené. Turnaj proběhl netradičním 
způsobem - družstva byla rozdělena do dvou sedmičlenných skupin a v rámci skupin se hrálo systémem každý s 
každým. Rolí rozhodčích se opět velmi dobře zhostily mladší a starší žačky DHC Plzeň. 

Družstvo DHC Plzeň A odehrálo celkově velmi dobrý turnaj. Bohužel na začátku klopýtlo s DHC Plzeň B. Pak si ale 
hned v následujícím utkání spravilo chuť a porazilo nejsilnější možnou sestavu kluků z Talentu 11 : 8 (dařilo se 
zejména Drozdové, Hornsteinerové, Vaňkové a Turkové). Rozhodující roli v zápase sehrála brankářka Malá - která 
vychytávala kluky z dálky i z vyložených šancí. V dalších zápasech pak DHC A s přehledem porazilo Roakycany A, 
Rokycany B a Slávii A. Nakonec se trochu potrápilo s Talentem B. Ale celkově z toho bylo vynikající a cenné první 
místo. 

DHC Plzeň B nastoupilo v sestavě s Kantnerovou (která hrála poprvé po vyléčeném zranění ruky). I DHC B 
předvedlo velmi dobré výkony - dařilo se zejména Láskové, Klementové a Kajerové. V brance dobře chytala 
Raslová. Družstvo dokázalo porazit pozdějšího vítěze DHC A, poradilo si i se všemi ostatními soupeři s výjimkou 
Talentu A. V posledním zápase proti Rokycanům A se rozhodovalo o konečném pořadí. DHC B by v případě vítězství 
připravilo o celkové vítězství DHC Plzeň A (rozhodovala by minitabulka), v případě prohry by samo kleslo na čtvrté 
místo - pouze remíza zajišťovala nejlepší možný výsledek pro barvy DHC Plzeň - první místo Áčka a třetí 
místo Béčka. Nakonec i díky opravdu neuvěřitelnému štěstí se podařilo uhrát remízu, a tak holky mohly slavit! 

Výsledky 

DHC Plzeň A (skupina 1) 

• DHC Plzeň B 8 : 9 

• Talent A 11 : 8  

• Rokycany A 12 : 9 

• Rokycany B 10 : 3 

• VŠ Plzeň A 11 : 7 

• Talent B 13 : 10 
Celkově: 1. místo 

Branky: Drozdová 18, Hornsteinerová 14, Kabátníková, Malá 2, Turková  7, Vaňková 18, Pitulová 1, Salzmanová, 
Svobodová 5 

 DHC Plzeň B (skupina 2) 

• DHC Plzeň A 9 : 8  

• Rokycany B 9 : 1 

• VŠ Plzeň A 10 : 5 

• Talent A 6 : 17 

• Talent B 7 : 4  

• Rokycany A 7 : 7 
Celkově: 3. místo 

Branky: Haluzincová 4, Kajerová 6, Kantnerová 13, Klementová 5 Láskvoá 12, Raslová 3, Tomanová 4, Vojtěchová, 
Šauerová  

  



DHC Plzeň C (skupina 2) 

• Talent C 4 : 8 

• Tachov B 4 : 4 

• Tachov A 4 : 13 

• Talent D 10 : 1 

• VŠ Plzeň B 1 : 4 

• DHC Plzeň D 6 : 2  
Celkově: 5. místo 

Branky: Toušová 5, Egermajerová 5, Komárková 9, Dubská 10, Šindelářová, Donátová 

DHC Plzeň D (skupina 2) 

• Tachov A 1 : 12  

• VŠ Plzeň B 0 : 14 

• Taelnt C 1 : 14 

• Talent D 5 : 4 

• DHC Plzeň C 2 : 6 

• Tachov B 1 : 12 
Celkově: 6. místo 

Branky: Říhánová, Krausová, Lapšanská, Strnadová, Benešová, Nová, Procházková, Tyrpeklová  

  



Osmý turnaj v miniházené (Talent Plzeň 27. 4. 2013) 

V sobotu 27. 4. 2013 proběhl na Talentu osmý turnaj v miniházené. Zúčastnilo se tentokrát rekordních 18 družstev. 

DHC Plzeň A 

Hráčky DHC Plzeň A zaváhaly pouze s Talentem - po vyrovnaném průběhu podlehly v závěru 4 : 7. V ostatních 
utkáních dominovaly. V brance vynikala Míša Malá, v poli pak Bára Vaňková s Janou Hornsteinerovou. Celkově 
družstvo obsadilo 2. místo. 

Výsledky: 

• DHC Plzeň B 12 : 9 

• Cheb A 11 : 2 

• Talent A 4 : 7 

• Rokycany A 9 : 5 
Branky: 

Malá 2, Vaňková 11, Tomanová 1, Rittichová 3, Hornsteinerová 18, Turková 1 

DHC Plzeň B 

Hráčky DHC Plzeň B nastřílely ještě více branek než jejich spoluhráčky z Áčka. Bohužel také mnohem více dostaly. 
Také ony podlehly tříbrankovým rozdílem Talentu. V závěru se pak trochu trápily s Chebem A, ale nakonec díky 
takticky zahrané osobní obraně zvítězily. Výborně hrály zejména Drozdová s Láskovou, ale dařilo se i Svobodové s 
Klementovou a v útoku téměř nikdo nedokázal ubránit Nelu Kajerovou. Celkově družstvo obsadilo 3. místo 

Výsledky: 

• DHC Plzeň A 9 :12 

• Talent A 13 : 16 

• Rokycany A 12 : 11 

• Cheb A 14 : 11 
Branky: 

Kabátníková, Drozdová 17, Klementová 6, Kajerová 4, Svobodová 3, Lásková 19 

DHC Plzeň C 

DHC Plzeň C hrálo ve skupině č. 2. Největší oporou, nejlepší střelkyní i největší bojovnicí družstva byla Adéla 
Pitulová. V brance zářila Viky Šuhajdová. Ostatní hráčky často bojovaly se zpracováním míče a nedokázaly dobře 
načasovat svůj náběh. 

Výsledky: 

• Talent B 2 : 5 

• Rokycany B 1 : 6 

• Slávia VŠ B 7 : 2 

• Slávia VŠ A 2 : 8 
Branky: 

Šuhajdová, Říhánková, Tomanová 3, Pitulová 5, Oxová 1, Vojtěchová 2 

DHC Plzeň D 

Odpoledne ve skupině č. 3 nastoupilo DHC Plzeň D a i zde podala vynikající výkon Adéla Pitulová. 

Výsledky: 



• Talent  C 9 :10 

• Tachov A 11 : 8 

• Cheb B 17 : 4 
Branky: 

Toušová 6, Komárková 5, Dubská 10, Šindelářová, Pitulová 15, Tomanová 1 

DHC Plzeň E 

Ve skupině č. 4 se představily nejmladší házenkářské naděje. Brankami a zkušenostmi je podporovala Natálka 
Tomanová. 

Výsledky: 

• Talent D 4 : 11 

• Tachov B 5 : 21 

• Cheb C 6 : 5 
Branky: 

Strnadová, Tyrpeklová, Nová, Lapšanská 1, Procházková, Tomanová 14 

  



Závěrečný turnaj 4+1 (8. 5. 2013 Talent Plzeň) 

Netradičně ve státní svátek -  středu 8. 5. 2013 - se sešli malí miniházenkáři a miniházenkářky, aby se utkali letos již 
naposledy ve čtyřkové házené. Protože šlo již o závěrečné setkání, byly děti za své snažení v průběhu celé sezóny 
odměněny zlatými medailemi. Stejně jako při minulém turnaji byla pro děti připravena navíc překážková dráha. 

DHC Plzeň A 

Družstvo těžilo ze hry osvědčených opor Vaňkové a Drozdové, ke kterým se přidala z Memoriálu Karla Šulce dobře 
rozehraná Nela Kajerová. Výsledkově se družstvu příliš nedařilo, ale přesto to v celkovém součtu stačilo na třetí 
místo. 

• DHC Plzeň B 11 : 13 

• Rokycany A 8 : 8 

• Talent A 8 : 14 

• Talent B 17 : 8 
Branky: 

Šuhajdová, Vaňková 12, Drozdová 19, Kajerová 12, Tomanová, Pitulová 1, Haluzincová 

Překážková dráha: 1. Kajerová, 2. Drozdová, 3. Haluzincová 

DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B i díky dobře chytající Kabátníkové zvítězilo v derby s DHC A. Potom podlehlo Talentu A a překvapivě i 
Talentu B. Na závěr si poradilo s Rokycanami. Do hry a zejména střílení branek se zapojily téměř všechny hráčky. 
Celkově z toho bylo výborné druhé místo. 

• DHC Plzeň A 13 : 11 

• Talent A 5 : 8 

• Talent B 8 : 11 

• Rokycany 8 : 7 
Branky: 

Klementová 4, Lásková 12, Pitulová, Rittichová 3, Kabátníková, Hornsteinerová 12, Turková 3 

Překážková dráha: 1. Turková, 2. Lásková, 3. Kajerová 

DHC Plzeň C 

Na všech hráčkách byla vidět herní zkušenost z odehraného velkého turnaje a velká chuť do hry. O branky se 
podělily všechny hráčky, přičemž nejúspěšnější byla po nemoci hrající Haluzincová. Celkové třetí místo ve skupině 
je příjemným překvapením. 

Branky: 

Šuhajdová, Salzmanová 1, Říhánková 1, Šauerová 2, Oxová 3, Vojtěchová 4, Haluzincová 14 

Překážková dráha: 1. Salzmanová, 2. Říhánková, 3. Šauerová 

  



Stříbro, zlato, bronz... (Mistrovství ČR mladších žaček 7. - 9. 6. 2013) 
 
Že to takhle nejde po sobě? Ale ano. Olomouc 2011 - velmi překvapivé stříbro, Plzeň 2012 - téměř povinné zlato a 
Ivančice 2013 - zasloužený bronz. Všechny tyto cenné kovy jsou ze třech po sobě jdoucích Mistrovství ČR mladších 
žákyň v házenkářském desetiboji. DHC Plzeň je jediný oddíl, který se sem dokázal probojovat třikrát za sebou. Navíc 
ještě všechny starty přetavil v medaile. A jak to dokázal letos? 
Družstvo vzniklo kombinací sedmi hráček z tréninkové skupiny P. Lhotské a T. Jiskry, tří hráček z tréninkové skupiny 
V. Gosti a L. Netrvala a čtyř hráček z tréninkové skupiny J. Šmrhové a V. Jordanovové.  
Tato vybraná čtrnáctka vstoupila do soutěže v pátek nejprve disciplínou hod míčem do dálky. V této disciplíně 
obsadily holky druhé místo, když A. Tomíšková měla druhý a J. Franková pátý nejlepší pokus ze všech soutěžících. 
Další disciplínou byl pětiskok. Třetí místo v této disciplíně a průměr deseti nejlepších 10,60 m byly fantastické. 
Nejdelší pokus opět J.Franková.(celkově opět pátá, M. Bláhová desátá). 
Po disciplínách přišlo na řadu utkání s domácím favoritem. Plzeňanky soupeře zaskočily v utkání s osobní obranou a 
vybojovaly cenný bod za remízu. Utkání v trhácích i klasické hře však prohrály až příliš vysoko. Bylo to jednoznačně 
nejhorší utkání DHC na mistrovství. 
Sobotní ráno je na desetiboji ve znamení běhu na 2x15 m. Třetí místo dávalo naději na slušné umístění. Nejlepší 
opět J. Franková (9.), S. Paulusová (14.), K. Křišťanová (16.) 
Následný zápas se Sokolem Karviná dokázalo DHC proměnit ve tři vítězství (osobka, trháky, hra), i když se 
s nejslabším týmem soutěže zapotilo až příliš. V dalším trojutkání vyzvalo DHC skvěle atleticky vybavený HC Zlín. 
Opět soupeře dokázalo překvapit soupeře v osobní obraně velkým důrazem, se kterým se hráčky Zlína nedokázaly 
vyrovnat. Frustrace Zlína pokračovala i v soutěži trháků, a tak dokázaly DHC porazit pouze ve hře. Poslední sobotní 
utkání s HC Háje Praha se zdálo klíčovým v boji o medaile. A opět osobní obrana organizovaná hlavně dvojicí S. 
Paulusová a B.Jetlebová (bohužel si v utkání poranila rameno a do dalších bojů už nezasáhla) nedala soupeři šanci 
na vítězství. A po remíze v trhácích se začala medaile přibližovat i přes prohru v utkání bez osobní obrany. Bylo 
jasné, že pokud hráčky DHC nepokazí večerní hod na přesnost, něco si na krk určitě pověsí. A nepokazily! Sice třetí 
místo, ale před hlavními soupeři Zlínem a Háji. Především díky trojici J. Franková, K. Křišťanová a A. Kutáková. 
Do nedělní dne hráčky DHC vstupovaly s malou ztrátou na druhý Zlín, ale velkým náskokem na čtvrté Háje. Ranní 
disciplína - překážková dráha prakticky rozhodla o pořadí na druhém a třetím místě. Háje disciplínu pokazily a 
téměř ztratily medailové šance. DHC skončilo na skvělém druhém místě (K. Křišťanová 5., J. Franková 9., S. 
Paulusová 10.), bohužel za Zlínem, který pak v pohodě zvládl utkání se slabou Karvinou a odskočil na rozhodující 
náskok. 
V posledním zápase s Havl.Brodem DHC sice zbytečně prohrálo osobní obranu (výrazně chyběla zraněná B. 
Jetlebová), ale pak si napravilo reputaci v trhácích a hře a mohlo slavit bronzovou medaili, na kterou všichni trenéři 
od začátku tiše mysleli. DHC bylo druhé v trhácích, třetí v osobce a aktivitě. Čtvrté ve hře bez osobní obrany. 
Třetí místo je určitě pěkným úspěchem, protože jak první Ivančice, tak druhý Zlín působily kompaktnějším a 
zkušenějším dojmem. 
Družstvo táhla trojice J. Franková (nejlepší hráč turnaje v aktivitě) - neúnavný dříč, mozek i duše družstva, S. 
Paulusová(vyhlášena jako pivot v all stars týmu celého turnaje) - bojovník s výbornou fyzičkou a v dobrém slova 
smyslu hráčskou vyčůraností, B. Jetlebová (nejlepší hráčka družstva) - hráč s velkým herním přehledem a čtením 
hry. Této trojici velmi dobře sekundovaly K.Křišťanová, V. Oravcová, T. Poslední. V disciplínách byly výborné a 
bodíky přidávaly M.Bláhová, A. Tomíšková, A. Kutáková a M. Kotlanová. Zodpovědnost v brance unesla V. 
Netrvalová. Trochu více se čekalo od K. Rybákové a M. Fouskové. Cenné zkušenosti nasbíral benjamínek B. 
Vaňková. 
Celé mistrovství bylo velmi dobře zorganizované a snaha vyrovnat se tomu plzeňskému loňskému byla korunována 
úspěchem. Možná by slušelo trochu více pozornosti a přípravy ze strany Českého svazu házené. Kde chceme najít a 
podpořit nové mladé talenty než na Mistrovství České republiky??? 
Branky DHC Plzeň: 
Franková 14, Křišťanová 11, Paulusová 8, Oravcová 7, Poslední 6, Jetlebová 5, Fousková 3, Rybáková 2, Bláhová 1, 
Tomíšková 1, Kotlanová 1, Kutáková, Netrvalová, Vaňková 
Konečné pořadí: 

1. Ivančice 55 bodů. 
2. HC Zlín  46 b. 
3. DHC Plzeň  42 b. 
4. HC Háje Praha  30 b. 
5. Havlíčkův Brod  28 b. 
6. Sokol Karviná  10 b. 



Ivančicím se nepodařilo překonat loňský rekord DHC (57 bodů). 
  



European Handball Fest – Izola 2. – 7. 7. 2013 
 
Izola 2013 – úterý 
Od moře a sluníčka,  
přišla tahe zprávička,  
cesta byla v pohodě  
a jen díky náhodě,  
Kutyna mobil ztratila, 
 a pak zase nabyla.  
Odpoledne ve vodě,  
koukali jsme na lodě.  
Večer pěkně po cestě,  
projdeme se po městě 
 
Izola 2013 – středa 
Za středu jen dobré zprávy, 
za prvé jsou všichni zdrávi. 
Na hřišti se dařilo, 
DHC je školilo. 
1999 : SRB 21-7 !    
2001 : SLO 10-3 !              
2002 : Taiwan 18-6 ! 
pak do moře naskákaly 
 uvolnit znavené svaly 
a za malou chviličku, 
nasadíme čepičku. 
Vyrazíme k majáku 
ukázat všem cizákům, 
naší pravou tvář, 
co Čech to házenkář !!                       
 
Izola 2013 - čtvrtek 
Rodičové Vážení, 
posíláme hlášení. 
Stále máme úsměv v tváři, 
i na hřišti náš klub září ! 
1999  - 2 výhry , 2001 - 2 výhry, 2002 - 1 výhra 1 prohra. 
A za chvíli koupání, 
před sluncem nás zachrání, 
výborně se bavíme 
a všechny moc zdravíme !! 
 
Izola 2013 - pátek 
Páteční reportáž z autobusu, 
celý den byl pěkně v klusu. 
Vyhrály malý,vyhrály velký, 
vyhrály všechny celky ! 
1999- výhra , 2001 - výhra, 2002 - výhra a prohra. 
Odpoledne zase slaná voda, 
nekoupat se, to by byla škoda. 
Teď vezeme se z výletu, 
a vzpomínáme na tetu. 
Městečko Piran byla paráda, 
teď lehneme si na záda. 
Zítra zas bude sluníčko, 
koupání, moře, teplíčko ! 



 
Izola 2013 - sobota 
Koupání v noci za tmy, 
to vůbec není špatný. 
Sedm statečných vlezlo do vody, 
další dvě hledaly záchody, 
čtyři se koukaly na mole, 
ostatní byly už ve škole. 
za dnešek  2001-remíza, 1999 - výhra,  2002-prohra, 
zítra nás čeká finální dohra. 
Zítra si zahrajem dvě velká finále (1999 a 2001) 
soupeřky mají už na mále. 
O třetí místo taky si zahrajem (2002), 
v moři si na závěr ještě pak pohrajem. 
Kdy domů přijedem to zatím nevíme, 
až se to dozvíme jistě Vás zpravíme ! 
 
Izola 2013 - neděle 
Zdravíme Vás dneska z pláže, 
slavíme, jak zákon káže. 
Starší stříbro(1999),mladší zlato(2001), 
i to čtvrté(2002) stojí za to. 
Teďka ještě na sluníčku, 
užíváme pohodičku, 
na pohár si počkáme, 
a pak už k Vám spěcháme. 
Krásný týden se nám krátí, 
zítra už se náš tým vrátí, 
možná kolem deváté , 
snad se nás už dočkáte !! 
 
Izola 2013 – epilog - pondělí 
Včera v noci v autobusu, 
zavřely jsme pěkně pusu 
a prospaly celou noc - 
všeho bylo trochu moc. 
O to větší překvápko, 
čekalo na za  krátko. 
Při příjezdu velké davy - 
copak se to tady slaví? 
Že by naše cenné kovy? 
Výstup z autobusu poví. 
V dáli transparent se blyští, 
šampaňské už proudem prýští, 
stejně jako naše slzy, 
až náš všechny trochu mrzí, 
že to všechno má svůj konec. 
Potom nezazvonil zvonec, 
pak si všichni připili 
a ještě chvíli slavili. 
Děkujeme naši milí, 
za tu cennou vzácnou chvíli, 
kterou jste nám připravili 
a všechny tím překvapili. 
Fakt báječná nálada, 
prostě zkrátka paráda. 



Rodičové děkujem, 
rádi za Vás bojujem! 
Celý rok jste fandili, 
snad jsme Vám to vrátili. 
Tohle zlato je moc cenné, 
snadno někdo nedožene. 
Byli jsme jediní Češi, 
kteří zlato na krk věší! 
  



Tři poháry z Izoly (mladší žačky, 2. - 7. 7. 2013) 
 
Také mladší žačky vyrazily na svoji závěrečnou akci do slovinské Izoly. Kromě spousty skvělých zážitků si přivezly i 
tři poháry! 
24 hráček z tréninkové skupiny Věry Jordanovové a Jarky Šmrhové bylo rozděleno do dvou družstev. V kategorii 
2001 startovaly hráčky ročník narození 2001 + nejzkušenější hráčky z ročníku 2002. V kategorii 2002 startovaly 
méně zkušené hráčky z ročníku 2002 a minižačky ročníku 2003. 
 
DHC Plzeň 2001 
Hráčky připravily obrovské překvapení nejen pro sebe ale i pro všechny své fanoušky. Hra sice nebyla v průběhu 
turnaje oku lahodící nicméně až na jedinou výjimku se vždy podařilo zvítězit. Nejprve nad slovinským ŽRK Izola 10 : 
3, pak ve vyrovnaném zápasu nad Jindřichovým Hradcem 10 : 7.  Vzápětí také po vyrovnaném průběhu s Olomoucí 
9 : 8. Nepříliš pohledný byl i zápas proti Long-Jing z Tajvanu,ve kterém byla k vidění i celá řada nesportovních 
zákroků. Před posledním utkáním s maďarským Vecsés SE byl již postup jistý. Herně se nám na vysunutou obranu 
vůbec nedařilo, celý zápas jsme prohrávaly, chviličku před koncem přetáhly vedení na svou stranu, abychom pak v 
závěru bod zase ztratily za remízu 12 : 12. 
Finálové utkání mělo podobný průběh. Špatně jsme bránily a pozdě přerušovaly. Soupeřkám jsme dovolily 
obrovské množství střel z křídel. Ještě štěstí, že velké množství šancí vychytala Verča Netrvalová. V útoku se vůbec 
nedařilo spojkám Drozdové a Klikové. Prohrávaly jsme prakticky celý zápas. V závěru se nám podařilo nejprve 
dvěma ranami Kutákové z dálky vyrovnat a zhruba minutu a půl před koncem vstřelit vítězný gól (po samostatném 
uvolnění rozhodla Bára Vaňková). Vyhrály jsme 8 : 7. 
Branky: Drozdová 7, Jurčová, Katnenrová 11, Klementová 1, Kliková 3, Kotlanová 7, Kutáková 9, Lásková 12, 
Netrvalová, Nosková 1, Rittichová 1, Vaňková 5, Walterová 2 
 
DHC Plzeň 2002 
Družstvo vstoupilo do turnaje výborně. Ve svémú vodním zápase zdolalo Da-Sin B (Tajvan) 18 : 6. Pak přišla prohra 
s výborně hrajícím áčkem Tajvanu 3 : 19. Ve třetím zápase pak znovu výhra nad slovinským Športno Družstvo 
Komet 14 : 7. Nad naše síly pak byly v dalším zápase domácí ŽURD Koper, které kromě diváků měly i značnou 
podporu rozhodčích. Prohrály jsme 8 : 14. Další utkání se nám vůbec nevydařilo a proti dalšímu slovinskému 
soupeři (ŽRK Minotest Ajdovščina) jsme se trápily celý zápas, přestože jsme nakonec vyhrály 8 : 7. V posledním 
utkání základní části jsme se střetly s budoucím finalistou Drš Alena Mihalja, který byl nad naše síly - prohrály jsme 
10 : 17. 
Utkání o konečné třetí místo nám vůbec nevyšlo. Přestože holky moc chtěly a bojovaly, vůbec se jim nedařilo 
střelecky. Navíc bohužel zápas nevyšel ani brankářkám, a tak jsme prohrály až příliš krutým výsledkem 7 : 20. 
Branky: Kabátníková 2, Klementová 5, Lásková 17, Pitulová 1, Raslová 5, Říhánková, Rittichová 10, Salcmanová, 
Šauerová, Šuhajdová, Svobodová 5, Tomanová 5, Turková 10, Vojtěchová 7. 
Celkově 
Přivezly jsme tři poháry. Družstvo 2002 získalo pohár za čtvrté místo. Družstvo 2001 zaslouženě zvedlo nad hlavu 
pohár pro vítěze turnaje a bylo tak jediným českým družstvem, které zvedlo nad hlavu nejcennější trofej. Navíc 
toto družstvo získalo ještě velký pohár za Fair Play. 
  



Vyhodnocení sezóny - tréninková skupina J. Šmrhové a V. 
Jordanovové 
 
Hráčky z tréninkové skupiny Jarky a Věry mají za sebou náročnou sezónu, během níž se družstvo rozrostlo na 29 
hráček a v níž startovalo v kategoriích mladší žačky, minižačky 6+1 a minižačky 4+1. 
V kategorii mladších žaček bylo hlavním cílem získat zkušenosti z utkání proti starším a zkušenějším soupeřkám. 
Hráčky ročník narození 2001 hrály pouze v této kategorii a neměly to vůbec jednoduché. Někdy byly doplněné z 
tréninkové skupiny V. Gosti, jindy doplňovaly Áčko Tomáše Jiskry a Petry Lhotské a na některých turnajích 
startovaly za "své" družstvo, ale protože jich bylo málo, byly doplněné minižačkami. Výsledkově si příliš úspěchů 
neužili - až na druhé místo v Lovosicích. Závěr sezóny však přinesl sladkou tečku v podobě vítězství v Izole. 
Minižačky 6+1 mají za sebou neopakovatelnou sezónu, při níž se výrazně zapsaly do historie klubu. Na všech 
turnajích, kde startovaly, zvítězily. Jedinou výjimkou byl turnaj ve Strkonicích, kde skončily "až" druhé za Talentem. 
Tento soupeř byl také jediný náš přemožitel v celé sezóně (jednou jsme s ním prohrály ve Strakonicích a jednou v 
Plzeňské lize). Kromě toho si družstvo připsalo dvě remízy (jednu s Talentem a jednu v Izole s maďarským Vecsés. 
Družstvo zvítězilo (poprvé v klubové historii v této kategorii) na Memoriálu Karla Šulce. Ovládlo neoficiální 
mistrovství republiky (Minicup v Hájích) a pokořilo i všechny (převážně klučičí) soupeře v Plzeňské lize. 
Soutěž 4+1 nám sloužila v letošní sezóně především k rozvíjení herních činností jednotlivce. Hráčky byly 
rozdělovány do družstev pokaždé jiným způsobem, aby se co nejvíce naučily spolupracovat s rozdílnými hráčkami. 
Přineslo to zlepšení v herních činnostech jednotlivce a výsledky to prakticky neovlivnilo. Na většině turnajů jsme 
končily v naší skupině na medailových pozicích. Ve dvou z devíti turnajů jsme dokonce porazily chlapecká družstva 
a zvítězily. 
 
Hodnocení hráček 

Drozdová Lucie (celkem 328 branek) - znovu obhájila pozici nejlepší střelkyně družstva. Má přehled na hřišti a 
dokáže přesně přihrát a výborně spolupracovat s ostatními. Přestože se jí zlepšila technika hodu, stále na ní musí 
dále pracovat. Kromě toho musí přidat na rychlosti. 
Haluzincová Veronika (74 branek) - největší překvapení a zároveň největší zlepšení. Během jediné sezóny dokázala 
dohnat několik let náskoku ostatních. Hráčka s ohromným potenciálem, která za svou první sezónu dokázala 
nastřílet 74 branek. 
Hornsteinerová Jana (190 branek) - naučila se umistňovat střelbu a je to jedna z nejuniverzálnějších hráček 
družstva. Dokáže zahrát na kterémkoli postu. Musí dál pracovat na technice hodu a zlepšit přehled na hřišti. 
Jurčová Iva (5 branek) - gymnasticky výborně vybavená brankářka byla po celou jarní část sezóny mimo hru kvůli 
zranění kotníku, což byla škoda, protože v házenkářském desetiboji předváděla jedny z nejlepších výkonů. V příští 
sezóně musí pracovat na odrazové technice v brance. 
Kabátníková Eva (13 branek) - poctivá při tréninku, ze všech hráček nejlépe zvládá středeční zdravotní cvičení. V 
brance má poměrně nevyrovnané výkony, za to v poli se jí v posledních zápasech dařilo. Do pole i do branky musí 
zejména zvýšit rychlost pohybu. 
Kajerová Nela (58 branek) - nejrychlejší klička a nejrychlejší střela. Hráčka s ohromnými předpoklady, která musí 
dále rozvíjet herní činnosti jednotlivce a zejména se musí naučit spolupracovat při hře s ostatními. 
Kantnerová Sára (244 branek) - kapitánka, jak má být. Jde družstvu příkladem na hřišti i při tréninku. Její výkony 
jsou stabilně nadprůměrné a spolehlivé. Má vysokou úspěšnost střelby. Musí začít více střílet z dálky a také 
zapracovat na důrazu při uvolnění 1 na 1. 
Klementová Lucie (130 branek) - spolehlivá v obraně, hráčka s výbornou fyzičkou. Na podzim se v útoku prakticky 
neprosazovala, na jaře to bylo výrazně lepší a její výkon rozhodl v několika důležitých zápasech mini 6+1. Také ona 
musí zapracovat především na důrazu v útoku. 
Kliková Karolína (16 branek) - na podzim kvůli zraněním a nemocem příliš nehrála, na jaře se začal její výkon 
zlepšovat, ale stále je velmi nevyrovnaný. Zlepšila techniku střelby a pokud jí to sedne, je to opravdu nechytatelná 
rána. Musí zapracovat na umístění střelby a také zlepšit obranu. 
Kotlanová Michaela (65 branek) - velmi dobrý obránce a aktivní hráč v útoku. Bohužel ji stále trápí špatná technika 
hodu míče (zejména při střelbě). Zlepšení v tomhle směru je hlavní cíl pro příští sezónu. 
Kutáková Anna (96 branek) - na podzim nevýrazná, v zimě hlavní osobnost družstva mladších žaček. Pak ale přišlo 
zranění, po kterém jen těžko hledala formu. Na lepší časy se začala blýskat až v Izole. Musí se naučit hrát nejen na 
spojce, ale i na křídle a ještě více zlepšit obranu. 



Lásková Pavlína (199 branek) - druhý nejlepší střelec ve čtyřkové házené. Patrně největší zlepšení sezóny ze 
stávajících hráček. Vzorný přístup k tréninku. Při zápasech přidala na důrazu v obraně i útoku, v útoku si začala 
výborně nabíhat. Jedna z nepostradatelných hráček. Musí dále pracovat zejména na umístění a tvrdosti střelby. 
Malá Michaela (33 branek) - pokud stojí v brance, je téměř vždy oporou družstva a znamená velké nebezpečí pro 
soupeře. Pokud hraje v poli, dokáže nebezpečně vystřelit. Nadějná a perspektivní brankářka musí pracovat na 
zlepšování brankářské techniky (odrazy, rozštěpy). 
Netrvalová Veronika (4 branky) - po celou sezónu brankářská jednička družstev mladších žaček. Dokázala podržet 
na Desetiboji i v Izole. Pokud udrží koncentraci na utkání a je s rukama připravená na střelbu do horní poloviny 
branky, pak trápí střelce soupeře. Stejně jako Malina musí i ona dále pracovat na zlepšení brankářské techniky i na 
zakládání rychlých útoků. 
Nosková Barbora (3 branky) - příjemné překvapení letošní sezóny. "Našla" se v postu pivota. Dokáže dobře bránit, 
ještě se musí naučit v obraně spolupracovat s ostatními. Také musí zlepšit náběh a střelbu. 
Oxová Tereza (10 branek) - talentovaná hráčka s těmi nejlepšími předpoklady. Přestože začala až v této sezóně, 
dělá výrazné pokroky. Zlepšila se ve střelbě a dokáže dobře zahrát nejen na spojce, ale i na pivotu. Musí zlepšit 
techniku výskoku a zrychlit hru. 
Pitulová Adéla (81 branek) -  věčně s úsměvem na rtu a s pohodou, ze které jí dokáže málo co vykolejit. Má 
výbornou kliku, dokáže dobře bránit a svým příkladným nasazením táhnout celé družstvo (ve čtyřkové házené). V 
šestkové házené musí začít více běhat a přidat na rychlosti. 
Raslová Karolína (42 branek) - dobrá brankářka a zatím trochu splašený hráč v poli. V brance podávala stabilní 
výkony a byla oporou družstva. V poli zatím nemá tolik zkušeností a občas udělá nějakou bláznivinu. Musí dále 
pracovat na zlepšení techniky hodu (poslední střelby z výskoku už byly výborné) a na brankářské technice. 
Říhánková Sára (19 branek) - dokázala se rychle přizpůsobit tempu tréninku. Bohužel jí chybí více herních 
zkušeností. V obraně brání velmi dobře, v útoku se musí naučit brát na sebe zodpovědnost. Musí zlepšovat 
míčovou techniku. 
Rittichová Natálie (95 branek) - na podzim nejlepší pivot, pak ale polevila v nasazení při tréninku i v zápasech a 
konkurence ji předehnala. Hráčka s obrovským přehledem ale nižší rychlostí. Musí se na hřišti více pohybovat. 
Salzmanová Denisa (2 branky) - sportovně nadaná, výborně skáče a běhá. Postupně se naučila kamarádit s míčem. 
Potřebuje především získat herní zkušenosti a zlepšit koncentraci na hru. 
Svobodová Michela (80 branek) - výborný běžec s dobrou ruskou kličkou, při které udělá ale bohužel často kroky. 
Velmi dobře brání. Nejoblíbenější hráčka kolektivu. Musí zapracovat na rychlosti a důrazu a zlepšit provedení 
kličky, aby jí tak často nepískali kroky. 
Šauerová Kristýna (14 branek) - střídají se u ní období, kdy je dobrá hráčka, která brání, přihrává ostatním, střílí a 
nekazí. Pak zas přijde období útlumu, kde jako by zapomněla všechno, co se do té doby naučila. Musí se především 
naučit využít naučené věci při hře a musí se naučit vzít si ponaučení z vlastních chyb. 
Šuhajdová Viktorie (7 branek) - velmi chytrá hráčka, která používá při hře hlavu. V brance podává standardní 
výkony a bývá oporou družstva. Musí zlepšit především rychlost pohybu v brance. 
Tomanová Natálie (101 branek) - nadaná hráčka, která má dobrou kličku a umí i výborně vystřelit z dálky. Jedinou 
slabinou je koncentrace na utkání a poměrně velké množství chyb. Musí se zejména naučit soustředit na dění na 
hřišti. Stejně jako ostatní musí rozvíjet herní činnosti jednotlivce. Má předpoklady být jednou oporou družstva. 
Turková Anna (68 branek) - výborný obránce, hráčka s pěknou střelou z dálky i pěknou kličkou. Za béčko podávala 
výborné výkony, za áčko se trochu bála. Musí si rozšířit herní rejstřík a zejména najít psychickou pohodu, aby 
mohla podávat vyrovnané výkony ve všech utkáních. 
Vaňková Barbora (271 branek) - druhý nejlepší střelec družstva. Univerzální hráčka, schopná zahrát na všech 
postech. Výbornou klikou a tahem na branku se stala postrachem soupeřek. Musí ještě pracovat na umístění 
střelby. 
Vojtěchová Adéla (19 branek) - na jaře udělala výrazný pokrok a začala dávat více branek. Musí zlepšit obranu a 
stále ještě je jejím největším limitem technika hodu. 
Walterová Natálie (60 branek) - také ona je příkladný dříč. Snaží se při tréninku i při zápase. Má výborné uvolnění a 
zlepšila se v obraně. Musí dále pracovat na umístění střelby. 
 


