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Největší úspěchy 
Sezóna 2021/2022 

Reprezentantky: 

ženy: Drozdová Lucie, Eksteinová Tereza, Franková Julie, Malá Michaela, Řezáčová Karin, Zachová 

Dominika,  

juniorky: Drozdová Lucie, Kantnerová Sára, Lásková Pavlína, Malá Michaela, Melicharová Nikola 

Panošková Tereza + hráčky, které u nás hostují: Bláhová Valerie (HC Plzeň), Švejdová Markéta  

(HC Plzeň),  

dorostenky: hráčky, které u nás hostují: Vávrová Veronika (TJ ČZ HBC 1921 Strakonice), Kordíková Eva 

(TJ ČZ HBC 1921 Strakonice), Plojharová Barbora (TJ ČZ  HBC 1921 Strakonice) 

kadetky: Bezdičková Viktorie, Březinová Kateřina, Chvátalová Adéla, Košková Tereza, Krejbichová Marie, 

Langerová Nela, Mancellari Sára, Polanková Markéta, Růžková Magdaléna, Šantorová Marie, Vopatová 

Laura 

 

Kategorie Akce Umístění 

Ženy MOL liga - 10. místo, play-off Čechy 2.místo 

Starší dorostenky 1. liga dorostenek  6.místo 

Starší dorostenky Otrokovice turnaj 3.místo 

Mladší dorostenky 1. liga dorostenek 9.místo 

Mladší dorostenky Plzeň turnaj 2.místo 

Starší žačky Žákovská liga  1.místo 

Starší žačky Mikulášský turnaj Most (2 týmy) 1.místo / 2.místo 

Starší žačky Memoriál Rudolfa Žaby Písek  1.místo 

Starší žačky 
Memoriál Jiřího Vápenky Praha Háje (2 
týmy) 1.místo / 3.místo 

Starší žačky Prague Handball Cup 2.místo 

Starší žačky Kynžvartský pohár (2 týmy) 1.místo / 3.místo 

Starší žačky Plzeňská liga (2 týmy) 1.místo / 2.místo 

Mladší žačky Mistrovství ČR (Házenkářský desetiboj) 1.místo 

Mladší žačky Milevská pralinka Milevsko 1.místo 

Mladší žačky Tachovský dortík  2.místo 

Mladší žačky Mikulášský turnaj Most 1.místo 

Mladší žačky Vangl Cup Ivančice 1.místo 

Mladší žačky Pololetní Kynžvart 1.místo 

Mladší žačky Turnaj Slavie Praha 1.místo 

Mladší žačky Memoriál Karla Šulce Plzeň 2.místo 

Minižačky Slávistický mináček Praha 2011 2.místo 

Minižačky Tachovský dortík  4.místo 

Minižačky Prague Handball Cup 4.místo 

Minižačky Kynžvartský pohár  4.místo 

   



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Výbor klubu 

Předseda klubu: Jan Šmrha 

Místopředsedkyně: Šmídová Jitka, Šmrhová Jarka 
Trenéři 

Horní řada stojící zleva: Čelustka Zdeněk, Volková Markéta, Přerost Karel, 
Cvikl Martin, Uhlář Michal, Košek Martin, Sedláček Jaroslav, Dlesková 
Veronika, Touš Pavel 

Spodní řada stojící zleva: Roub Jaroslav, Kurešová Radka, Šmolíková Arna, 
Řehořová Anna, Šmrhová Jarka, Bureš Galušková Jana, Šmrha David, 
Košková Martina, Tomanová Petra, Jordanovová Věra, Toman Václav 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Ženy (2002 a starší) 

Bušauerová Tereza, Drozdová Lucie, Formanová Hana, Franzová Denisa, 

Galušková Dominika, Galušková Linda, Galušková Veronika, Kantnerová 

Sára, Kepková Pavlína, Lásková Pavlína, Mancellari Eva, Malá Michaela, 

Melicharová Nikol, Panošková Tereza, Řezáčová Karin, Šmrhová Anna, 

Tomanová Natálie, Vlachová Andrea 

Trenéři: 

Řezáč Richard, Galušková Bureš Jana, Franz Dušan 

Trenér brankářek: Motlík Radek 

Kondiční trenéři: Královec Lukáš a Maříková Lenka 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Starší dorostenky (2003 - 2004) 

Buřičová Barbora, Malá Michaela, Melicharová Nikola, Randlíková Lucie, 
Tomanová Natálie, Voráčková Helena 

Bernhardová Anna, Benešová Lucie, Dubská Julie, Komárková Magdaléna, 
Krausová Kateřina, Šindelářová Adriana, Čejková Lucie, Toušová Valentýna 

Trenéři:  

Touš Pavel, Toman Václav 

 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Mladší dorostenky (2005 – 2006) 

Heřmánková Barbora, Hofírková Natálie, Konderová Michaela, Perglová 
Viktorie 

Baumruková Eliška, Bažantová Eva, Bažantová Martina, Krejbichová Marie, 
Mancellari Sára, Polanková Markéta, Růžičková Adéla, Zídková Andrea,  

Trenéři:  

Bureš Galušková Jana, Mancellari Eva 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Starší žákyně (2007 a 2008) 

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

 

Budková Alžběta, Budková Kateřina, Dostalová Anežka, Hanzlíková Barbora, 

Nikodemová Elen, Sedláčková Adéla, Svatoňová Sára  

 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Jordanovová Věra, Stulíková Lenka, Košek Martin, Krejčík 

Roman 

 

 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Mladší žákyně (2009 a 2010) 

Beráková Anna, Cvačková Kristýna, Červená Rozálie, Honalová Ellen, 
Hřebejková Alex, Kaucká Lucie, Krejzová Eliška, Lontscharová Anna, 
Poskočilová Alžběta, Rittichová Lucie, Růžičková Gabriela, Samcová 
Vendula, Sedláčková Michaela 

 

Čardová Eliška, Dlesková Natálie, Egermajerová Nikol, Haberová Emílie, 

Mildorfová Ema, Pluhařová Michaela, Rampová Nicola, Viazanko Sofie, 

Vodrážková Julie 

 

Trenéři:  

Jordanovová Věra, Šmrha David, Sedláček Jaroslav, Roub Jaroslav, 

Kurešová Radka 

 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Minižačky (2011) 

Kampfová Simone, Krejčí Kateřina, Kurešová Markéta, Markupová Adéla, 

Pivoňková Nela, Potokii Sifia, Přerostová Amélie, Randová Zuzana, Roubová 

Eliška, Rybová Kateřina, Schöberlová Dominika, Valentová Veronika 

 

Trenéři:  

Jordanovová Věra, Šmrha David, Sedláček Jaroslav, Roub Jaroslav, 

Kurešová Radka 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Berušky (2012 – 2013) 

Bendová Veronika, Bergerová Dominika, Brožová Julie, Dobiášová Sofie, 

Duchková Kateřina, Hodková Adéla, Mašková Viktorie, Michalidesová Nella, 

Šliková Nella, Urbanová Ivana, Zapletalová Barbora, Zelená Tereza, 

Žďánská Liliana 

Brůhová Viktorie, Čechová Tereza, Čelustková Tereza, Chovanová Karolína, 

Kiššová Nikol, Majerčáková natálie, Mildorfová Šárka, Pavízová Barbora 

Anna, Troníčková Liliana, Zajíčková Nina, Zikmundovská Nikol   

Trenéři:  

Rittichová Natálie, Bláhová Martina, Hoťková Tereza, Řehořová Anna 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Sluníčka (2014 - 2016) 

Aichingerová Nikola, Cviklová Tereza, Francová Stela, Fryčková Karolína, 

Indráková Kládie, Lišková Barbora, Machová Eva, Vrbová Nikola 

Doláková Tereza, Görnerová Aneta, Kumpová Sára, Marková Elen, 

Müllerová Marcela, Nováková Valerie Anna, Pirnerová Eliška, Rezková 

Dominika, Robertsová Karla, Schejbalová Bára, Slámová Eliška, Šebellová 

Denisa, Uhlářová Viktorie, Vildmanová Linda 

Přerostová Nela, Rybová Adéla, Voráčková Lucie 

Uhlářová Tereza 

Trenéři:  

Šmrhová Jarka, Cvikl Martin, Langerová Nela, Uhlář Michal 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Žirafky (2016 - 2017) 

Bastlová Klára Emílie, Drozdová Denisa, Francová Magdaléna, Honcová 
Veronika, Kočišová Laura, Kozlová Sofie, Poklopová Valentýna, Skalová 
Daniela, Šimková Karla, Tylová Nikol 

Gebhartová Ema, Kubátová Emílie, Koubová Tereza, Moulisová Stela, 
Pavelková Tereza, Stehlíková Klára, Votavová Marcela, Zemanová Eliška 

Trenéři: 

Přerost Karel, Tomanová Petra, Košková Martina 

 

 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň sezóna 2021/2022 
Míček (2017 – 2018) 

Koubová Tereza, Drábková Anna 

Cinková Ema, Hrbková Jana, Altmanová Linda, Hoťková Magdaléna 

Nováková Alice, Šimicová Julie, Švarcová Kristina, Šnebergerová Eliška 

Trenéři:  

Kraus Zdeněk, Volková Markéta 

 

 

 
  



 

 

 

MOL liga - konečná tabulka 
Tabulka MOL LIGA 2021/2022 

 

 

 
  



 

 

 

DHC Plzeň v akci i v létě 

Léto nabízí řadu příležitostí pro netradiční akce. DHC Plzeň toho využívá naplno! 

10. 7. 2021 jsme zavítali do Stýskal na promoakci propagující letní Sportmánii. Dopoledne mohli návštěvníci 
vidět mimo jiné i ukázku sokolnictví. Po celý den pak byla připravena stanoviště se zajímavými soutěžemi. 
Den zpestřovali také hasiči s pěnou. Klub DHC Plzeň měl připraveny překážkové dráhy se střelbou na branku. 
Na programu dne byla také autogramiáda, při níž se podepisovaly reprezentantky Karin Řezáčová (účastnice 
ME žen) a Anna Šmrhová (účastnice juniorského mistrovství Evropy). Článek o akci si můžete přečíst také 
na stránkách Sportovní Plzeň. 

31. 7. 2021 přijede do Plzně Léto s házenou. Akce se uskuteční od 13 do 17 h ve Škodaparku v Doudlevcích. 
Pro děti budou připraveny soutěže o spoustu cen. V rámci akce proběhne utkání v miniházené a také 
autogramiáda osobností plzeňské házené. Podrobnosti ještě přineseme. 

Závěr prázdnin bude tradičně patřit Sportmánii. V Amfitéatru a parkem za OC Plzeň Plaza se postupně na 
házenkářském stanovišti představí všechny plzeňské kluby. DHC Plzeň uvidíte v akci v samém závěru - od 
27. 8. do 29. 8. 

Těšíme se na viděnou na některé z akcí! 

 

 

  

https://sport.plzen.cz/Aktualita/d/promo_sportmanieplzen2021_pokracuje
https://www.handball.cz/aktualita/leto-s-hazenou-cerven-2021
https://www.skodasportpark.cz/
https://sport.plzen.cz/SportmaniePlzen


 

 

 

Příprava žen na novou sezónu je v plném proudu 

Za tři týdny se spustí letošní ročník nejvyšší ženské soutěže a DHC Plzeň bude již potřetí její součástí. Svůj 
první zápas odehrají ženy doma, a to v sobotu 4. 9. 2021 od 17 h proti DHK Zora Olomouc. Přípravu tým 
zahájil dvoufázovými tréninky v Plzni na Slavii. Již tradičně pak všichni odcestovali na soustředění do 
Kynžvartu a nyní se pilně připravují na domácí palubovce. 

12. 7. 2021 se ženský tým sešel v hale na Slavii v Plzni vyjma hráček reprezentujících Českou republiku na 
mistrovství Evropy juniorek, které se konalo ve slovinském Celje. Příprava byla zahájena testováním, a poté 
se tým dvoufázovými tréninky připravoval na soustředění v Kynžvartu. Tam hráčky absolvovaly během osmi 
dnů celkem 26 tréninkových jednotek a tradiční celodenní regenerační výlet na kolech. Nutno podotknout, že 
s 65 kilometrovou trasou a převýšením 1580 metrů o velkou regeneraci pro některé z hráček nejspíš nešlo. 
Soustředění se ženami absolvoval také tým dorostenek a podle trenéra Řezáče to pro ně bylo velkým 
přínosem. „Měly tak šanci nakouknout do týmu žen a možná to některým otevřelo oči  a dostaly nový impuls 
do další práce.“ 

Nyní se tým připravuje opět v Plzni již na domácím hřišti. Hráčky zatím odehrály dva přátelské zápasy, které 
jim posloužily k lepší souhře v obraně a následnému přechodu do první, druhé a třetí vlny. „Teď se začneme 
soustředit na hru v útočném postavení a souhru jednotlivých dvojic a trojic," říká trenér Richard Řezáč. To si 
poté budou moci hráčky otestovat v dalším přátelské utkání. 

Generálka čeká ženy v posledním srpnovém týdnu na turnaji Grand Prix v Praze. 

Podle trenéra se tým v přípravě stále potýká s výpadky hráček hlavně kvůli práci a očkování. Na druhou stranu 
mají ženy nově v přípravě zařazeny individuální plány v posilovně, které budou v sezóně zcela jistě velkým 
přínosem. Zdravotně jsou na tom všechny hráčky dobře, tak doufejme, že do startu soutěže budou v kompletní 
sestavě. 

 

   

https://www.handball.cz/aktualita/hodnoceni-euro-w19-2021-dusan-poloz-rozhovor


 

 

 

Příprava žen pokračuje:  
DHC Plzeň - MKS Perla Lublin (15. 8. 2021) 

V neděli 15. 8. 2021 odehrály ženy třetí přátelské utkání letošní přípravy. Na půdě DHK Baník Most se utkaly 

se silným polským týmem MKS Perla Lublin. I přes velmi nepříznivý výsledek 26:40 se za předvedený výkon 
nemusí stydět a mohou být spokojené. 

Pozvánka na toto přátelské utkání přišla minulý týden naprosto nečekaně, ale i přes pracovní povinnosti 
většiny hráček se nakonec téměř celý tým sešel v Mostě na prvním přátelském utkání evropské kvality proti 
MKS Perla Lublin. 

Ačkoliv příprava byla intenzivní a velmi náročná, největší rozdíl družstev činila silová připravenost. V té 
plzeňské hráčky velice zaostávaly a bylo to znát jak v obraně pivota, tak v soubojích jedna na jednu. 
Ze zápasu si děvčata vezou ale více pozitiv než negativ. Výbornou práci předvedla jak v přesilové hře, tak 
v oslabení a velmi se jim dařila hra na postavenou obranu, kde předvedla nejednou pěknou akci. 
„To by nás mělo motivovat do zbytku přípravy. Jsem rád, že jsme měli tuto příležitost!“ říká trenér Richard 
Řezáč. 
 
V přípravě ženy čekají ještě tři zápasy s kvalitními soupeři. Tam už by se chtěli soustředit na to sehrát celý 
tým a doladit poslední nedokonalosti.  Doufejme, že se jim to povede a s prvním zápasem zůstanou body na 
domácí palubovce. 

 



 

 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky na tradičním turnaji v Otrokovicích  
(20. 8. - 22. 8. 2021) 

Družstvo mladších dorostenek absolvovalo v tomto týdnu soustředění v Tachově, kde se věnovalo fyzické a 
herní přípravě na letošní sezónu.  Soustředění zakončujeme tradičním turnajem v Otrokovicích, kde změříme 
síly s týmy TCM a RKC středisek. 

Do turnaje jsme vstoupili po velmi náročné cestě vítězstvím nad družstvem Zlína 20:12. Do hry jsme zapojili 
vše, co jsme trénovali v předchozím týdnu. Družstvo velmi pěkně plnilo pokyny, které jsme si před utkáním 
vytýčili. Z rychlých přechodů se nám podařilo vybudovat dostatečný náskok, abychom mohli prostřídat 
všechny hráčky do pole. 

Do druhého utkání jsme nastoupili proti družstvu Kunovic. Utkání bylo velice vyrovnané, což nakonec ukazuje 
i závěrečné skóre 15:15. Při posledním pátečním utkání se na nás již bohužel projevila únava z dlouhé a 
náročné cesty, která začala již ve tři hodiny ráno. Přesto děvčata držela se soupeřem vyrovnaný krok až do 
posledních minut, v závěru utkání jsme podlehli velmi dobře připravenému týmu Poruby 23:15. I přes tento 
výsledek si družstvo zaslouží velkou pochvalu za plnění všech našich pokynů. 

V sobotu jsme jako na prvního soupeře narazili na družstvo Slavie Praha, které přijelo na turnaj ve velmi 
hojném počtu 19 hráček, což jsme byli trochu v nevýhodě, jelikož nás bylo pouze 10 hráček do pole. I s tímto 
handicapem jsme odehráli velmi pěkné utkání s konečným výsledkem 12:11 pro Slavii Praha. Dalším naším 
protivníkem byl Sokol Písek, v tomto utkání jsme si vybrali všechno špatné, co jsme mohli. Příliš mnoho 
technických chyb nás velice limitovalo v podání dobrého výkonu. Dalším negativem bylo příliš málo přerušení 
v obranné činnosti. Proto utkání skončilo prohrou 12:15. Po utkání jsme zhodnotili naše nedostatky a stanovili 
jsme si cíl do posledního sobotního utkání. 

Do posledního utkání jsme nastoupili proti domácímu družstvu Otrokovic a náš výkon byl naprosto rozdílný, 
děvčata splnila všechny dané úkoly a utkání s přehledem dotáhla do vítězného konce 16:6. 

V neděli nás čekalo pouze jedno závěrečné utkání s družstvem Zory Olomouc. Do utkání jsme nastoupili 
lehce unavené, ale po chvilce jsme měli průběh pevně ve své režii. S turnajem jsme se rozloučili výhrou 21:14. 

Všechny hráčky se zapojily do střelecké listiny, nejvíce branek nastřílely Markéta Polanková (36 branek), Sára 
Mancellari (17) a Barbora Heřmánková (13). 

Obě trenérky jsou spokojené s odvedeným výkonem všech hráček. 

Hrály: Hofírková, Heřmánková, Konderová, Perglová, Růžičková, Mancellari, Bažantová M., Bažantová E., 
Polanková, Baumruková 

Chytala Adéla Chvátalová. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Starší dorostenky vezou z Otrokovic stříbro (turnaj  
20. 8. - 22. 8. 2021) 

O víkendu naše starší dorostenky odjely na přípravný turnaj do Otrokovic, kde sehrály celkem 7 zápasů. Tým 
posílily hráčky ze Strakonic, které se v našich barvách představí i v průběhu sezóny. 

I po dlouhé a náročné cestě nastoupila děvčata do prvního utkání s nasazením a porazila Olomouc 16:15. 

Ve druhém zápase nás čekal silný tým HC Zlín. Po prvním poločase jsme vedli o 2 branky, avšak v druhém 
poločase nás zradila koncovka. Zlínské hráčky otočily utkání ve svůj prospěch a konečný výsledek byl 15:22. 

V posledním zápase prvního dne jsme poměřili síly s týmem SHK Veselí nad Moravou. Do zápasu jsme 
nastoupili s chutí, a i přes předchozí prohru jsme zabojovali a vyhráli 20:14. 

V sobotu ráno nás čekal známý soupeř - tým pražské Slavie. I přes obavy jsme od začátku zápasu jasně 
dominovali až do samotného konce a utkání skončilo 21:14 v náš prospěch. V tomto utkání nás nejvíce 
podržela naše brankářka Adriana Šindelářová. 

Další zápas jsme odehráli s domácím týmem Otrokovic. Přizpůsobili jsme se pomalejšímu tempu soupeřek a 
neproměňovali jasné šance. Naštěstí díky bojovnosti a odhodlání opět uspět jsme toto utkání vybojovali a 
vyhráli 12:10. 

K poslednímu sobotnímu utkání jsme nastoupili proti družstvu TJ Sokol Písek. Hra byla vyrovnaná a utkání 
mělo po celou dobu svižné tempo. Na konci už nám ale soupeř nestačil a my zvítězili 20:16.  

Posledním soupeřem pro nás byl v neděli dopoledne tým z Velkého Meziříčí. Celková únava z turnaje se na 
hřišti projevila a začátek utkání se nám nedařil podle představ, ale i tak jsme nakonec zvítězili velkým rozdílem 
21:10. 

V turnaji jsme nakonec s jednou prohrou skončili na 2. místě, které pro nás může být velkou odměnou a 
motivací do nadcházející sezóny. Všechny hráčky zaslouží poděkování za přístup ke všem utkání v turnaji a 
pochvalu za bojovnost a reprezentaci klubu. 

Hrály: Dubská, Komárková, Krausová, Buřičová, Melicharová, Tomanová, Divišová, Kordíková, Plojharová, 
Hanzelínová, Vávrová 

Chytaly Šindelářová a Čejková. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Perný víkend DHC Plzeň 

Hned na několika frontách budou v akci naše hráčky i naši trenéři o posledním srpnovém víkendu. 

Přípravná utkání žen 

Ženy využijí poslední prázdninový (a pro ně hlavně předsoutěžní) víkend k ostré prověrce na utkání nejvyšší 

soutěže. Ta začne příští víkend a kromě devíti českých týmů se můžete těšit na čtyři týmy slovenské a nově 
i polského účastníka Ruch Chorzow. 

Ve čtvrtek 26. 8. zajíždí naše ženy do Prahy, kde se utkají s DHC Slavia Praha. Začátek utkání je v 17:30 h. 

V sobotu 28. 8. se od 11:30 h opět v hale pražské Slavie utkají s nováčkem nejvyšší soutěže TJ Sokol Lázně 
Kynžvart. Původně měl být soupeřem našich děvčat polský tým Jelenia Gora, ale na poslední chvíli se omluvil 
kvůli velkému počtu zraněných. 

Srpnové turnaje v hale Lokomotivy Plzeň 

K herní konfrontaci se chystají na domácím turnaji mladší dorostenky, starší žačky i mladší žačky. 

Mladší dorostenky a starší žákyně se střetnou s kvalitními českými týmy. Hrát se bude netradičně v hale 
Lokomotivy Plzeň v sobotu od 8:30 do 19:15 h, v neděli od 8:30 do 15:15 h. Turnaje se zúčastní: TJ Sokol 
Lázně Kynžvart, DHK Baník Most a Černí Andělé, HBC Strakonice a tři týmy DHC Plzeň (1x mladší dorostenky 
+ 2x starší žačky). 

V hale č. 3 také na Lokomotivě Plzeň změří své síly mladší žačky. Dva domácí týmy DHC Plzeň vyzvou týmy 
Strakonic a Milevska. 

Vstup pro diváky je na oba turnaje povolen za standardních podmínek (negativní test, očkování nebo 
potvrzení o prodělání nemoci). 

Sportmánie 

DHC Plzeň patří mezi tradiční účastníky Sportmánie. V letošním roce je házená na Sportmánii celou dobu a 

postupně se prostřídají všechny plzeňské kluby. 

Do stánku DHC Plzeň můžete zavítat v pátek 27. 8. mezi 14 a 20 h, v sobotu 28. 8. od 10 do 20 h a v neděli 
29. 8. od 10 do 16 h. 

Těšit se můžete na překážkové dráhy, balanční prvky i různé druhy míčů. 

Srdečně zveme zejména nové zájemkyně o tento krásný sport! 

  

https://sport.plzen.cz/SportmaniePlzen


 

 

 

Srpnové turnaje mladších žaček a mladších dorostenek 
(28. - 29. 8. 2021) 

Na netradičním místě a v netradičním čase pořádá DHC Plzeň po delší době opět nějaké turnaje. 

Městská sportovní hala v Plzni na Slovanech disponuje momentálně třemi halami vhodnými pro házenou. 

V hale č. 1 (= hlavní hala, kde hrají své soutěže i muži Talentu Plzeň) se uskuteční turnaj mladších dorostenek. 

V hale č. 3 (nejnovější "barevná" hala) si zahrají mladší žákyně. 

Vstup diváků na  všechna utkání je povolen s platným testem (případně očkováním, případně potvrzením o 
prodělání nemoci v posledních 180ti dnech). 

Mladší dorostenky 

Turnaj mladších dorostenek bude dvoudenní a je velice kvalitně obsazen. Zúčastní se: HBC Strakonice, TJ 

Sokol Lázně Kynžvart, DHK Baník Most (dva týmy - jeden pod názvem DHK Baník Most a druhý pod názvem 
Černí Andělé) a tři týmy DHC Plzeň (jeden tým dorostenek a dva týmy starších žaček - ty budou startovat pod 
názvem DHC Plzeň černá a DHC Plzeň růžová). 

Rozlosování turnaje: 

Sobota 28. 8. 2021 

8:30  DHC Plzeň dorostenky DHC Plzeň černá  

9:20  TJ Sokol Lázně Kynžvart DHC Plzeň růžová  

10:10  Černí Andělé DHK Baník Most  

11:00  HBC Strakonice DHC Plzeň černá  

11:50  DHC Plzeň dorostenky TJ Sokol Lázně Kynžvart  

12:40  DHC Plzeň růžová DHK Baník Most  

13:30  Černí Andělé HBC Strakonice  

14:20  DHC Plzeň dorostenky DHC Plzeň růžová  

15:10  DHC Plzeň černá TJ Sokol Lázně Kynžvart  

16:00  DHK Baník Most HBC Strakonice  

16:50  DHC Plzeň černá Černí Andělé  

17:40  TJ Sokol Lázně Kynžvart DHK Baník Most  

18:30  DHC Plzeň růžová HBC Strakonice 
 

 

Neděle 29. 8. 2021 

8:30  Černí Andělé DHC Plzeň dorostenky  

9:20  DHC Plzeň černá DHC Plzeň růžová  

10:10  DHK Baník Most DHC Plzeň dorostenky  



 

 

 

11:00  HBC Strakonice TJ Sokol Lázně Kynžvart  

11:50  DHC Plzeň růžová Černí Andělé  

12:40  DHK Baník Most DHC Plzeň černá  

13:30  HBC Strakonice DHC Plzeň dorostenky  

14:20  TJ Sokol Lázně Kynžvart Černí Andělé  

Vyhlášení turnaje je v neděli v 15:15 h. 

 

Mladší žačky 

Na turnaji mladších žaček se kromě dvou domácích týmů představí dva jihočeští soupeři: 

HBC Strakonice a HC Milevsko. 

9:00 DHC Plzeň růžová DHC Plzeň černá  

10:00 HBC Strakonice HC Milevsko  

11:15 DHC Plzeň černá HC Milevsko  

12:15 DHC Plzeň růžová HBC Strakonice  

13:30 HBC Strakonice DHC Plzeň černá  

14:30 HC Milevsko DHC Plzeň růžová  

 

  



 

 

 

Srpnový turnaj mladších žaček (28. 8. 2021) 

Po třítýdenní letní přípravě, jejíž prostřední část vyplnilo tradiční soustředění v Tachově, odehrálo nově 
vytvořené družstvo mladších žaček (hráčky ročníků 2009 až 2011) první turnaj, který se uskutečnil v hale 
Lokomotivy. Z plánované účasti německých družstev nakonec bohužel sešlo, proto jsme byli rádi, že na turnaj 
přijala pozvání družstva ze Strakonic a Milevska. 

Po čtvrtečním ne úplně povedeném přípravném zápasu v Sušici proti Slavii Praha, který však byl poznamenán 
velkou řadou absencí, jsme s velkými očekáváními do turnaje nevstupovali. Rozhodně jsme proto uvítali, že 
se turnaj hrál dle dohody trenérů bez počítání výsledků. 

Náš plán byl do turnaje postavit dvě družstva, avšak nakonec jsme z důvodů dovolených a nemocí měli k 
dispozici pouze 15 zdravých hráček (z celkového počtu 30), a proto jsme museli hráčky mezi našimi družstvy 
přesouvat, aby bylo vůbec možno střídat. Některé hráčky tak namísto 3 plánovaných zápasů odehrály 
nakonec zápasů celkem 5 a rozdělení na 2 družstva jsme tak dodrželi pouze ve vzájemném zápasu, který 
naštěstí přišel na řadu hned jako první. Po něm jsme tak ze všech hráček vytvořili fakticky jedno větší družstvo, 
které se postupně utkalo 2x s Milevskem a 2x se Strakonicemi. V poločasu zápasů, které se hrály na 2x20min, 
si pak všichni mohli vyzkoušet shot-outy. 

Na rozdíl od čtvrteční lekce od Slavie jsme tentokrát měli k dispozici více zkušenějších hráček ročníku 2009 
a na hře to bylo znát. Především obrana byla jednoznačně pevnější a za ní pak rostly i výkony všech 
brankářek. V útoku pak byl k vidění lepší pohyb a především velmi dobrá střelba z větší vzdálenosti. 

Střelecky družstvo logicky táhly nejzkušenější hráčky (Vendy, Lúca, Bety), ale pozitivem je, že vedle nich 
rostou i výkony mladších hráček (Naty, Simča, Egi), které ukazují, že mohou patřit mezi opory, jen jim zatím 
někdy chybí trochu větší odvaha. Z ostatních mladších hráček je pak třeba vyzdvihnout výkon Adélky, která 
s házenou prakticky začíná a dnes předvedla velmi pěkný výkon. U ostatních jsou tyto turnaje zatím 
především o sbírání zkušeností a věříme, že i jejich výkony půjdou postupně nahoru. 

Oproti čtvrtku tak byl celkový dojem z výkonů družstva o hodně lepší. Rozhodně je spousta věcí ke zlepšení, 
ale na první turnaj to nebylo vůbec špatné, jelikož v konfrontaci se soupeři jsme rozhodně nezaostávali, ale 
naopak měli spíše mírně navrch. Nejen pro trenéry, ale i pro hráčky tak turnaj přinesl mnoho cenných 
poznatků, protože starší hráčky poznaly, že je v družstvu spousta šikovných mladších hráček, které se do hry 
plnohodnotně zapojí a mohou se na ně spolehnout, a mladší naopak viděly, že když se jim něco nepovede, 
tak se rozhodně nemusí bát, že by jim za to někdo ze starších vynadal. 

Všem hráčkám tak patří za turnaj i velkou porci zvládnutých minut na hřišti pochvala a určitě se těšíme na 
další turnaje, kde věříme, že budou výkony všech zase o něco lepší. 

Hrály: Cvačková, Čardová, Dlesková, Egermajerová, Hřebejková, Kampfová,Kaucká, Markupová, Pivoňková, 
Poskočilová, Přerostová, Rittichová, Roubová, Samcová, Schöberlová 

Chytaly Čardová, Kaucká, Pivoňková a Poskočilová. 

  



 

 

 

Srpnový turnaj mladších dorostenek (Plzeň 28. 8. 2021) 

Nakonec jen jednodenní podobu měl srpnový turnaj mladších dorostenek. Hrálo se v hlavní hale Lokomotivy 
Plzeň. Turnaj pořádalo DHC Plzeň, které mělo v soutěži tři týmy - jeden tým mladších dorostenek a dva týmy 
starších žaček - ty startovaly pod názvem DHC Plzeň Růžová a DHC Plzeň černá. 

DHC Plzeň černá 

Hned první utkání proti DHC Plzeň růžová podaly hráčky z černého týmu velmi dobrý výkon. Od začátku 

uváděly v zoufalství obranu soupeřek a postupně navyšovaly svůj náskok (5:0, 8:1, 11:4). Až před poločasem 
holky trochu polevily v koncentraci a soupeřky dotáhly. Druhá půlka sice byla herně vyrovnaná, ale černý tým 
si udržel náskok z prvního poločasu a vyhrál 22:18. 

Pěkný zápas odehrály holky s pozdějším vítězem turnaje TJ Sokol Lázně Kynžvart. Po celé utkání šlapaly 
soupeřkám na paty. Ty vždycky o něco odskočily a holky se znovu dostaly na dostřel. Ve druhé půli se 
projevila větší zkušenost kynžvartských hráček, které trestaly naše chyby. Přesto si holky zaslouží pochvalu 
za pěkný výkon. 

Ve třetím zápase proti našim dorostenkám nám bohužel vůbec nevyšla první půle. Trápili jsme se zejména v 
koncovce a několik námi vystřelených míčů skončilo na tyčkách (v první půli jsme dali pouze 2 góly). Ve 
druhém poločase jsme sice zpřesnili hru a drželi se soupeřkami krok, na otočení skóre to však nestačilo. I tak 
jsme odehráli pěkný a bojovný zápas. (Prohráli jsme 17:10.) 

V posledním zápase jsme si dobře rozložili síly, poctivě jsme to odmakali, jak bylo potřeba. Strakonice byly 
houževnatý soupeř a nikdy nám nedovolily odskočit na výraznější rozdíl. My jsme ale v důležitých okamžicích 
dokázali dávat góly, a to rozhodlo. Vyhráli jsme 18:13. 

Černý tým si za dvě výhry a dvě prohry zaslouženě pověsil na krk bronzové medaile. Tahouny družstva byly 
jednoznačně Laura (16 branek) a Bříza (10). Bříza si za výbornou hru dokonce odnesla trofej pro nejlepší 
hráčku turnaje! Fantastický výkon v brance předvedla Bára Kauty a několikrát tým podržela v důležitých 
chvílích. Velmi dobře zahrály i Bury, Vaici, Síma a Cvaček. Velké zlepšení bylo vidět u Rózy. Obrovskou 
pochvalu zaslouží obě Budky - Kačka hrála zpočátku s příliš velkým respektem, v pozdějších utkáních už se 
osmělila. Bety soupeřům zatápěla hned od prvního hvizdu (úspěšnost střelby sice nebyla příliš vysoká, ale 
aktivita se jednoznačně cení). 

Hrály: Budková A. 6, Budková K. 5, Burjasová 8, Březinová 10, Cvačková 6, Klimešová 1, Krejčíková 4, 

Vaicová 7, Vopatová 16 

Chytala Kaucká. 

DHC Plzeň růžová 

Růžový tým vstoupil do turnaje velmi nešťastně - nemastným a neslaným výkonem proti černému týmu DHC 

Plzeň. Nikdo nevěděl co hrát, a tak v prvním poločase bylo vidět jen několik "výstřelů do tmy" = pokusů 
jednotlivců s tou marností něco udělat. Ve druhém poločase přišlo zlepšení a lehké zkorigování náskoku 
černých. Přesto tým prohrál 18:22. 

Naopak v druhém utkání proti dorostenkám DHC se holky vzpamatovaly. Sice na začátku se více trefovaly 
soupeřky, ale postupně se hra vyrovnala a holky dotáhly na rozdíl jediného gólu. Bohužel koncovka vyšla lépe 
opět dorostenkám, a tak růžový tým odešel poražen 17:24. 

Třetí utkání proti dorostenkám Kynžvartu vyšlo holkám velmi dobře. V prvním poločase byly více než 
vyrovnanými soupeřkami a několikrát vedly. Ve druhém poločase překlopil Kynžvart vedení na svou stranu a 
my už jsme jen dotahovali až na konečných 20:22. 

Ve čtvrtém utkání proti sobě nastoupily týmy, které v turnaji doposud nebodovaly. DHC Plzeň růžová a HBC 
Strakonice. Naše holky, přestože už notně unavené po náročných utkáních proti starším soupeřkám, dokázaly 
zmobilizovat síly a od začátku vedly. Postupně si vypracovaly příjemný náskok, který udržely až do samého 
konce. Růžový tým zvítězil 15:7. 



 

 

 

S bilancí jedné výhry ukončil růžový tým čtvrtým místem své účinkování v turnaji. Přes první nepovedené 
utkání odehrály holky další tři vyrovnané zápasy a ukázaly, nejenže házenou hrát umí, ale že se dokážou 
popasovat se staršími a zkušenějšími soupeřkami. 

Nejlepší hráčkou družstva byla zvolena největší bojovnice - Bára Loskotová. Velkou snahu vyvíjely také 
Bezďa a Šolly (u nich ale bohužel spousta střeleckých pokusů skončila nezdarem). Gólově družstvo táhla 
nejlepší střelkyně celého turnaje Majda. Svůj standard odvedly Anetka i Komár (ta družstvo několikrát 
podržela a měla hodně pěkných zákroků, bohužel dostala i několik laciných branek). I v tomto týmu se výborně 
předvedly hráčky ročník 2008 - Sára vstřelila několik gólů z křídla, Bára odvážně pronikala obranou soupeřek 
a Adéla velmi dobře bránila. Turnaj příliš nevyšel Nelče. 

Hrály: Bezdičková 5, Hanzlíková 9, Loskotová 7, Palečková 6, Růžková 22, Sedláčková 1, Svatoňová 8, 

Vaníková 1, Šollarová 11 

Chytala Nyklesová. 

DHC Plzeň dorostenky 

Mladší dorostenky DHC Plzeň se znovu po týdnu zúčastnily dalšího turnaje pořádaného naším klubem. 
Bohužel jsme nemohli ze zdravotních důvodů nastoupit v úplné sestavě, ale i přes to předvedla naše děvčata 
velmi pěkný výkon. Celkově jsme se umístili na druhém místě za družstvem Házená Lázně Kynžvart, s kterým 
jsme prohráli v posledním utkání o dvě branky, a to již v trochu oslabené sestavě, protože již ze zdravotních 
důvodů nemohla nastoupit naše spojka Barbora Heřmánková. Celkově děvčata zvládla turnaj velmi pěkně s 
dobrým a bojovným nasazením. Plnily pokyny, které jsme si před turnajem vytýčily. Snažíme se hru našeho 
družstva založit především na velmi dobré obraně, z které potom využíváme rychlého přechodu. I co se týká 
útočné fáze, jsme byly velmi spokojené. Již se těšíme na první mistrovské utkání, které se odehraje 5. 9. v 15 
h na půdě družstva DHC Slavia Praha. 

Hrály: Hofírková 9, Heřmánková 17, Čásová 1, Konderová 4, Perglová 2, Růžičková 7, Mancellari 

19, Bažantová M. 9, Bažantová E. 5, Baumruková 5 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

Poslední přátelská utkání žen před začátkem sezóny 
(19. 8. a 21. 8. 2021) 

Před vstupem do letošního ročníku MOL ligy se plzeňské hráčky vydaly na poslední dvě přátelská utkání. 
V Praze nejprve 19. 8. odehrály zápas proti domácímu týmu DHC Slavia Praha.  

21. 8. se do Prahy vydaly znovu, tentokrát na zápas proti letošnímu nováčkovi v soutěži - týmu Házená 
Kynžvart. 

Zápas proti DHC Slavia Praha byl zpočátku velice vyrovnaný a bylo vidět, že se hráčky soupeře vůbec nebojí. 
Po poločasové přestávce nás ale velmi poznamenal velký počet vyloučených. Slavia tak měla díky přesilové 
hře spoustu šancí na vybudování náskoku, který už se nám bohužel nepodařilo stáhnout, a soupeř zaslouženě 
zvítězil. Tato prohra nám odhalila mezery, kterým je třeba se věnovat, a odnesli jsme si poznatky, v jakých 
částech obranné i útočné části potřebujeme hledat nové varianty. 

Na druhý zápas proti Kynžvartu jsme přijeli v malém počtu a oslabeni o dvě klíčové hráčky, které se bohužel 
nemohly zúčastnit. První poločas jsme se soupeřem dokázali držet krok a nepustili ho k velkému náskoku. 
Na začátku druhého poločasu se smolně zranila Linda Galušková a tým přišel o dalšího hráče. S ubývajícími 
silami hráček, které musely hrát prakticky bez střídání, jsme začali kupit více technických chyb a nechali 
soupeře odskočit na výraznější rozdíl. Zápas už jsme poté jen dohrávali z posledních sil. 

Obě utkání byla velkým přínosem. Realizační tým má nyní již jasnou představu, jak by měla hra vypadat 
směrem dopředu i v obranné fázi. Tým má teď poslední týden na přípravu a cíl je pro všechny jasný. Odstranit 
poslední systémové chyby a připravit se na prvního letošního soupeře DHK Zora Olomouc, který zavítá na 
plzeňskou palubovku již v sobotu 4. 9. 2021 v 17 h. 

„Těšíme se na ligu!“ vzkazuje trenér Richard Řezáč. My se těšíme také a věříme, že letošní sezóna bude 
úspěšnější než ta minulá. 

 

  



 

 

 

Ženy DHC Plzeň potřetí v MOL lize 

Dlouhá příprava je u konce a ženy se mohou konečně těšit na soutěžní zápasy! 

A konečně to bude "na živo" i s fanoušky! Přijďte fandit! 

V nejvyšší česko-slovenské soutěži žen – MOL lize startuje DHC Plzeň již potřetí a rozhodně bude na co se 
těšit. Během sezóny narazí na devět českých týmů (DHC Slavia Praha, Házená Kynžvart, HC Zlín, DHK Zora 
Olomouc, Sokol Poruba, Sokol Písek, DHK Baník Most, HK Hodonín), čtyři slovenské (Šala, Dunajská Streda, 
Michalovce Stupava), a dokonce i jeden polský tým – KPR RUCH Chorzów. Loňskou osmičku českých 
družstev doplnil ambiciózní tým Házená Kynžvart, který bude jistě velmi nepříjemným soupeřem. Tradiční 
zůstává i model soutěže - naše ženy se utkají systémem každý s každým (doma i venku) a podle umístění po 
základní části se uvidí, zda si na konci sezóny zahrají o záchranu nebo třeba o ty nejvyšší příčky. 

Velkou posilou týmu bude Veronika Galušková. Po spoustě úspěšných sezón a řadě získaných medailí v 
dresu DHC Slavia Praha, se rozhodla vrátit mezi své a rozšířit klan Galušků v plzeňském DHC. 
Značný potenciál vidí trenéři také v hráčkách z kategorie starších dorostenek, které se již teď začleňují do 
kolektivu a budou pro ženský kádr do budoucna jistě velkým přínosem. 

Z loňské sezóny si DHC Plzeň odneslo sice „pouze“ 10. místo ve společném žebříku českých a slovenských 
týmů, ale také spoustu zkušeností a motivace to letos dotáhnout mnohem dál. 

Premiéru letošní sezóny budou mít plzeňské hráčky již tuto sobotu 4. 9. 2021 v 17 h, kdy se představí na 
domácí palubovce a změří síly s týmem DHK Zora Olomouc. S tímto družstvem  v minulé sezóně nedokázaly 
ani jednou zvítězit. (Naposledy se spolu oba týmy utkaly v Plzni 27. 3. 2021, kdy Olomouc vyhrála velkým 
rozdílem 15:27.) Nicméně hráčky i fanoušci jistě rádi vzpomínají na úžasnou atmosféru a šťastný konec z 
domácího utkání play-out dne 4. 5. 2019 (v době konání Memoriálu Karla Šulce), kdy DHC Plzeň zvítězilo 
30:27. 

Je na čase ukázat, že DHC Plzeň umí nejen hrát s kvalitními soupeři, ale umí je i porážet. Doufáme, že přijdete 
holky podpořit a pomůžete vytvořit skvělou atmosféru. Vždyť špičková ženská házená bude naživo k vidění 
po téměř roční přestávce! 

Těšíme se na každého z Vás. 

Win or lose together! 

Diváci v hale musí mít po celou dobu nasazeny respirátory! 

Dále si dovolujeme upozornit, že pořadatelé jsou povinni zkontrolovat, že diváci splňují podmínky vstupu. 
(Prosím, přijďte raději dříve, ať je čas vše zkontrolovat, děkujeme!) 

Podmínky vstupu pro diváky: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem; 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem; 
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování 
nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: 
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní 
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní; 
iii) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-
PCR testu neuplynulo více než 180 dní; 
iv) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, 
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem, nebo 
v) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je 
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 



 

 

 

výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného 
zástupce osoby nebo potvrzením školy 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem; 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem; 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování 
nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že od druhého očkování uplynulo nejméně 14 dní 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-
PCR testu neuplynulo více než 180 dní; 

f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viruSARS-CoV-2, 
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem, 

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je 
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného 
zástupce osoby nebo potvrzením školy 

 

  



 

 

 

První zápas MOL ligy je tady! DHC Plzeň - Olomouc 

MOL liga startuje na domácí palubovce! V sobotu 4. 9. přivítáme v 17 h DHK Zora Olomouc a vy můžete 
být u toho! 

Zápas bude jistě skvělou prověrkou toho, jak je tým na ligu připraven. Tak přijďte! 

Jak vidí blížící se utkání trenér ženského týmu Richard Řezáč? 

„S Olomoucí jsme schopni hrát o výsledek za předpokladu, že budeme dobře plnit taktické pokyny a 
vyvarujeme se nevynucených chyb.“ Celý týden se trenér věnuje taktické přípravě hráček, takže není pochyb, 
že hráčky budou na soupeřky připraveny. Olomouc má kádr, který je dlouho pospolu a jejich sehranost a 
kvalita je na vysoké úrovni. „Poznatky máme jen kusé, takže jsme se snažili je co nejlépe vyhodnotit a na 
zápas se kvalitně připravit.“ říká trenér Richard Řezáč. 

Věříme, že nás v tom nenecháte a dorazíte holky podpořit v hojném počtu! Určitě se i vy (stejně jako 
my) těšíte na tu pravou zápasovou atmosféru, kterou v Plzni vždy dokážeme vytvořit! 

„Těšilo by nás zahájit sezónu ziskem nějakých bodů. To by holky určitě zdravě nakoplo a jejich sebevědomí 
by šlo pomalu nahoru.“ To byla poslední slova plzeňského trenéra žen a my doufáme, že se to povede a body 
zůstanou doma. 

Cena vstupného je 60 Kč. Cena permanentky na celou sezónu je 500 Kč. 

Informace pro předplatitele: permanentky z loňské sezóny platí i v té letošní! 

    



 

 

 

MOL liga: 2 body zůstaly doma!!  
DHC Plzeň - DHK Zora Olomouc 28:18 

Neskutečnou podívanou přinesl první domácí zápas letošní sezóny, ve kterém se plzeňské hráčky utkaly 

s obávaným soupeřem z Olomouce. 

Výhra 28:18 mluví za vše. Domácím se zápas nadmíru vydařil a výsledek byl po odvedeném výkonu 
zasloužený. 

Průběh celého zápasu hrál jasně do karet týmu DHC Plzeň. V úvodních deseti minutách si hráčky dokázaly 
vybudovat pětibrankový náskok, který si v průběhu celého prvního poločasu pohlídaly a do šatny odcházely 
se šesti brankami k dobru. V druhém poločase naštěstí Plzeňanky nepřestaly tlačit na branku a svůj náskok 
stále navyšovaly. V 55´se domácí dokázali dostat až na skóre 27:15, které se ale soupeři ještě podařilo 
stáhnout a po konečném hvizdu na tabuli svítil stav 28:18. Je nutno poukázat na výborné zákroky Karin 
Řezáčové v brance, která soupeřům nedala žádný gól zadarmo. I Míša Malá, která se do branky dostala ke 
konci zápasu, předvedla pár hezkých zákroků. 

„Utkání proti Olomouci se nám podařilo ve více směrech. Začalo to kvalitní obranou podpořenou 
nadstandardním výkonem brankářek. V útočné fázi jsme si dokázali vypracovat šance a být efektivní 
v zakončení,“ sděluje po vydařeném zápasu trenér Richard Řezáč. Koncentrace hráček byla na hřišti jasně 
vidět a každá z nich šla jednoznačně a bojovně pro vytoužené 2 body. Bojovnost a odhodlanost vyhrát byla 
vidět i v individuálních soubojích. „Získali jsme několik důležitých míčů, a to nám dodávalo sebedůvěru,“ 
přiznává dále trenér Řezáč. Poukázat je v tomto směru třeba na krásný zisk míče Páji Kepkové, hned v první 
minutě utkání, která neváhala skočit pro míč mezi dvě olomoucké hráčky a sebrat tak hostům možnost dát 
branku. „Rozhodující bylo, že jsme neprohráli ani jedno oslabení,“ říká s pyšným výrazem Richard Řezáč. Na 
závěr také dodal: „Olomouc ještě není v top formě. Získaných bodů si musíme vážit a pracovat dál na 
jednotlivých dílčích úkolech, které jsme si předsevzali před sezónou. Potěšil mě kolektivní výkon, kdy každá 
hráčka, co byla na hřišti, odevzdala zápasu maximum.“  

Gratulujeme holkám k parádnímu výkonu a děkujeme Vám divákům, kteří se přišli podívat a vytvořili 
v plzeňské hale opět neskutečnou atmosféru. Vám, co jste fandili, alespoň na dálku také děkujeme 
a doufáme, že příště se přijdete podívat. Další domácí zápas odehrají děvčata sobotu 18. 9. v 15 h 
s Porubou. Nyní je však čeká výlet na Slovensko. 11. 9. zavítají na hřiště týmu HK Slovan Duslo Šala.  

Hrály: Kepková 2, Šmrhová 3, Bušauerová, Kantnerová 1, Formanová 1, Galušková L. 1, Lásková 1, 
Melicharová, Galušková D. 

Chytaly Řezáčová, Malá a Mancellari. 

Nejlepší střelkyně hostů: 
Přikrylová 3/3, Fryčáková 4, Kuxová 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky na pražského soupeře nestačily: 
DHC Slavia Praha - DHC Plzeň 34:16 

Dlouhá pauza se podepsala na formě mladších dorostenek, které se v neděli 5. 9. vydaly do Prahy na zápas 

proti DHC Slavia Praha. Se soupeřem výrazně prohrály a o první body budou muset bojovat v dalším zápase. 
12. 9. v 13 h nastoupí doma proti soupeři z Poruby, kterému mají co vracet. Na přípravném turnaji 
v Otrokovicích s Porubou totiž prohrály 15:23. 

V prvním soutěžním utkání letošní sezóny se musely mladší dorostenky postavit velmi silnému družstvu DHC 
Slavia Praha. „Soupeř byl již na první pohled výškově a váhově úplně jinde než naše děvčata a bohužel se 
tento handicap projevil hned v úvodních minutách,“ říká po zápase trenérka Jana Galušková. 
Pražský tým se do zápasu pustil tvrdě. Hru Plzně včas přerušoval a kouskoval, takže se plzeňské hráčky 
v útočné fázi nedostaly prakticky k jakékoliv gólové příležitosti. V desáté minutě na tabuli ještě svítil stav 3:2. 
Pak už se do toho Pražanky obuly a do konce první půle si vybudovaly náskok osmi branek (16:8). 
Druhý poločas zahájil brankou tým Plzně, pak ale přišla dvanáctiminutová odmlka, během které se pražský 
náskok navýšil na sedmnáct branek. Gólové ticho plzeňských prolomila ve 24. minutě Míša Konderová, ale 
na to zachránit zápas bylo už bohužel pozdě. S koncem utkání se domácí mohli pyšnit výhrou o osmnáct 
branek (34:16). „Střelecky se nám vůbec nedařilo a celkově jsme bohužel podali špatný výkon. I proto se toto 
utkání velmi špatně hodnotí,“ dodává Jana Galušková. 

„S děvčaty jsme si zápas podrobně rozebrali a pokusíme se na něj rychle zapomenout. V příštím utkání je 
jasným cílem předvést mnohem lepší výkon. Doufejme, že jsme si to horší vybrali a holky se z prohraného 
zápasu poučily,“ to byla závěrečná slova plzeňské trenérky. 

My věříme, že v dalším zápase budou holky mnohem obstojnějším soupeřem a připíšou si doma první body. 

Hrály: Polanková 5, Baumruková 4, Konderová 3, Heřmánková 3, Hofírková, Vopatová 1, Šollarová,  
Čásová 1, Mancellari, Růžičková, Březinová, Bažantová E. 

Chytaly Kaucká a Nyklesová. 

Nejlepší střelkyně soupeře: Müllerová 9/1, Matějková 8, Ešněrová 4 

  



 

 

 

Smolná prohra starších dorostenek: 
DHC Slavia Praha - DHC Plzeň 21:20 

Po dlouhé pauze se starší dorostenky konečně dostaly na soutěžní utkání. Svojí letošní pouť zahájily 5. 9. 

v Praze proti týmu DHC Slavia Praha. Velmi vyrovnané utkání pro plzeňské nakonec skončilo nepříjemnou 
prohrou o jedinou branku. 

Starší dorostenky DHC Plzeň na utkání do Prahy odjížděly pouze v devíti, jelikož neměly k dispozici posilu 
v podobě strakonických hráček. 

V úvodu utkání se střídaly ve vedení oba týmy. Ke dvoubrankovému náskoku se poprvé dostaly ve 12. minutě 
hráčky Plzně díky gólům Tomanové a Dubské (4:6). Vedení si pak až do konce první půle udržely. „V závěru 
poločasu jsme udělali pár zbytečných technických chyb, ale stále jsme vedli o jednu branku,“ sdělil trenér 
starších dorostenek Pavel Touš. O poločase tak odcházely týmy z palubovky za stavu 10:11. 

Úvod druhé půle si plzeňské hráčky pohlídaly a dostaly se tak do vedení o tři branky (10:13). Celá první 
polovina druhého poločasu se pro Plzeň vyvíjela příznivě, pak ale přišla hluchá desetiminutovka. „Neproměnili 
jsme tři jasné brankové příležitosti, dělali zbytečné technické chyby a soupeř pěti brankami v řadě otočil 
výsledek ve svůj prospěch,“ poznamenal trenér Touš. I přes velkou snahu plzeňských stáhnout tříbrankové 
manko, utkání skončilo ve prospěch Slavie (21:20). 

„Porážka o jednu branku hodně mrzí, ale bohužel, tentokrát jsme si prohru zavinili sami. Doufám, že si z tohoto 
zápasu vezmeme ponaučení a v příštím utkání budeme zase o něco koncentrovanější a uspějeme,“ dodal 
nakonec Pavel Touš. 

V příštím utkáni starší dorostenky poměří síly s týmem Poruby, který vyzvou 12. 9. v 15 h na domácí 
palubovce. Věříme, že tentokrát už si body ujít nenechají. 

Hrály: Dubská 4, Voráčková 1, Komárková 3, Buřičová 1, Tomanová 3, Melicharová 4, Heřmánková, 

Randlíková, Toušová 4 

Chytaly Malá, Čejková a Šindelářová. 

Nejlepší střelkyně soupeře: Doležalová 6, Koubová 3/3, Jestříbková 3 

 



 

 

 

DHC Plzeň míří na Slovensko 

Prvním letošním slovenským soupeřem nám bude HK Slova Duslo Šala. V minulých sezónách jsme na tento 
slovenský tým ani jednou nestačili, ale v posledním vzájemném zápase jsme na soupeřově půdě dokázali 
odehrát velmi pěkný zápas (prohráli jsme 27:30). V sobotu 11. 9. tak bude určitě na co koukat. 

V prvním kole se Šala představila na hřišti Sokolu Písek, kde prohrála 26:20. „Šala v minulém kole zaváhala. 
Doma má ale vždy velkou kvalitu a body nám určitě nedá zadarmo.“ Uvědomuje si trenér DHC Plzeň Richard 
Řezáč. Cílem plzeňských je jednoznačně narušit rychlou a dynamickou hru, kterou Šala disponuje. Nebude 
to jednoduchý úkol, ale pokud hráčky předvedou takovou koncentraci jako v zápase proti Olomouci, bude pro 
domácí mimořádným oříškem prosadit se přes plzeňskou obranu. 

Šala se pyšní velmi kvalitními hráčkami na každém postu, ale sestava žen DHC Plzeň v tomto směru velmi 
nezaostává. Podle trenéra se příprava na slovenského soupeře od té na zápas s Olomoucí velmi neliší. „Čeká 
nás další náročný zápas, do kterého chceme jít opět na maximum. Doufám, že navážeme na předchozí 
výsledek i kolektivní výkon,“ dodal trenér Řezáč. 

Zápas budete moci sledovat na stránkách sázkové kanceláře Niké.sk v sobotu 11. 9. od 18 h. 

   
 

  



 

 

 

Plzeňská liga mini 5+1 na 31. ZŠ (11. 9. 2021) 

V sobotu 11. 9. 2021 odehrály minižačky po delší pauze způsobené koronavirem první soutěžní turnaj 
v kategorii mini 5+1. Turnaj formálně pořádala Slavia VŠ Plzeň, ale uskutečnil se v našem domácím prostředí 
na 31. ZŠ. 

Na turnaj se přihlásilo celkem 8 družstev, které byly rozděleny do 2 skupin. Každé družstvo tedy odehrálo 
celkem 3 zápasy. Formát turnaje byl podobný, jako v minulých sezonách - v prvním poločasu se 10 min hrálo 
s povinnou osobní obranou, o poločasové přestávce se střílely shot-outy a druhý poločas se hrála 20 min již 
klasická házená (bez pivota). Na všechny účastníky tedy čekala pořádná porce minut. 

Naše družstvo se ve skupině nejprve střetlo s děvčaty ze Slavie VŠ a Hájů. Byť na holkách byl dlouhý 
zápasový výpadek trochu znát, tak výkon šel rychle nahoru a s předvedenou hrou v těchto dvou zápasech 
určitě můžeme být spokojeni. Postupně rostla odvaha uvolňovat se a i obrana byla mnohem aktivnější. V 
posledním zápas proti družstvu Rokycan už se však na holkách trochu projevila únava a soupeř, v jehož 
řadách bylo několik herně vyspělejších kluků, měl v tomto zápasu navrch. 

Celkově můžeme být s turnajem i výkony děvčat poměrně spokojeni. Nejvíce se dokázaly prosazovat herně 
nejzkušenější hráčky (Simča, Marky), za nimiž ale vůbec nezaostávala ani Adélka, která zatím chodí jen 
krátce. Nezklamaly určitě ani ostatní, i když zejména v útoku by to občas chtělo o trochu vyšší aktivitu a chuť 
střílet góly. Vůbec se neztratily ani 3 mladší posily od Rittišky (Viki, Domča, Nella), které ukázaly, že mohou 
být platnými členy družstva. Oporou v brance byly i obě brankářky, které si zahrály i v poli (Rybka, Nelča). Po 
zranění Nelči si pak ale hru v brance vyzkoušely všechny hráčky. 

Všem hráčkám patří velká pochvala a těšíme se na jejich zlepšující se výkony na dalších turnajích (první 
v kategorii mini hned za týden v Praze na Hájích). 

Hrály: Bergerová, Kampfová, Kurešová, Markupová, Mašková, Michalidesová, Pivoňková, Přerostová, 
Roubová, Rybová, Schöberlová 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Ženy vezou ze Slovenska bod!  
HK Slovan Duslo Šaĺa - DHC Plzeň 23:23 

Po vydařeném domácím zápase s Olomoucí se ženský tým DHC Plzeň vydal v sobotu 11. 9. na Slovensko. 

Cílem bylo přivézt body, a to se také povedlo. Po naprosto excelentním výkonu si Plzeňanky odvezly jeden 
bod a v tabulce se po druhém kole nachází na krásném 4. místě. 

Úvod zápasu byl jednoznačně v rukou plzeňských hráček a během chvíle se dostaly do vedení 0:3. Poté ale 
domácí Šaľa dokázala hlavně díky spoustě sedmimetrových hodů otočit skóre na 7:5. Vedení ale 
slovenskému celku nevydrželo dlouho, přehlídku branek předvedly Linda a Verča Galuškovy a DHC Plzeň 
bylo opět ve vedení o dvě branky. Toto vedení si hráčky dokázaly udržet až do konce prvního poločasu, kdy 
odcházely z palubovky za stavu 10:12. 

Úvod druhého poločasu se nesl v duchu toho prvního. DHC Plzeň odskočilo na rozdíl pěti branek (12:17). 
Šaĺa se ovšem nenechala zaskočit a během pěti minut dokázala zápas opět vyrovnat. Do vedení se však 
nedostala. Konec zápasu byla neuvěřitelná přetahovaná o každý gól, kterou nakonec skoro vyhrála Plzeň. 
Poslední vyrovnávací gól naneštěstí padl do plzeňské branky. I tak se ale hráčky DHC Plzeň radovaly ze 
zisku jednoho bodu. 

„Dnes jsme udělali první větší krůček, ze Šaľy se body jen tak nevozí. My jsme k utkání přistoupili velmi 
zodpovědně a dokázali jsme soupeře v domácím prostředí dostat pod tlak,“ chválí hráčky trenér Richard 
Řezáč. „Ve druhém poločase nás potkala řada vyloučení, kterých Šaľa dokázala využít. V závěru jsme sice 
dotahovali, ale stále jsme byli blíže k tomu utkání rozhodnout,“ sděluje plzeňský trenér. „Děvčata odvedla 
velmi dobrý výkon zejména v obraně. Na postavenou obranu jsme obdrželi pouze sedm branek, a to je to, 
z čeho chceme vycházet,“ pokračuje ve vychvalování trenér Řezáč. „Ukázalo se, že Verča Galušková s sebou 
do týmu přinesla herní kvalitu, díky které rostou i hráčky okolo ní. My se teď musíme dále kvalitně připravovat 
a posouvat se malými krůčky dopředu.“ 

„Jsem na dnešní výkon pyšný a jsem rád, že jsme dokázali navázat na domácí výhru. V Šaľe se totiž body 
nezískávají snadno. My to dnes dokázali a musíme být šťastní!“ dodává nakonec trenér Řezáč. 

V příštím zápase se plzeňské hráčky ukážou zase doma. V sobotu 18. 9. v 15 h přivítají na svém hřišti tým 
DHC Sokol Poruba, který dokázal porazit pražskou Slávii rozdílem šesti branek (24:30). Doma však Poruba 
nestačila na Sokol Písek, se kterým prohrála 29:30. Určitě je na co se těšit.  

Hrály: Kepková 2, Šmrhová 3, Bušauerová 1, Formanová 1, Drozdová, Franzová 2, Galušková L. 5/1, 

Lásková, Melicharová, Galušková D., Vlachová 1/1, Galušková V. 8/3 

Chytaly Řezáčová a Malá. 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky: 
DHC Plzeň - TJ Sokol Poruba 22:40 

Mladší dorostenky v úvodním domácím zápase bohužel opět nedosáhly na body a stále tak na svou první 

výhru čekají. V neděli 12. 9. 2021 jim byl soupeřem velmi dobře připravený tým z Poruby. 

Poruba určovala tempo hry už od úvodního hvizdu a během dvou minut se dostala do vedení 0:3. Hráčky 
Plzně se ale po tomto startu dokázaly vzpamatovat a stáhly na 2:3. Vyrovnané skóre Plzeňanky dokázaly 
držet do jedenácté minuty (6:7), pak už ale nastala přehlídka porubských branek a poločasový stav byl 13:21. 
Do druhého poločasu vstoupilo brankou DHC Plzeň, ale stejně jako v zápase s pražskou Slávií přišlo 
desetiminutové brankové ticho, během kterého Poruba dokázala odskočit na rozdíl čtrnácti branek (15:29). 
Tento rozdíl už se těžko stahuje a bohužel domácím se ani nepodařilo ztrátu branek snížit. Na konci zápasu 
tak na tabuli svítil stav 22:40. 

„V utkání proti Porubě jsme měli již pár okamžiků, které byly podle našich představ. Bohužel ale stále 
převažovaly chyby a nepřesnosti,“ hodnotí zápas trenérka Jana Bureš Galušková. „Opět jsme měli velké 
množství technických chyb, v obranné činnosti nám stále chybí důraz a přerušení soupeře a nedokázali jsme 
si dobře hodit spoustu přihrávek.“ 

„Dnešní utkání nám ukázalo opět spoustu věcí, na kterých je potřeba stále pracovat,“ zakončuje hodnocení 
trenérka Galušková. 

Příští utkání čeká DHC Plzeň 18. 9. v 12 h ve Zlíně. Zlín má za sebou prozatím jednu těsnou výhru s Pískem 
a těsnou prohru s Olomoucí. Doufáme, že hráčky se konečně dočkají nějakého bodu.  

Hrály: Stulíková 1/1, Zídková 1, Hofírková 1, Vopatová, Růžková 2, Polanková 4/1, Baumruková 3, Konderová 

2, Perglová 2, Čásová, Mancellari 2, Březinová, Heřmánková 4, Bažantová 

Chytaly Kaucká a Chvátalová. 

Nejlepší střelkyně soupeře: Mucková 10/1, Ulmanová 8/2, Mrózková 9 

 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky si připisují první body do tabulky! 
DHC Plzeň - TJ Sokol Poruba 41:32 

Prvního domácího zápasu se starší dorostenky zhostily na výbornou a připisují si na konto první výhru. 12. 9. 

vyzvaly na své půdě tým TJ Sokol Poruba, který hrál se spoustou talentovaných mladších dorostenek. 

Od začátku bylo jasné, kdo je domácí. DHC Plzeň jasně stanovilo tempo hry, kterému se Poruba těžko 
přizpůsobovala. Poslední vyrovnané skóre svítilo na tabuli v páté minutě (3:3), poté plzeňské hráčky převzaly 
otěže a s každou další odehranou minutou navyšovaly své vedení. Do konce prvního poločasu si plzeňský 
celek dokázal vybudovat šestibrankové vedení (20:14). 

Druhý poločas začal velmi vyrovnaně a ve čtyřicáté osmé minutě byl stav utkání 30:25. Blíže už se ale 
hostující Porubě dostat nepovedlo. Naopak Plzeň dokázala navýšit své vedení až na deset branek. Poslední 
gól vstřelil tým Poruby a utkání tak skončilo 41:32. 

„Soupeři jsme v úvodu odskočili hlavně díky získaným míčům v obranné fázi a následném proměňování 
v rychlých útocích. V postupném útoku jsme si vytvářeli jednu šanci za druhou a proměňovali je. Za to jsem 
moc rád, protože právě to nám dělalo v minulých zápasech velký problém,“ sděluje po vítězném zápase trenér 
družstva Pavel Touš. 

„Holky za předvedenou hru musím velmi pochválit. Dokázaly dodržet taktiku, kterou jsme si stanovili před 
zápasem, hrály s nasazením, a hlavně s velkou bojovností,“ dodává Pavel Touš. 

Doufejme, že 18. 9. dokážou starší dorostenky předvést ve Zlíně stejnou parádu jako doma 
a připíšou si další dva body. 

Hrály: Kordíková 2, Dubská 5, Krausová 1, Plojharová 3, Buřičová 6, Tomanová 5, Melicharová 7, 

Bernhardová Anna, Vávrová 6/1, Toušová 6 

Chytaly Čejková a Šindelářová. 

Nejlepší střelkyně soupeře: Ulmanová 8, Rajová 7/1, Kavalová 7  

  



 

 

 

Míček znovu začíná! (15. 9. 2021 od 16:30 h) 

Konečně se dočkají i naše nejmladší házenkářské naděje! Od středy 15. 9. začíná kroužek Míček. 

Nejmenší sportovkyně budou opět cvičit každou středu. 

Vzhledem k nebývalému zájmu na jaře, a také proto, že ti nejmladší už nám trochu "zestárli", rozdělíme Míček 
na dvě skupiny. 

Poprvé se všechna děvčata sejdou společně ve středu 15. 9. od 16:30 h. 

Další týden už se ale rozdělí. Nejmenší děti budou pokračovat pravidelně od 16:30 h pod vedením Zdeňka 
Krause a Markéty Volkové. Podle počasí budou tréninky buď venku nebo ve velké tělocvičně. 

O něco větší dívky (2016 a možná i některé 2017) pak vytvoří zcela novou skupinku - Žirafy. Skupinku povede 
Karel Přerost a připraveno je hned několik asistentek - Petra Tomanová, Martina Košková a Jarka 
Kratochvílová. Žirafy budou od 22. 9. trénovat od 17:30 do 18:30 h ve velké tělocvičně 31. ZŠ. 

          

  



 

 

 

MOL liga: V sobotu 18. 9. 2021 přivítají ženy Porubu! 

V dalším zápase  ženy DHC Plzeň nastoupí proti favorizované Porubě. 

Poruba si v loňské sezóně zahrála play-off a ukořistila konečné třetí místo v nejvyšší česko-slovenské soutěži. 
Čeká nás tedy rozhodně zajímavá podívaná. 

V loňské sezóně jsme s Porubou prohráli nejdříve na domácí půdě 24:34. O deset dní později se tým vydal 
na odvetu do Poruby, kde hráčky odehrály jednoznačně povedenější utkání a v poločase se držely na rozdílu 
4 branek (15:11). Nakonec se ale domácí povedlo navýšit vedení a utkání skončilo 27:20. 

Poruba dokázala v prvním kole MOL Ligy zvítězit na hřišti DHC Slavia Praha (24:30). Po úspěšném startu si 
ale Porubanky připsaly těsnou domácí prohru v sokolském derby. S Pískem i přes poločasový náskok (17:15) 
nakonec prohrály 29:30. 

„V sobotu nás čeká velmi houževnatý soupeř z Poruby. Mají poměrně vyspělý tým se zkušenými hráčkami, 
na jejichž kvalitu se musíme připravit,“ přiznává trenér Richard Řezáč. Předností Poruby je jednoznačně velmi 
dobrá defenziva, ze které vycházejí. V útočné fázi je jim velkou oporou reprezentační pivotka Petra Tichá a 
spoléhají se také na střelbu spojek z prostoru 9 m. „Nečeká nás vůbec jednoduché utkání, přestože naše 
výsledky jsou zatím velice příznivé. Oba naše předchozí zápasy měly společného jmenovatele, a tím byl 
kolektivní duch, takže z toho musíme vycházet a soustředit se na výkon jak v obraně, tak v útoku. Pak 
můžeme odehrát velmi vyrovnanou partii,“ dodává plzeňský trenér. 

Po zdravotní stránce je tým v pořádku, až na Sáru Kantnerovou, která si na Akademickém mistrovství přivodila 
zranění kolene. Její rekonvalescence potrvá zhruba 3-8 týdnů. Sáře přejeme brzké uzdravení a rychlý návrat 
na palubovku. 

DHC Plzeň skvělým vstupem do soutěže jednoznačně ukázalo všem soupeřům, že nebude jednoduchým 
soupeřem a žádný bod nedá zadarmo. Poruba si toho je určitě také vědoma, takže zápas bude mít jistě 
vysokou kvalitu. Přijďte fandit! 

 

  



 

 

 

Sluníčka poprvé na turnaji HK Slavia VŠ Plzeň (18. 9. 2021) 

Poprvé na oficiálním turnaji, poprvé na jiném než domácím hřišti a poprvé v dresu! 

Tým Sluníček se konečně dočkal své zápasové premiéry. 

V sobotu 18. 9. 2021 se hrál turnaj Plzeňské ligy (kategorie Přípravky) na hřišti HK Slavia VŠ Plzeň. 

Tým Sluníček zastihla velká marodka a bohužel se nemohly zúčastnit všechny hráčky, které by chtěly. I tak 
ale dorazilo 15 hráček, které byly rozděleny do dvou týmů (DHC Plzeň B = Broučci a DHC Plzeň C = Cvrčci). 
Vzhledem k tomu, že se na vedlejším hřišti sešlo málo Berušek (= DHC Plzeň A), tak si některá Sluníčka 
zahrála i s těmi zkušenějšími. 

Trenérky se trochu obávaly, jakou úroveň budou mít ostatní soupeři a zda první turnaj nepřinese Sluníčkům 
příliš zkušené soupeře. Naštěstí se tyto obavy ukázaly jako zcela zbytečné, protože všichni soupeři ve skupině 
B byli "na stejné lodi", a to bylo skvělé. 

První zápas byl pro oba týmy hlavně "na rozkoukání". S dalšími zápasy už se ale holky chytly a postupně se 
zlepšovaly přímo před očima. Postupně si oba týmy zahrály s kluky z Talentu, se dvěma týmy z HK Slavia VŠ 
Plzeň a jedním týmem z Kynžvartu. Na závěr nastoupili Broučci proti Cvrčkům. 

Skvělé je, že téměř v každém zápase se holkám podařilo vstřelit gól a v některých zápasech hned několik! 

Díky všem rodičům za fantastickou atmosféru! 

Broučci: Schejbalová, Aichingerová, Nováková, Jungová, Lišková, Machová, Šebellová 

Cvrčci: Francová, Voráčková, Kumpová, Marková, Vaňourková, Vildmanová, Slámová 

 

  



 

 

 

Hájecká podzimní 6+1 Háje Praha (18. 9. 2021) 

V sobotu 18. 9. 2021 se uskutečnil soutěžní turnaj v kategorii minižaček Hájecká podzimní 6+1 (pro ročník 
2011 a mladší). Turnaj pořádaly HC Háje Praha. 

Na turnaj se přihlásilo celkem 6 družstev – kromě našeho družstva ještě domácí HC Háje Praha, DHC Slavia 
Praha, Sokol Kobylisy, HC Milevsko a Sokol Písek. 

Naše družstvo se na turnaj skládalo velmi těžce. Děvčata ročníku 2011 se rozdělila na dvě skupiny, z nichž 
jedna hrála s mladšími žačkami turnaj v Rokycanech a druhá početnější zamířila do Prahy. Doplnily je pak 
posily od Rittišky (ročník 2012). Pro některé z nich to byla premiéra v šestkové házené. 

V prvním zápase se družstvo střetlo s děvčaty ze Sokola Kobylisy, kde děvčata byly myslí ještě někde na 
cestě. Nesoustředěný výkon nás stál vítězství. Ve druhém zápase po zlepšeném výkonu jsme porazili 
družstvo Hájů. Následovala utkání se zbytkem soupeřů, kteří byli bohužel nad síly našeho kombinovaného a 
nezkušeného družstva. Bylo znát, že soupeři jsou herně zkušenější a sehranější. 

S turnajem i výkony děvčat panovala částečná spokojenost. Výkon Rybky (Kačky) nás držel celý turnaj nad 
vodou. Největší předností družstva byla obrana, která byla po celý turnaj naší silnější stránkou. V útočné fázi 
máme největší rezervy. Chytání přihrávek, náběh do volného prostoru a uvolnění musíme ještě procvičit. 
Všechny hráčky musíme pochválit. Starší hráčky si vyzkoušely vzít tíhu zápasu na svá bedra a mladší za nimi 
se svojí odvahou nijak nezaostávaly. 

Hrály: Bergerová, Krejzová, Kurešová 3, Markupová 1, Mašková, Michalidesová, Přerostová, Roubová, 
Rybová 11, Schöberlová, Urbanová, Zapletalová  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček Rokycany (18. 9. 2021) 

Po dlouhé koronavirové pauze svou soutěž rozehrály i mladší žačky, které se na prvním turnaji Plzeňské ligy 
potkaly v Rokycanech. Tradičně se hrála nejprve 10min osobní obrana, v poločasové přestávce se střílely 
shot-outy a poté se hrála 20min hra. Výsledek pak byl součet osobní obrany a hry (shot-outy se do výsledku 
nezapočítávají). 

Turnaj byl bohužel na naší straně poznamenán velkým množstvím absencí, kvůli kterým nám nakonec 
k dispozici zbylo jen 12 zdravých hráček, což na postavení dvou plánovaných družstev nestačilo. Z tohoto 
důvodu jsme proto na turnaji odehráli pouze zápasy áčka a zápasy béčka musely být odloženy. 

V prvním zápasu jsme nastoupili proti Tachovu, tvořeném převážně méně zkušenějšími hráčkami, což bylo 
od počátku na hře patrné. Zápas tak byl alespoň příležitostí vyzkoušet si novou obranu 1:2:3. Z naší strany 
bylo ale k vidění především při osobce až příliš jednoduchých technických chyb i nepřesné zakončení (osobka 
7:1, celkově 27:4). 

Druhý zápas proti áčku Slávie byl jednoznačně vrcholem celého turnaje. Nám příliš nevyšla prostřední část 
prvního poločasu a díky několika zbytečným chybám jsme soupeře pustili do pětibrankového vedení (5:10). 
Holky to však nezabalily a i díky několika výborným zákrokům Rózy v brance, po nichž následovaly přesné 
přihrávky do rychlého útoku, se podařilo snížit až na poločasových 9:10. Vyrovnaný průběh pak pokračoval i 
ve hře, kdy jsme díky aktivní obraně dokázali donutit soupeře k několika chybám a zakončovat z trháků. Zápas 
byl vyrovnaný prakticky až dokonce a ač se nakonec z vítězství radoval soupeř, tak zvítězilo nikoliv lepší, ale 
spíše šťastnější družstvo (18:20). 

Poslední zápas proti Kynžvartu byl v mnohém podobný tomu prvnímu, jelikož nás opět čekalo méně zkušené 
družstvo tvořené mladšími hráčkami. Holky si proto mohly vyzkoušet i zakončení levou rukou, což ale na 
výsledku moc poznat nebylo (osobka 11:3, celkově 21:5). 

Celkově musíme být s turnajem spokojeni, byť Tachov a Kynžvart naše kvality příliš neprověřily. To ale nejde 
říct o Slavii, která na turnaj přijela se sebevědomím vítěze turnajů ve Vršovicích a v Polsku. Nás proto může 
těšit, že jsme za ní vůbec v ničem nezaostali a nebýt několika smolných odrazů v závěru mohl být výsledek 
klidně i opačný. Potěšující pak je i to, že holky pomalu začínají chápat, že i proti takto silnému soupeři aktivní 
obrana, která je pro ně nová a zatím ji nemají příliš zažitou, může fungovat. 

Tahouny družstva byly především Lúca, Vendy a Róza, proti Slavii pak výborný výkon předvedla i Lucka. 
Ostatní se prosazovaly spíše proti slabším soupeřům a proti Slávii jim chyběla trochu větší odvaha. 
Zklamáním je naopak hra křídel, které se na turnaji téměř neprosadily (pouze 1 branka), což byl oproti Slávii 
asi největší rozdíl. Výborně zachytaly i Róza s Bety, které odchytaly zápas proti Slávii. Eliška s Luckou pak 
spolehlivě odchytaly zbývající zápasy. Všem hráčkám patří pochvala a věříme, že za 2 týdny na dalším turnaji 
budou výkony ještě lepší. 

Hrály: Čardová 4, Červená 16, Dlesková 9, Hřebejková 1, Kampfová, Kaucká 5, Poskočilová 3, Rittichová 12, 
Samcová 11, Sedláčková 2, Viazanko 1, Vodrážková 3 

Chytaly Čardová, Červená, Kaucká, Poskočilová. 

  



 

 

 

Mladší dorostenky: 
DHC Plzeň - Handball Club Zlín 26:32 

V sobotu 18. 9. se mladší dorostenky už ve čtyři hodiny ráno vydaly na cestu do Zlína. Zápas sice neskončil 

bodovým ziskem, ale rozhodně se holkám podařilo předvést hezčí házenou než doposud. 

Do zápasu vstoupila lépe Plzeň a po gólu Míši Konderové šla do vedení 0:1. Začátek zápasu se nesl ve 
svižném tempu a po čtyřech minutách byl stav vyrovnaný (3:3). Během dalších šesti minut si soupeř dokázal 
vybudovat tříbrankový náskok (8:5), který prolomila až Markéta Polanková. Zlín ale stále navyšoval, zatímco 
plzeňským se nedařilo a o poločasu bylo skóre až hrozivé (17:9). 

Po poločasové přestávce se Plzeň dokázala vzpamatovat a hrála mnohem vyrovnanější partii. DHC dokonce 
dokázalo stáhnout rozdíl na pouhých pět branek a druhý poločas tak vyhrát o dvě branky. Na výhru to ovšem 
nestačilo a Zlín se mohl radovat z druhé domácí výhry (32:26). 

„I přes brzké vstávání a dlouhou cestu, naše hra vykazovala více světlých okamžiků než v minulém týdnu 
proti Porubě. V prvním poločase jsme dopláceli hlavně na špatnou spolupráci v obraně. O poločasové pauze 
jsme si ale některé chyby vyjasnili a do druhé půle vstoupili mnohem lépe. Zde jsme již dokazovali, že na 
soupeře dokážeme tlačit a vnutit mu naši hru. V obraně jsme si mnohem více pomáhali a přerušovali 
soupeřovu hru. V útočné fázi jsme ukázali pěkné kombinace a dohrávky do volného prostoru,“ popisuje 
průběh utkání trenérka Jana Bureš Galušková. „Druhý poločas jsme vyhráli 15:17. Na zvrat celého utkání už 
to bohužel nestačilo.“ 

„Za enormní zlepšení hry v druhé půli je potřeba hráčky pochválit. Zahrály si všechny a na hřišti odvedly každá 
výbornou práci. V další přípravě se musíme zaměřit na odstranění spousty technických chyb a nepřesných 
přihrávek,“ dodává nakonec plzeňská trenérka. 

V neděli 26. 9. v 13 h se na mladší dorostenky můžete přijít podívat. Na domácí palubovce vyzvou tým DHK 
Baník Most.  

Hrály: Stulíková 1/1, Zídková, Hofírková 1, Vopatová 4/2, Růžková 1, Polanková 4, Baumruková 2, Konderová 

2, Perglová, Mancellari 3, Březinová 3, Heřmánková 4, Bažantová E. 1 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

  

 



 

 

 

Další těsná prohra starších dorostenek: 
DHC Plzeň - Handball Club Zlín 24:25 

Starší dorostenky nastoupily k sobotnímu utkání po dlouhé a náročné cestě. Ranní budíček měly v brzkých 

hodinách. V zápasu na ně čekal náročný soupeř, kterého na přípravném turnaji v Otrokovicích bohužel 
nedokázaly zdolat. 

Prvních 20 minut bylo velmi vyrovnaných. Poté plzeňským ale soupeř odskočil na tří brankový rozdíl (14:11). 
Holky se náskoku nezalekly a v posledních pěti minutách zvládly opět vyrovnat. První poločas tedy skončil 
14:14. 

K druhému poločasu Plzeňanky přistoupily zodpovědně a ujaly se vedení (15:17). Dvoubrankový náskok si 
držely většinu poločasu. Poté přišlo několik technických chyb a neproměněných střel a ze zápasu se opět 
stala přetahovaná. Z obou stran přišla dlouhá gólová odmlka, stav se držel 24:24. Zlínské hráčky se chytly 
příležitosti a po vybojovaném sedmimetrovém hodu se ujaly vedení 24:25. Plzeň už bohužel nedokázala 
dorovnat, a tak ze hřiště odcházela s prohrou. 

„Musím pochválit za vynikající výkon naši brankářku Aju Šindelářovou, která díky svému výkonu držela naši 
naději na bodový zisk až do samého závěru. Prohra mrzí, zápasu by slušel remízový stav, ale soupeř dal 
prostě o branku více a proto zvítězil. Celý tým si zaslouží pochvalu za bojovnost, nasazení a předvedený 
výkon,“ hodnotí utkání trenér starších dorostenek Pavel Touš. 

Hrály: Polanková, Dubská 6/3, Krausová, Komárková 3, Hofírková, Buřičová 4, Tomanová 2, Melicharová 7/1, 

Bernhardová 1, Perglová, Mancellari, Heřmánková 1/1 

Chytaly Šindelářová a Čejková. 

  



 

 

 

MOL liga: Doma opět bez chyby!  
DHC Plzeň - DHC Sokol Poruba 28:17 
 

Po remíze se slovenskou Šalou si PLZEŇ spravila chuť zase doma. V sobotu 18. 9. nekompromisně poráží 
Porubu a připisuje si další dva domácí body do tabulky! 

Poruba do Plzně přijela bez Petry Tiché a Silvy Poláškové, které jsou týmu velkou oporou. Domácí hráčky ale 
soupeře nepodcenily a skvělou koncentrací si vybojovaly výhru 28:17. 

S taktovkou v ruce do utkání vstoupila Poruba, díky gólům Desortové a Baumbachové šla hbitě do vedení 
2:0. Plzeňanky se ovšem rychlého startu soupeře nezalekly a během jedné minuty odpověděla dvěma góly 
Pája Kepková (2:2). V šesté minutě se hosté naposledy radovali z vedení (2:3). Od desáté minuty, kdy nás 
svou brankou ze sedmimetrového hodu dostala Verča Galušková poprvé do vedení (5:4), se už soupeř 
nedokázal chytit. Náskok si DHC budovalo až do konce poločasu, který skončil 14:7. 

Porubě se nepodařilo nastoupit ani v druhém poločase. Hlavní překážkou pro ně byla vynikající Karin 
Řezáčová. Občas až neskutečnými zákroky dokázala Karin naprosto zazdít plzeňskou branku a nedovolit tak 
soupeři korigovat výsledek. Naopak Plzeň se vezla na gólové vlně, která skončila až v šedesáté minutě za 
konečného stavu 28:17. 

„Utkání jsme zvládli na výbornou! Opět jsme dokázali udržet velice dobré postavení obrany, z čehož jsme 
poté mohli vycházet,“ chválí výkon hráček trenér Richard Řezáč. „I když Poruba přijela ve značně oslabené 
sestavě, nic jsme nepodcenili a soustředili se na naši hru. I přes absenci klíčových hráček se totiž Poruba od 
začátku prezentovala dynamickou házenou. Určitě jsme měli pasáže, kdy naše hra nebyla nejprogresivnější, 
ale v těchto chvílích nás dokázala podržet naše brankářka a dodala tak klid děvčatům v útoku.“ 

„Stále více se projevuje zapojení všech hráček do zápasu. Dokážeme udržet tlak na soupeře, což se nám 
v minulé sezóně tolik nestávalo,“ dodává plzeňský trenér. „Děvčata jsem pochválil, ale s tím, že toto vítězství 
bylo díky absenci klíčových hráček Poruby jedno z těch jednodušších,“ uzavírá hodnocení trenér Řezáč. 

Další utkání čeká hráčky hned ve středu. 22. 9. si od 18 h zahrají doma předehrávku 7. kola MOL ligy 
s Mostem. 

Hrály: Kepková 3, Šmrhová 3, Bušauerová 1, Formanová, Drozdová 1, Franzová 6, Galušková L. 2, Lásková 

2, Galušková D., Vlachová 2, Galušková V. 8/2 

 

Chytaly Řezáčová a Malá. 

Nejlepší střelkyně soupeře: Desortová 4/2  

  

  



 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

MOL liga: Ve středu doma proti Mostu! 22. 9. 2021 od 18 h 

V rámci předehrávky sedmého kola česko-slovenské MOL Ligy se DHC Plzeň utká již ve středu s loňským 
vítězem soutěže a mistrem republiky, týmem DHK Baník Most. 

V tabulce je Plzeň prozatím o příčku lepší než její soupeř, ale to, že je Most středečním favoritem, není velkým 
tajemstvím. Mostecký celek má ve svém širokém kádru velkou spoustu talentovaných hráček a osobností. 
V prvním kole Most doslova smázl polského nováčka soutěže Ruch Chorzów 41:22. V druhém kole doma 
nestačil na svého největšího rivala Michalovce (25:27) a v sobotu si mostecké hráčky přivezly 2 body ze 
slovenské Dunajské Stredy po výhře 23:28. 

Plzeňanky ale stále předvádí neskutečné výkony a doma jsou díky dvou úžasným výhrám stále neporaženy 
(DHC - Olomouc 28:18; DHC - Poruba 28:17). 

„Zítra nás čeká předehrávka s Mostem. Naším cílem bude být vyrovnaným soupeřem. V případě, že budeme 
plnit úkoly a vyvarujeme se technických chyb, tak budeme obstojným soupeřem. V opačném případě bude 
Most využívat naše chyby ke smrtícím brejkům, a to bude velký problém," říká trenér Richard Řezáč. 

„Most je bezpochyby favoritem utkání a zápas s ním nám dodá mnoho zkušeností, ze kterých budeme moci 
čerpat do dalších zápasů. Prozatím je ale cíl jasný. Udržet domácí neporazitelnost,“ dodává plzeňský trenér. 

Bude Most prvním plzeňským přemožitelem? Přijďte se podívat sami. 22. 9. od 18 h v hale 31. ZŠ. 

 

  



 

 

 

MOL liga: První plzeňská porážka! 
DHC Plzeň - DHK Baník Most 22:29 

DHC Plzeň našlo přemožitele. Je jím loňský vítěz MOL Ligy DHK Baník Most. 

I přes velmi vyrovnaný průběh utkání bohužel plzeňské hráčky nestačily na mostecký celek a poprvé v sezóně 
prohrávají (22:29). 

Začátek utkání vypadal pro Plzeň bledě. Most vstoupil do zápasu jako jednoznačný favorit a během čtyř minut 
šel do vedení 0:3. První branka domácích přišla až v šesté minutě z ruky Veroniky Galuškové (1:3). Most ale 
stále navyšoval a DHC se znovu prosadilo až v jedenácté minutě, Andrea Vlachová snižovala na 2:5. Poté se 
Plzeň dokázala dostat do zápasu, skóre se chvíli přelévalo a ve dvacáté druhé minutě bylo po třech gólech 
Terezy Bušauerové srovnáno (9:9). Minutu na to šly Plzeňanky poprvé do vedení (10:9). S koncem prvního 
poločasu odcházely týmy do šaten za stavu 13:13. 

Do druhého poločasu vstoupily lépe mostecké hráčky, ale Plzeň jim byla stále v patách. Ve čtyřicáté páté 
minutě bylo ovšem skóre naposledy vyrovnané (17:17). Most vysunul obranu, na kterou se DHC dlouho 
nedokázalo prosadit. Čtyři minuty bez domácího gólu stačily mosteckým dostat se k náskoku čtyř branek 
(17:21). Plzeňské hráčky se snažily dostat zpět k těsnému kontaktu se soupeřem, ale síly už jim na to bohužel 
nestačily. Most naopak svůj náskok ještě zvýšil a odváží si z plzeňské půdy výhru 22:29. 

„Dnes jsme 40 minut vydrželi být důstojným soupeřem a držet Most pod tlakem. V první půlce jsme vydrželi 
udávat tempo zápasu a trestat chyby Mostu. V té druhé jsme měli desetiminutový výpadek a udělali velkou 
spoustu technických chyb, které naopak dokázal potrestat Most a rozhodnout tak o výsledku. I když přijely 
bez čtyř klíčových hráček, jejich kvalita je stále vysoká,“ sděluje trenér Richard Řezáč. 

„Jsem potěšen, že jsme udrželi krok a potvrdili naši herní kvalitu. Máme před sebou zápasy, které chceme 
zvládat, a zápasy jako tento nás posouvají dopředu,“ chválí hráčky plzeňský trenér. 

Další zápas odehraje DHC Plzeň na Slovensku. 25. 9. v 18 h čeká plzeňské hráčky nováček v soutěži AHT 
HC Tatran Stupava. 

Hrály: Kepková 3, Šmrhová 1, Bušauerová 3, Formanová 0, Drozdová, Franzová 4, Galušková L. 1, Lásková, 

Melicharová, Galušková D., Vlachová 3, Galušková V. 7/2 

Chytaly Řezáčová, Malá a Mancellari. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOL liga: Další výjezd na Slovensko!  
AHT HC Tatran Stupava - DHC Plzeň – 25. 9. 2021 

V sobotu 25. 9. v 18 h odehraje DHC Plzeň další zápas na půdě slovenského soupeře. 

Bude jím tým AHT HC Tatran Stupava, jeden z letošních nováčků nejvyšší česko-slovenské soutěže. 

Stupava má za sebou tři zápasy a ani v jednom z nich nedosáhla na body. V prvním kole podlehla Zlínu 34:16. 
Ve druhém kole nestačila na soupeře ani na domácí palubovce, pražské Slávii podlehly stupavské hráčky 
17:33. Minulou sobotu si ovšem Stupava odvezla zatím nejvyšší porážku, a to z písecké půdy, kde padla 
35:15. 

Plzeňské hráčky odehrály ve středu 22. 9. velmi vyrovnané utkání proti Mostu a po dvou vysokých domácích 
výhrách a remíze na Slovensku si vybudovaly silnou pozici. 

Tabulkově je na tom plzeňský celek tedy jednoznačně lépe, ale nesmí soupeře podcenit. Jak nadcházející 
zápas vidí trenér Richard Řezáč? 

„Máme náročný týden a v sobotu jedeme do Stupavy. Ze zápasu s Mostem máme jednu zraněnou hráčku, 
takže do Stupavy pojedeme oslabeni. Přesto jedeme k zápasu s cílem uspět a udržet se v kontaktu s čelem 
tabulky. Stupava má mladý tým a dle dosavadních výsledků zatím sbírá zkušenosti. Musíme se soustředit na 
naši hru a pak bude vše v pořádku. V zápase s Mostem jsme potvrdili, že umíme odehrát dobré zápasy 
s kýmkoliv z MOL ligy.“ 

Zápas můžete sledovat na stránkách slovenské sázkové kanceláře Niké (zápas se většinou ukáže, až po 
zahájení). 

 

        



 

 

 

MOL liga: Další body ze Slovenska!  
DHC Plzeň - AHT HC Tatran Stupava 17:34 

Po náročném týdnu přišla pro ženskou složku DHC Plzeň odměna v podobě dvou bodů! 

Ve Stupavě předvedly v sobotu 25. 9. brankovou parádu a vezou domů další vysokou výhru. 

Úvod zápasu této jednoznačné výhře rozhodně nenasvědčoval. Stupava nastoupila suverénně 
a Plzeň nedostala nic zadarmo. V prvních minutách bylo skóre velmi vyrovnané a k prvnímu vyššímu vedení 
se plzeňské hráčky dostaly až po polovině prvního poločasu (7:9). Do šaten pak družstva odcházela za stavu 
9:14. 

K druhému poločasu nastoupily Plzeňanky, jako kdyby chytly druhý dech. Dokázaly určovat tempo hry a 
dostávat se k snadným brankám. Náskok Plzně se rychle přiblížil deseti brankám a na hřiště se tak měly 
příležitost dostat i hráčky, které si v důležitých zápasech tolik nezahrají. Po konci utkání na tabuli svítilo krásné 
skóre 17:34. 

„Utkání jsme zvládli, ale nerodilo se to lehce. Bylo to utkání dvou poločasů. Museli jsme v kabině zvýšit hlas, 
abychom děvčata aktivovali. Asi se na nás podepsal středeční zápas a neměli jsme tolik energie. To se 
v poločase povedlo změnit a zápas jsme začali hrát v tempu,“ hodnotí průběh utkání trenér Richard Řezáč. 

„Dobře se do zápasu zapojila Nikola Melicharová. Výborně četla hru v obraně, v útoku přidala velice důležité 
branky a dokázala uvolňovat i své spoluhráčky,“ Chválí trenér dorosteneckou posilu týmu, která se dokázala 
třikrát prosadit, ale také proměnit sedmimetrový hod. 

„V zápase dostaly příležitost všechny hráčky, ale bohužel ne všechny mě přesvědčují, že mohou být platnými 
posilami v důležitých utkáních. Máme radost ze zisku dalších dvou bodů a máme další motivaci pracovat,“ 
dodává Richard Řezáč. 

Příští sobotu (2. 10.) hrajeme od 15 h doma s Kynžvartem. Rozhodně to nebude jednoduché utkání a budeme 
potřebovat Vaši podporu! 

Hrály: Kepková 3, Šmrhová 2, Bušauerová 2, Formanová 4, Drozdová 1, Franzová, Galušková L. 3, Lásková 

4, Melicharová 3/1, Galušková D. 2, Galušková V. 3/6 

Chytaly Řezáčová a Malá. 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga mini 4+1 Slavia VŠ Plzeň (25. 9. 2021) 

V sobotu se naplno rozjela i Plzeňská liga v kategorii mini 4+1. První turnaj se uskutečnil v hale Slavie VŠ a 
DHC reprezentovala hned 3 družstva minižaček. 

DHC Plzeň A 

Áčko bylo tvořeno hráčkami ročníku 2011 a jednou starší začínající hráčkou. V silnější skupině se holky 
postupně potkaly s týmy VŠ holky, VŠ kluci, Talent A, Šťáhlavy A, Cheb A, Rokycany A. Na turnaji jsme měli 
celkem 10 hráček, proto bylo možno střídat dvě kompletní pětice a všechny hráčky si vyzkoušely i chytání 
v brance. 

Vstup do turnaje byl z naší strany pomalejší, jelikož miniházené se již v rámci tréninku nevěnujeme, a proto 
holkám nějakou dobu trvalo, než si osvěžily návyky z minulosti. Postupně se ale pohyb na hřišti zlepšoval a 
většina hráček se dokázala i střelecky prosadit. U některých hráček však chyběla větší chuť uvolnit se pro 
přihrávku a snaha častěji ohrozit branku soupeře. Rezervy byly i ve správném obsazování hráčů v obraně. 

Výkon všech šel ale zápas od zápasu nahoru a věříme, že na dalších turnajích bude výkon zas 
o něco lepší. Potěšující je, že se dobře zapojili i nováčci Eliška s Kačkou, které, byť mají za sebou jen pár 
tréninků, ukázaly, že mohou být platnými členkami družstva. 

Hrály: Dudyová, Krejčí, Krejzová, Markupová, Kurešová, Rybová, Pivoňková, Kampfová, Přerostová, 

Roubová 

 DHC Plzeň B a C 

Béčko a céčko byla dvě vyrovnaná družstva složená z hráček ročníků 2012 a 2013. Tyto týmy odehrály ve 
slabší skupině každý celkem šest zápasů, a to s týmy: Talent B, Cheb B, VŠ Plzeň C, Rokycany B, Šťáhlavy 
B, VŠ Plzeň D. Týmy byly rozděleny po osmi hráčkách, takže každá dostala na hřišti velký prostor. 

Pro drtivou většinu hráček to byl po dlouhé covidové pauze první ostrý turnaj a pro spoustu hráček také vůbec 
první turnaj, kterého se zúčastnily. I přes to, že každý trénink jsme házenou 4+1 trénovali, bylo vidět, že proti 
opravdovým soupeřům jsou hráčky nervózní. 

V úvodu turnaje se obě družstva utkala se silnými týmy kluků (Šťáhlavy B, Talent B) což děvčatům na 
sebevědomí nepřidalo. Největším problémem bylo pro hráčky obsazování hráčů v obraně, kdy se spíše 
všechny honily za míčem, než aby si protivníky rozdělily. S postupem času se ale sebevědomí holek 
zvyšovalo, dokázaly se dostat ke gólovým příležitostem a v obranné činnosti již nebyl takový chaos. Všechny 
hráčky poslouchaly pokyny, které dostávaly, a na jejich výkonu se to s každým odehraným zápasem 
podepisovalo. 

Chtěla bych všechny moc pochválit za kolektivní výkon na hřišti, který vedl také k tomu, že si každá hráčka 
dala gól. Jsem moc ráda, že se hráčky ročníku 2013 nezalekly starších soupeřů a pomohly svým 
spoluhráčkám k pěknému výkonu. 

Hrály: 

DHC B:  Čelustková, Hodková, Kiššová, Majerčáková, Mašková, Urbanová, Zapletalová, Zelená 

DHC C: Brůhová, Duchková, Michalidesová, Mildorfová, Pavízová, Šliková, Žďánská 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky: 
DHC Plzeň - DHK Baník Most 20:29 (26. 9. 2021) 

Plzeňské mladší dorostenky do zápasu nevstoupily vůbec špatně a herně se projevovaly rozhodně lépe než 

v minulých utkáních. Bohužel ale opět nedosáhly na body, které si odvezl Most. 

Start utkání pro Plzeň nevypadal vůbec zle. Po gólu Míši Konderové šli domácí rychle do vedení 2:1. Skóre 
se dlouho přelévalo na obě strany, až v devatenácté minutě se mostecké hráčky dokázaly utrhnout a odskočit 
na rozdíl čtyř branek (5:9). Plzeň pak už dokázala vstřelit pouhé dvě branky a po prvním poločase se Most 
mohl pyšnit vysokým náskokem osmi branek (7:15). 

V druhém poločase se domácí hráčky rozehrály, ale kvůli spoustě neproměněných šancí se soupeři 
nedokázaly přiblížit blíže než na rozdíl šesti branek (49´ 16:23). V posledních minutách se Mostu ještě 
podařilo své vedení navýšit a utkání skončilo za stavu 20:29. 

„V dnešním zápase jsme opět nedokázali získat body, ale herní projev děvčat už vypadal mnohem bojovněji 
a byla na nich vidět velká chuť hrát,“ chválí hráčky trenérka domácích Jana Bureš Galušková. 
„Bohužel jsme neproměnili sedm vyložených šancí, které nám v závěru velmi chyběly. Výkon všech hráček 
byl podle mých představ a jsem ráda, že se do hry dobře zapojily 
i posily ze starších žaček. Velice bych chtěla pochválit také naši brankařku Adélu Chvátalovou, která svými 
zákroky držela tým ve hře. Věříme, že příští týden z Chebu body přivezeme,“ dodává nakonec. 

V Chebu hrají mladší dorostenky v sobotu 2. 10. v 10:30 h.  

Hrály: Stulíková 2/1, Bezdíčková, Perglová 5, Zídková 2, Polanková 4, Baumruková 2, Konderová 3, 

Mancellari 2, Vaicová, Bažantová E. 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky: 
DHC Plzeň - DHK Baník Most 29:30 (26. 9. 2021) 

Dalším soupeřem, který zavítal do Plzně poměřit síly se staršími dorostenkami, byl celek DHK Baník Most. 

Zápas byl velice vyrovnaný, ale v posledních vteřinách své vítězství potvrdil Most. 

Od úvodního hvizdu byla k vidění svižná házena z obou stran. Mosteckým se ale více dařilo proměňovat 

šance a ve čtvrté minutě šly do vedení 1:3. Vedení jim ale dlouho nevydrželo a v šesté minutě bylo srovnáno. 
Skóre se pak dlouho přelévalo mezi oběma týmy, až v šestnácté minutě se po brankách Naty Tomanové DHC 
dostalo k prvnímu většímu náskoku (9:7). Mostecké hráčky ještě dokázaly výsledek stáhnout, ale do vedení 
se již nedostaly a po prvním poločase na tabuli svítil stav 16:12. 

Začátek druhého poločasu si Plzeň pohlídala a držela si vedení. První propad přišel ve 42´, kdy se Mostu 
povedlo stáhnout na rozdíl pouhých dvou branek (22:20). Domácí hráčky začaly kupit velkou spoustu chyb a 
neproměňovaly důležité gólové příležitosti. Na to doplatily ve 47´, kdy se mostecké hráčky poprvé v druhém 
poločase dokázaly dostat do vedení 25:26. Následovala nepřetržitá přetahovaná o vedení, kterou zakončila 
brankou Ema Veselovská z Mostu a rozhodla tak o vítězství hostů 29:30.  

„Za výborný výkon musím opět pochválit naši brankářku Áju Šindelářovou, která nás v důležitých momentech 
velmi podržela. Prohra mrzí, zápas jsme měli dobře rozehraný, ale z důvodu úbytku sil jsme nakonec odešli 
jako poražení. Závěr utkání byl totožný jako předchozí zápas ve Zlíně. Soupeř zvítězil vlastně poslední střelou 
z dálky a tím se stal šťastnějším. Holky si zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení, až do samého závěru 
se nevzdávaly, ale tentokrát to bohužel nestačilo. Jsem rád, že se do zápasu příznivě zapojily i mladší 
dorostenky,“ hodnotí utkání trenér Pavel Touš.  

Hrály: Polanková 3, Dubská 6/1, Krausová1, Komárková 1, Zídková, Tomanová 5/1, Melicharová 11/1, 

Bernhardová, Baumruková, Konderová, Perglová, Mancellari 2, Bažantová E. 

Chytaly Šindelářová, Malá a Čejková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trenérky Jaroslava Šmrhová a Hana Hrubešová oceněny 
Českým olympijským výborem (30. 9. 2021) 

Převzato ze stránek Českého svazu házené 

Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru znovu ocenila Trenérky a cvičitelky, 

tentokrát za rok 2020. Celkem 26 žen získalo diplomy v kategoriích – profesionální trenérka, objev roku, 

dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky a také v nové kategorii „inovace roku“. Mezi oceněnými 

vynikají také dvě trenérky házené – dámy Jaroslava Šmrhová a Hana Hrubešová. 

 

„Rok 2020 byl pro trenérky i cvičitelky velkou výzvou a bylo skvělé sledovat, s jakou energií a odhodláním  
se pustily do nových výzev,“ řekla Ilona Burgrová, předsedkyně komise. „Jejich práce má celospolečenský 
dopad, protože každé dítě, které během náročného roku udržely u sportu, se počítá.“ 

Samoobslužné házenkářské tréninky jako Inovace roku 

Druhou oceněnou trenérkou házené je paní Jaroslava Šmrhová. Ta cenu získala v kategorii Inovace roku.  
V ní byly oceněny tři ženy, které se během pandemie onemocnění covid-19 dokázaly přizpůsobit podmínkám 
a například i pomocí online tréninku udržet děti v pohybu. Ocenění si převzaly vedle Jaroslavy Šmrhové, 
Veronika Houdová a Blanka Jiskrová. 

„Z ocenění ČOV mám radost a velice si ho vážím. Je pro mě motivací do další činnosti,“ řekla plzeňská 
trenérka Jaroslava Šmrhová. ČOV ocenilo nápad trenérky na „samoobslužné tréninky“, které připravoval 
plzeňský klub v době nejtvrdšího lockdownu nejen pro malé házenkáře přímo v Plzni a blízkém okolí. 

„V koronavirové době byly možnosti trénovat velmi omezené. My jsme sice velmi záhy začali dělat online 
tréninky, stále jsme ale viděli jako jeden z jejich hlavních nedostatků, že při nich děti nemohou běhat.  
Také možnosti pohybu byly ve vnitřním prostoru velmi omezené. Proto jsme začali dělat víkendové 
samoobslužné tréninky - zpočátku tedy hlavně proto, aby se děti daly do pohybu na delším úseku a v terénu,“ 
vysvětlila počátek originálního nápadu Jaroslava Šmrhová. 

První tři tréninky proběhly v listopadu 2020. „S dalšími jsme pak pokračovali od ledna roku 2021 a vydrželi 
jsme až do té doby, než se mohlo normálně trénovat venku,“ popisovala Šmrhová. Poslední trénink připravili 
trenéři o víkendu 17. - 18. 4. 2021 v Plzni–Zábělé. 

„Všechny tréninky měly několik společných atributů: Pokaždé byly na jiném místě v Plzni nebo okolí. Pokaždé 
měly děti možnost plnit jiné úkoly. Pokaždé se alespoň kus běželo,“ vyjmenovává se smíchem sympatická 
trenérka a pokračuje: „Pokaždé měly hráčky s sebou míč, protože se na nějakém stanovišti buď přihrávalo, 
nebo střílelo - na stromy, branky, pařezy... Délka okruhů byla minimálně 4 km, maximálně 6,5 km. Vždy to byl 
okruh, který měl společný start a cíl.“ 



 

 

 

Vyřádili se všichni. Spoluhráčky, kamarádi a nakonec i děti s rodiči. „Zpočátku byly tréninky koncipovány pro 
dvojice. Později, jak se opatření zpřísňovala, absolvovaly hráčky tréninky v doprovodu rodinných příslušníků 
různého věku. Nejmladšími účastnicemi byla tříletá děvčata z kroužku Míček, nejstaršími pak babičky  
a dědečkové v důchodovém věku, kteří je doprovázeli,“ říká Šmrhová. 

Úkoly byly velmi různorodé a pokaždé vycházely z toho, co terén nabízel. „Také záleželo na počasí - v zimě 
a na sněhu byly k jednomu tréninku jako povinná výbava boby. Když se oteplilo, měly hráčky zase v rámci 
otužování vlézt nohama do rybníka. Jindy měly bosou nohou přejít po mechovém koberci. Prostě pokaždé 
jinak, podle toho, co se zrovna naskytlo,“ popisuje kreativní program tréninků trenérka.  

Cesta byla vždy značena fáborky určité barvy a na stejnobarevných papírech byly i úkoly. Rodiče dostali 
předem vědět, jakou barvu fáborků a úkolů mají hledat. Také dostali e-mailem orientační plánek trasy. Hráčky 
posílaly trenérům z tréninků foto a videodokumentaci. 

„Nejprve probíhaly tréninky pouze v neděli. Jak se opatření zpřísňovala, a počet zúčastněných narůstal, přešli 
jsme na dvoudenní model. Připravovali jsme v sobotu ráno a uklízeli v neděli večer. Pak, když už se nemohlo 
z okresu do okresu, měli jsme jednu trasu v Plzni-městě a jednu trasu v Plzni severu. Ostatní hráčky dostávaly 
samoobslužnou kartu s instrukcemi a plnily úkoly v okolí svého bydliště,“ vysvětlila ještě Šmrhová s tím, že 
trenéři pod tlakem doby mysleli skutečně na všechno. 

Právem se tak dočkali ocenění od Českého olympijského výboru. Množství odvedené práce i kreativita,  
se kterou k přípravě jednotlivých tréninků celý trenérský tým přistoupil, jsou skutečně hodny obdivu. 

 Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky 

Paní Hana Hrubešová získala ocenění v kategorii Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky za svou 
dlouholetou práci pro házenou nejen v klubu HC Háje Praha (více informací o paní Hrubešové a jejím ocenění 
přineseme v dalších dnech). 

Gratulujeme dámám Jaroslavě Šmrhové a Haně Hrubešové k zaslouženým oceněním, děkujeme  
za skvělou odvedenou práci a přejeme mnoho krásných dalších let s házenou! 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Západočeské derby na domácí půdě!  
DHC Plzeň - Házená Kynžvart (2. 10. 2021) 

V sobotu v 15 h se Plzeň na domácí půdě utká s Kynžvartem. 

Nováček soutěže v minulých zápasech předvedl, že se hraje do poslední vteřiny. Plzeň už si ale poradila  
i s jasnými favority, takže podívaná to bude opravdu zajímavá. 

Kynžvart si rozhodně mezi celky z Čech a Slovenska vybudoval silnou pozici. V předchozích soutěžních 
kolech nestačil náš sobotní soupeř pouze na slovenský tým Dunajské Stredy, následující zápasy pak pokaždé 
velmi těsným výsledkem dokázal zvítězit. 

„Tentokrát jedeme k soupeři, který je jedním z překvapení dosavadního průběhu MOL ligy. Tým DHC Plzeň 
má sportovní formu, je nahoře, dokázal uhrát pozoruhodné výsledky zejména v domácím prostředí. Víme o 
síle plzeňského družstva. Jsme si vědomi, že se jedná o regionální derby, které jak se říká, nemá favorita. 
Právě v tom bychom my chtěli být pro družstvo DHC Plzně na jeho horké půdě, kterou si z minulých zápasů 
vytvořil, nevyzpytatelní.“ sdělil před zápasem trenér hostů Peter Sabadka. 

Plzeňské hráčky jsou rozhodně v dobré formě a po vysoké výhře ve Stupavě (17:34) si nechtějí zkazit chuť 
prohrou. 

„V sobotu nás čeká nelehký soupeř. Kynžvart svými výkony budí respekt a stává se tak možná pro některé 
favoritem utkání. Není náhoda, že třikrát po sobě dokázali zápas otočit 
a vyhrát! Je tam velká morální síla, podpořena nadšením všech příznivců házené ve městě,“ uznává domácí 
trenér Richard Řezáč. 

„Jejich hru analyzujeme a poctivě se připravujeme. Mají velice dobře poskládaný tým, který má  
ve svém středu zkušené hráčky podpořené dravým mládím. V zápase budou rozhodovat maličkosti  
a momentální forma všech hráček na hřišti,“ hodnotí přípravu na nadcházející utkání Richard Řezáč. 

„Očekávám dobrý zápas a početnou návštěvu diváků. Jedná se o západočeské derby 
a kulisa utkání by tomu měla odpovídat,“ dodává nakonec. 

Děkujeme všem, kteří si rezervovali místa na sobotní utkání, lístky jsou již téměř vyprodané. 
Zápas bude možno sledovat jako vždy přes stránky tvcom. 

 

 



 

 

 

Druhý turnaj Sluníček (Kynžvart 2. 10. 2021) 

V sobotu 2. 10. se tým Sluníček zúčastnil turnaje Plzeňské ligy (kategorie Přípravky 4+1) v hale v Kynžvartu. 

Jelikož je v týmu stále velká marodka, tak se turnaje zúčastnilo jen 13 hráček. Z nich byly ale jen 4 na prvním 
turnaji na VŠ Plzeň, takže většina holek měla svoji premiéru. 

Na turnaj jsme měli přihlášená tři družstva, ale počet hráček nám dovolil utvořit jen dvě. Holky se  
ale prostřídaly a odehrály utkání i za třetí tým. 

Skvělé na tom bylo, že i když většina holek hrála své první zápasy, tak se jim dařilo nastřílet i nějaké ty góly 
a pochopit základní princip hry. 

Naše týmy se postupně utkaly s týmy z Kynžvartu, s kluky z Talentu, s týmem kluků a holek z Rokycan,  
s Chebem a s kluky z VŠ Plzeň (na těch byla vidět větší herní zkušenost). 

Hrály: Vildmanová, Francová, Uhlářová V., Uhlářová T., Doláková, Šebellová, Jungová, Přerostová, 

Kumpová, Slámová, Vrbová, Machová, Indráková 

 

   

 



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček (Slavia VŠ Plzeň 2. 10. 2021) 

Druhým turnajem pokračovala v sobotu Plzeňská liga mladších žaček, která se odehrála v hale na Slavii,  
a to tentokrát za účasti obou našich družstev. 

Áčko 

Áčko tentokrát čekali pouze dva soupeři – Slavia VŠ B a Rokycany. V případě prvního soupeře se jednalo  
o herně méně zkušeného soupeře, tvořeného navíc převážně minižačkami. Hledat motivaci bylo proto složité 
a i přes to, že některé hráčky musely povinně střílet levou rukou, tak skóre rychle narůstalo (osobka 12:1, 
celkově 28:1). 

Chuť střílet branky pak holky neopustila ani proti Rokycanům, ač se jednalo o soupeře již trochu silnějšího 
(osobka 13:2, celkově 27:5). 

Celkově se turnaj hodnotí těžko, protože v této soutěži vyjma áčka Slavie soupeře, který by více prověřil naše 
schopnosti, nepotkáme. Pozitivem tak je především to, že i mladší hráčky zde vedle těch zkušenějších mohou 
nabírat sebevědomí do těžších utkání, která nás čekají na jiných turnajích (např. nedělním turnaji starších 
žaček). 

Hrály: Červená 11 střel / 10 branek, Dlesková 15/13, Egermajerová 9/5, Honalová, 1/0, Kampfová 6/4, Kaucká 
6/4, Poskočilová 5/3, Rittichová 8/6, Růžičková 6/3, Samcová 9/3, Sedláčková 9/4 

Chytaly Červená, Kaucká a Poskočilová. 

Béčko 

Béčko se prvního turnaje nezúčastnilo, takže se pro něj jednalo o první turnaj v této kategorii v sezóně. 

Soupeře na rozehrání jsme ale jen stěží mohli získat těžšího, než domácí áčko Slavie. I přes snahu holek  
a dobrý pohyb především při osobce byla kvalita soupeře výrazně vyšší (osobka 0:7, celkově 2:24). 

Další dva zápasy už byly ale o hodně lepší. Zejména v zápasu proti domácímu béčku, který je pro nás zcela 
vyrovnaným soupeřem, předvedly holky velmi dobrý výkon. Rozhodující náskok jsme si dokázali vytvořit  
už v osobce, ve které jsme byli jasně lepší a zaslouženě zvítězili 6:2. Ve hře už bylo utkání zcela vyrovnané, 
a i když se soupeři několikrát podařilo stáhnout na dvě branky, tak drama jsme nepřipustili a nakonec se mohli 
radovat z cenného vítězství 12:8. 

Podobně kvalitní výkon předvedly holky i v posledním zápasu proti Kynžvartu, který jsme díky pěkným 
uvolněním i brankám z protiútoků od prvních minut dokázali jasně ovládnout (osobka 7:2, celkově 20:5). 

Celkově patří holkám za výkony na turnaji velká pochvala. V prvním zápasu proti Slavii A chyběla větší 
odvaha, způsobená tím, že holky měly ze soupeře až příliš velký respekt a namísto pokusů o uvolnění házely 
míče do rukou soupeřek. Ale v druhých dvou zápasech již byla aktivita výrazně vyšší a střelecky se nakonec 
dokázaly prosadit téměř všechny hráčky. 

Z jednotlivců je určitě potřeba vyzvednout především výkon Julči, kterou po celý turnaj zdobilo velké nasazení 
a jako jediná z mála měla i proti Slavii vůli poprat se s fyzicky vyspělejšími soupeřkami. Vedle ní se střelecky 
dařilo zejména Rybce a pěkné výkony předvedly i všechny brankářky. Pochvala ale patří všem. 

Hrály: Beráková 7 střel / 3 branky, Čardová 6/3, Hřebejková 2/1, Lontscharová 4/3, Markupová 7/3, Mildorfová 
3/1, Pivoňková 3/0, Pluhařová 5/2, Rybová 9/7, Viazanko 3/1, Vodrážková 16/10 

Chytaly Čardová, Pivoňková, Pluhařová a Rybová. 

 

  



 

 

 

První body mladších dorostenek! 
FK Hvězda Cheb - DHC Plzeň 23:25 

Po dlouhé šňůře prohraných zápasů přišlo pro mladší dorostenky vysvobození. 

V sobotu 2. 10. v Chebu dokázaly zvítězit a přivezly domů své první body. 

Start utkání byl velmi vyrovnaný a po prvních deseti minutách vedla Plzeň 2:3. Následovala dlouhá šňůra 
branek, hlavně od Barči Heřmánkové, a v sedmnácté minutě se Plzeňanky pyšnily osmibrankovým náskokem 
(2:10). Domácí hráčky se poté trochu probraly, ale stáhnout se jim nepodařilo. O poločase byl stav utkání tedy 
velmi slibný a zdálo se, že má Plzeň vyhráno (7:17). 

Do druhého poločasu vstoupil Cheb již disciplinovaněji a pomalu začal stahovat. Během úvodních deseti 
minut druhé půle dokázala Plzeň vstřelit pouhé dvě branky, zatímco Cheb jich vsítil sedm a výrazný náskok 
plzeňských se rázem snížil na 14:19. Po time-outu plzeňské trenérky Jany Bureš Galuškové přišly ze strany 
Plzně rychlé tři branky, kterými hráčky opět navýšily své vedení o osm branek (14:22). Jak je ale pro Plzeň 
pravidlem, přišlo tiché místo a náskok byl pryč (18:22). I přes nevyvedený konec druhé půle si ale Plzeňanky 
dokázaly udržet vedení a poprvé tak vítězí 23:25. 

„Odjížděli jsme s odhodláním konečně získat body, a to se nám podařilo, i když jsme si to sami trošku 
zkomplikovali,“ shrnula plzeňská trenérka Galušková. 

„Do utkání jsme nastoupili velmi dobře, děvčata skvěle plnila pokyny v obraně a v přechodu  
do rychlých útoků. Tomu také odpovídal poločasový výsledek 7:17. Na hřišti se již v prvním poločase 
vystřídaly všechny hráčky včetně brankařek. Bohužel vstup a celkově druhý poločas se nám vůbec nedařil, i 
když jsme změnili obranný systém. Přesto dokázala děvčata bojovat až do poslední minuty a uhájit si vítězství 
23:25,“ hodnotí plzeňský výkon Jana Bureš Galušková. 

„Za bojovnost a výkon zaslouží všechny pochvalu. Doufáme, že i v příštích utkáních se nám podaří zisk bodů 
a vyvarujeme se chyb, které nás sráží. Ještě bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám byli nápomocni 
s dopravou a svým povzbuzováním i velkou oporou v hledišti,“ dodává nakonec. 

Po reprezentační pauze uvidíme dorostenky zase doma. 17. 10. od 13 h odehrají zápas proti Strakonicím. 

Hrály: Stulíková 2/2, Zídková, Vopatová, Růžková 2, Polanková 1, Baumruková 1, Konderová, Mancellari 3/1, 

Růžičková, Vaicová, Březinová 4, Heřmánková 11/4, Bažantová E. 1 

Chytaly Chvátalová a Kaucká. 

 

  



 

 

 

Vysoká výhra starších dorostenek!  
TJ Sokol Kobylisy II - DHC Plzeň 20:37 

Po smolném duelu s Mostem si starší dorostenky spravily chuť v Praze 2.10. 

Z Kobylis vezou vítězství o sedmnáct branek, ale hlavně dva body. 

Během prvních tří minut šly Kobylisy do vedení 2:0, ale nevydrželo jim dlouho. Plzeň převzala taktovku a do 
desáté minuty bylo skóre obráceno na 2:5. Domácí se chvíli držely na rozdílu tří branek, nicméně díky spoustě 
chyb a nepřesností dovolili Plzni dostávat se k jednoduchým brankám a o poločase vedly plzeňské hráčky  
o devět branek 9:18. 

Velký zvrat se v druhém poločase už nekonal. Plzeňské hráčky si do čtyřicáté druhé minuty vybudovaly 
sedmnáctibrankový náskok (12:29), který se soupeři již nepovedlo snížit. Plzeň se v jednu chvíli dostala 
dokonce na stav 17:36, ten se ale Kobylisům podařilo snížit a utkání skončilo 20:37. 

„V tomto duelu jsme byli jednoznačným favoritem, i když od úvodního hvizdu to tak nevypadalo,“ lituje Pavel 
Touš. 

„Zápas jsme odstartovali velmi vlažně, vyrobili jsme velké množství chyb, a když se nám ještě k tomu nedařilo 
ani v koncovce, tak jsme hned od úvodu prohrávali. V dalších minutách jsme se ale začali zlepšovat. Přidali 
jsme na důrazu v obranné části a díky tomu jsme se dostali k naší silné zbrani, rychlým útokům. Proměňovali 
jsme naskytnuté šance a tím začal stav utkání narůstat. Ve druhém poločase jsme pokračovali v nastoleném 
trendu, a i přes pár neproměněných šancí svůj náskok navýšili,“ hodnotí plzeňský výkon trenér Touš. 

„Mrzí mě, že utkání neskončilo výraznějším rozdílem, protože soupeř nám poskytl svými chybami  
a hrou mnohem více příležitostí, než jsme dokázali proměnit. Pochválit chci ale opět celý tým za snahu a 
bojovnost. Jsem rád, že jsme ze soupeřova hřiště přivezli 2 body,“ sděluje nakonec. 

Stejně jako ženy a mladší dorostenky teď čeká starší dorostenky reprezentační pauza, po které se předvedou 
na domácí palubovce. V sobotu 17. 10. v 15 h vyzvou tým z Kynžvartu. 

Hrály: Dubská 9, Krausová 1, Voráčková 5/1, Komárková 2, Kordíková, Plojharová 3/1, Buřičová 1, Tomanová 

6, Melicharová 8/1, Hanzelínová 2 

Chytala Šindelářová. 

 

   

  



 

 

 

MOL liga: Další body do sbírky!  
DHC Plzeň - Házená Kynžvart 27:24 

Další, a hlavně velmi důležité body získaly hráčky Plzně v sobotu 2. 10. proti Kynžvartu. 

Do posledních minut naprosto vyrovnané utkání nakonec skončilo ve prospěch domácích. 

Do utkání Plzeň vstoupila suverénně a po gólech Verči Galuškové a Aničky Šmrhové šla do vedení 2:0. 
Z rychlého startu se Kynžvart ale dokázal oklepat a během tří minut bylo srovnáno na 3:3. Pak ale přišla pro 
kynžvartské hráčky dlouhá odmlka, během které se Plzeňanky dostaly do vedení o čtyři branky (7:4). Soupeř 
se nezastavil a ve dvacáté první minutě dokázal stav utkání otočit ve svůj prospěch (9:10). Domácí se se 
soupeřem chvíli drželi v těsném kontaktu, ale Kynžvartu se nakonec povedlo odskočit na rozdíl tří branek 
(12:15). 

Druhý poločas se dlouho nesl v duchu toho prvního. Góly padaly na obou stranách stejně, takže si hosté 
drželi stále malý odstup. Až ve čtyřicáté třetí minutě se Plzni díky střele Páji Kepkové podařilo vyrovnat na 
20:20.  

O pár minut později přišel z ruky Lucky Drozdové gól, posouvající Plzeň zpět do vedení (22:21). Kynžvartský 
celek se ale nehodlal vzdát. Zlom nastal až v padesáté sedmé minutě, kdy se plzeňským hráčkám poprvé 
podařilo odskočit na rozdíl dvou branek (26:24). O domácím vítězství pak rozhodla Hanka Formanová, která 
zvyšovala na 27:24. Tento stav už se do konce utkání nijak nezměnil a body tak zůstaly v Plzni. 

„Utkání jsme zvládli i přes sebezapření některých hráček, které v týdnu laborovaly se zraněním nebo 
nachlazením. Dnes ale do zápasu daly všechno a odměnou jim byla výhra. Utkání mělo vše, co derby má 
mít. Atmosféru, herní kvalitu a tuhý boj do posledních vteřin,“ shrnuje průběh utkání trenér plzeňských Richard 
Řezáč. 

„Pro nás to byl zápas dvou poločasů, kdy jsme v prvním nebyli dostatečně důrazní v obraně, a brankářky 
měly 16% úspěšnost zákroků. V útoku jsme hráli neefektivně a pak jsme dovolili soupeři těžit z našich chyb. 
V poločase jsme si vysvětlili základní principy úspěchu a hráčky zdravě motivovali do druhé půle. Stálo nás 
to velké penzum sil, abychom se do zápasu vrátili. Díky zlepšené obranné fázi a spolehlivě chytající Karin 
Řezáčové, jsme zápas dokázali překlopit na naši stranu,“ hodnotí domácí výkon trenér Řezáč. 

„Vítězství si ceníme a chceme poděkovat hlavně divákům za perfektní atmosféru v hale. Teď nás čeká 
reprezentační pauza, ve které budeme převážně doplňovat kondici a individuální herní činnosti jednotlivce,“ 
dodává nakonec. 

Po reprezentační pauze vyráží ženy ve středu 13. 10. do Hodonína. Na další domácí podívanou se můžeme 
těšit až ve středu 3. 11., kdy na své půdě přivítáme slovenský celek Dunajské Stredy. 

Hrály: Kepková 2, Šmrhová 5, Formanová 1, Drozdová 3, Franzová, Galušková L. 3, Lásková, Melicharová, 
Galušková D., Vlachová 5/2, Galušková V. 8/3 

Chytaly Řezáčová, Malá a Mancellari. 



 

 

 

         

    

 
 

  



 

 

 

Plzeňská liga starších žaček (DHC Plzeň 3. 10. 2021) 

V neděli 3. 10. se konečně rozběhla i Plzeňská liga starších žaček. První turnaj se měl hrát již 18. 9. 2021. 
Souhrou okolností se nakonec nehrálo. I tento druhý turnaj byl nakonec jinak. Původně se mělo hrát  
v Tachově, ale ten se nakonec odhlásil ze soutěže. Turnaj tedy uspořádalo DHC Plzeň. 

DHC Plzeň A 

První utkání nastoupilo domácí Áčko proti Lázním Kynžvart. Zejména v prvním poločase jsme velmi nepřesně 
stříleli a poněkud nekoncentrovaně bránili. Přesto jsme vedli 9:6. Druhý poločas přinesl zlepšení v obraně. 
Také v útoku se dařilo lépe umisťovat střelbu. V brance se dařilo Róze Červené. DHC Plzeň A porazilo 
Kynžvart 23:8. 

Druhé utkání proti FK Hvězda Cheb bylo od začátku o něco lepší. Lépe jsme bránili a v útoku (opět zejména 
ve druhé půli) se podařilo sehrát několik pěkných akcí. Zvítězili jsme opět stejným výsledkem 23:8. 

Třetí utkání jsme nastoupili proti HK Slavia VŠ Plzeň. První poločas se nám vůbec nevydařil. Nedokázali jsme 
ubránit levé křídlo soupeře, a také jsme dostali spoustu branek z dálky. Na ukazateli svítil remízový stav 
11:11. Ve druhém poločase jsme sice lépe bránili, ale přesto první dva góly dal soupeř. My jsme ale byli 
trpěliví a postupně se nám začalo dařit. Zejména Laura a Kačka byly k nezastavení. Závěr utkání jsme sice 
drobnou chybou nejprve na oko zdramatizovali, ale vzápětí s rozvahou dokázali dovést do vítězného konce 
20:18. 

Hrály: Bezdičková 11, Budková A. 2, Budková K. 11, Březinová 6, Dostalová 4, Madleňáková 5, Nikodemová 
1, Růžková A. 2, Růžková M. 10, Vaníková 8, Vopatová 13, Šuchmanová 

Chytaly Kaucká a Červená. 

DHC Plzeň B 

Holky čekaly tento turnaj jen dva zápasy. 

První byl s Lázněmi Kynžvart. Holky od začátku velmi zodpovědně bránily a dávaly snadné branky nejen  
z rychlých útoků, ale i na postavenou obranu. V desáté minutě jsme vedli 9:1. Do hry se velmi dobře zapojily 
všechny hráčky a až na jedinou výjimku také daly všechny gól. 

Druhé utkání bylo přátelské (nastoupili jsme proti mladším žačkám DHC Plzeň). Ty nahradily družstvo HC 
Plzeň, které se nemohlo turnaje zúčastnit. Trenéři vyměnili hned na začátku brankářky, a tak si dobře 
zachytala nejen Adélka Chvátalová, ale i Bety Poskočilová a Lucka Kaucká. Všechny se blýskly pěknými 
zákroky. Mladší žačky hrály odvážně, pěkně střílely a i přes výškový a váhový handicap byly velmi důstojným 
soupeřem. Starší žačky se snažily a bylo znát, že mají více zkušeností. Postupně tak navyšovaly náskok  
až na konečných 24:11. 

Hrály: Burjasová 3, Cvačková 6, Hanzíková 7, Klimešová, Košková 7, Palečková 4, Sedláčková 2, Stulíková 
2, Svatoňová 7, Šantorová 4, Šollarová 6, Vaicová 5 

Chytaly Chvátalová a Poskočilová. 

DHC Plzeň mladší žačky 

Vzhledem k nižší úrovni většiny soupeřů v Plzeňské lize mladších žaček jsme rádi přijali pozvání na turnaj 
starších žaček, protože pouze zápasy se silnými soupeři jsou pro nás cestou pro další zlepšování.  
Co nás může nejvíc těšit je to, že ač jsme měli v týmu i hráčky ročníku 2010 a dokonce i jednu minižačku 
(2011), tak v konfrontaci se staršími a především fyzicky vyspělejšími soupeři jsme rozhodně nebyli do počtu. 

V prvním zápase proti Slavii B byla na holkách patrná nervozita, kvůli které jsme na začátku zbytečně ztráceli 
míče a snadno pustili soupeře do tříbrankového vedení. Postupem času však chyb ubylo a do poločasu jsme 
dokázali manko smazat (7:7). Ve zlepšeném výkonu jsme pak pokračovali i ve druhém poločasu a nebýt 
výborného výkonu slávistické brankářky, bylo by skóre ještě výraznější. I tak jsme se ale mohli radovat  
ze zasloužené výhry 14:12! 



 

 

 

V druhém zápasu proti Chebu byla patrná fyzická převaha soupeřek, ale holky se jich vůbec nezalekly  
a po většinu zápasu jsme s nimi dokázali hrát naprosto vyrovnaně (poločas 9:10). Ve druhé půli však začaly 
docházet síly a kvůli střeleckému výpadku v posledních 8 minutách jsme nakonec i přes velmi dobrý výkon 
prohráli 14:20. 

Poslední zápas proti DHC B přinesl rozhodně nejtěžšího soupeře. V prvním poločasu nám velké problémy 
dělala aktivní obrana soupeře, kvůli které jsme zbytečně ztratili několik míčů a dostávali jednoduché góly 
z rychlých útoků (5:12). Ve druhém poločasu soupeř obranu zatáhl, což nám umožnilo častěji se dostat  
do zakončení a hra byla o něco vyrovnanější (12:24). 

Celkově musíme holky pochválit, jelikož se starších soupeřek nezalekly a ukázaly, že i se soupeři na této 
úrovni se mohou směle měřit. Především v prvních dvou zápasech velmi dobře fungovala obrana 1:2:3, kterou 
jsme dokázali soupeře nutit k chybám a zakončovat z protiútoků. Při hře proti postavené obraně se pak 
nejvíce prosazovalo trio herně nejzkušenějších hráček (Lúca, Róza, Vendy), u ostatních by odvaha měla být 
o něco vyšší. Pro některé pak byl problém i větší míč, na který nejsou zvyklé. Pochvalu zaslouží i všechny 
brankářky a Lucka za aktivitu na hrotu obrany. S výkonem holek na turnaji rozhodně musíme být spokojeni. 

Hrály: Beráková, Červená 10, Dlesková, Egermajerová 1, Honalová, Kampfová, Poskočilová, Rittichová 14, 
Růžičková, Samcová 11, Sedláčková, Vodrážková 1 

Chytaly Červená, Kaucká a Poskočilová. 

    

 

  



 

 

 

Berušky v Praze na Mináčku! (9. 10. 2021) 

V sobotu 9. 10. se dva týmy Berušek vydaly na svůj první nesoutěžní turnaj do Prahy. 

Oba týmy odehrály čtyři utkání a v každém z nich byl vidět velký posun. 

Pro spoustu hráček první ostrý turnaj ve čtyřkové házené se ukázal jako výborná zkušenost. Hráčky byly 
rozděleny do dvou vyrovnaných týmů, které soupeřily s týmy Ústí nad Labem a dvěma týmy Slávie Praha. 

První utkání odehrála děvčata proti sobě. Od prvních minut předváděla obě družstva výborný výkon a utkání 
skončilo remízou. 

V ostatních zápasech holky na své výkony dokázaly navázat a celý turnaj se nesl v duchu pěkné házené. 
Dokonce si každá hráčka vstřelila nejednu branku. 

„Holky si občas stále vytvářejí zbytečný chaos v obraně, honěním se za míčem namísto hlídání  
si svého hráče. I přesto se mi jejich výkon líbil a všechny musím moc pochválit,“ hodnotí výkon Berušek 
trenérka Anna Řehořová. 

Při vyhlášení dostaly všechny hráčky odměny a jedna z každého družstva byla vyhlášena jako „nejužitečnější 
hráčka týmu“ – těmi se za DHC stala Lili Žďánská a Nella Šliková. 

Hrály: Duchková, Hodková, Urbanová, Žďánská, Zelená, Brůhová, Šliková, Čelustková, Majerčáková, 

Mašková, Michalidesová 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček (Lázně Kynžvart 9. 10. 2021) 

Hned po týdnu pokračovala třetím turnajem Plzeňská liga mladších žaček. Turnaj se tentokrát konal 
v Kynžvartu opět za účasti obou našich družstev, která byla kvůli několika absencím tvořena vždy 9 hráčkami. 

Áčko  

 
V prvním zápasu čekal na áčko sestrovražedný souboj s béčkem, který byl okořeněn tím, že jsme družstvům 
prohodili brankářky. Toho k výbornému výkonu využila především Róza, která svými zákroky značně potrápila 
své spoluhráčky (v zápasu 14 zákroků z 23 střel, tj. až neuvěřitelná 60% úspěšnost!) a díky které byl nakonec 
zápas výsledkově o hodně vyrovnanější (osobka 7:5, celkově 23:10). 
 
Další zápasy se pak opět hodnotí těžko, jelikož si v nich holky až příliš snadno poradily s méně zkušenějšími 
soupeři z Tachova (osobka 11:4, celkově 28:7) a Slavie B (osobka 17:1, celkově 34:2). Došlo tak opět i na 
povinné zakončení levou rukou a hru pouze v pěti hráčkách. 
 
Celkově je tak pozitivem především to, že i v menším počtu hráček holky turnaj bez problémů zvládly  
a všechny se dokázaly střelecky prosadit. Zároveň věříme, že za týden na turnaji v Milevsku se potkáme i se 
silnějšími soupeři, kteří nás prověří o něco více. 

Hrály: Čardová 6 branek, Červená 23, Dlesková 17, Egermajerová 6, Kampfová 2, Rittichová 11, Růžičková 

5, Samcová 7, Sedláčková 8 

Chytaly Čardová a Červená. 

Béčko 

 
Hráčky béčka se již na minulém turnaji předvedly ve velmi dobrém světle a může nás jen těšit, že podobně 
kvalitní výkony předvedly i v Kynžvartu. 
 
V první zápasu proti áčku byly holky v osobce téměř vyrovnaným soupeřem (5:7) a i když ve hře se projevila 
větší zkušenost soupeře, tak v porovnání výsledků ostatních soupeřů proti áčku se o ostudu rozhodně 
nejednalo (10:23). 
 
V druhém zápasů s béčkem Slavie už naopak holky měly jasně navrch a jednoznačně zvítězily (osobka 11:2, 
celkově 22:5). Podobně tomu pak bylo i ve čtvrtém zápasu s Kynžvartem (osobka 11:1, celkově 25:3). 
Největší drama tak přinesl třetí zápas s Tachovem, ve kterém už se především v osobce trochu projevovala 
únava a pohyb holek nebyl tak aktivní (4:6). Ve hře byly síly zcela vyrovnané, ale i když se nám několikrát 
povedlo přiblížit na rozdíl jedné branky, z těsného vítězství se nakonec radoval soupeř (9:11). 
 
Celkově je potřeba holky rozhodně pochválit. Ve výborných výkonech pokračovala především Julča, ke které 
se tentokrát přidaly i další hráčky (Rybka, Kristýnka, Adélka). Příjemným překvapením byl i velmi aktivní výkon 
Míši. Střelecky se ale dokázaly prosadit úplně všechny hráčky a pochválit je potřeba i všechny brankářky. 

Hrály: Beráková 6, Cvačková 8, Hřebejková 4, Lontscharová 6, Markupová 7, Pivoňková 2, Pluhařová 4, 

Rybová 11, Vodrážková 18 

Chytaly Pivoňková, Pluhařová a Rybová. 

 

 

  



 

 

 

Mináček 6+1 (10. 10. 2021) 

Minižačky 2011 doplněné o dvě hráčky 2012 vyrazily na slávistický turnaj MINÁČEK 6+1. Děvčata si zahrála 
3 zápasy 2x15 min, 5 trháků 5 sedmiček. Soupeřem jim byly mužstva DHC Slavia Praha A,  
DHK Pardubice A, HK Slavie VŠ Plzeň.   

Celkově na turnaji obsadily 2. místo. 

První zápas jsme hráli s plzeňským soupeřem HK Slavie VŠ Plzeň a vyhráli jsme s přehledem 8:2, trháky 
prohráli 2:4 a v sedmičkách zvítězili 2:0. 

Ve druhém zápase na nás čekal těžší soupeř, a to DHC Slavia Praha A (celkový vítěz turnaje). V zápase jsme 
mu byli vyrovnaným a rovnocenným soupeřem. V průběhu zápasu jsme prohrávali až o 3 góly a mohutným 
finišem jsme snížili na konečných 7:8, trháky 0:2, sedmičky v rozstřelu nakonec 2:3. 

Třetí utkání proti DHK Pardubice A bylo hráno v poklidném tempu. Za soupeře nastoupilo spoustu menších  
a nových hráček. Proto i z našeho družstva hrály delší dobu hráčky, které házenou nehrají ještě tak dlouho 
nebo děvčata ročníku 2012. Vyhráli jsme 8:5, trháky 0:3, sedmičky 4:0. 

Turnaj splnil naše očekávání. Hráčky, které hrají házenou delší dobu, táhly své družstvo svými výkony. 
Nováčci jim zdatně sekundovali. Pochvalu zaslouží zejména Kačka Rybová a Síma Kampfová. U ostatních 
zkušenějších hráček bychom očekávali, že se proti lehčím soupeřům budou více snažit a to především v útoku 
1:1. Za obrannou činnost si zaslouží pochvalu všichni. 

Hrály: Kamfová, Krejčí, Krejzová, Kurešová, Přerostová, Roubová, Rybová, Markupová, Pivoňková, 

Schoberlová, Mašková, Michalidesová, Valentová 

  



 

 

 

 



 

 

 

Plzeňská liga starších žákyň (Kynžvart 10. 10. 2021) 

Druhý turnaj starších žaček pořádal ve své hale Sokol Lázně Kynžvart. 

DHC Plzeň A 

Nejprve nastoupily hráčky DHC Plzeň A proti HK Slavia VŠ Plzeň B. Kvalita rozcvičení se jasně projevila  

v prvních deseti minutách hry (spousta chyb na naší straně a dva zbytečné góly do naší sítě). Postupně jsme 
se dostávali do tempa. O poločase svítilo na ukazateli 8:3. Ve druhém poločase jsme konečně začali hrát to, 
co umíme. Během deseti minut jsme vstřelili deset gólů a soupeřky jen jeden. Vyhráli jsme 21:5. 

Áčko vstoupilo do derby výrazně lépe a po celý první poločas si udržovalo náskok 13:7. Druhý poločas  
ale vůbec nebyl vydařený. Chybičky v obraně a méně přesná střelba zapříčinily, že Béčko dotahovalo. Závěr 
utkání ale zvládly lépe hráčky z Áčka a nakonec se radovaly z vítězství o jediný gól 21:20. 

Poslední zápas nastoupilo Áčko proti HC Plzeň. V tomto zápase se obrana soustředila především na zisk 
čistého míče. To se relativně dařilo. Co bohužel nevycházelo, bylo zakončení. Celkem 18 pokusů skončilo 
bez branky. Přesto jsme vyhráli 35:7. 

Hrály: Bezdičková 11, Budková A. 3, Budková K. 18, Březinová 6, Dostalová 4, Madleňáková 2, Nikodemová 

3, Růžková A. 1, Růžková M. 9, Vaníková 1, Vopatová 19, Šuchmanová 

Chytaly Kaucká a Červená. 

DHC Plzeň B 

V prvním utkání nastoupily hráčky DHC Plzeň B proti HK Slavia VŠ Plzeň. My jsme od začátku byli poměrně 
pasivní a nedůrazní. Spíše jsme hledali, kdo to na sebe vezme. A když už se toho někdo chopil, tak zase 
nepřesně zakončil. Před poločasem se nám podařilo získat několik míčů a odskočit na rozdíl tří branek.  
Ve druhém poločase jsme se mírně zlepšili v obraně a víceméně udržovali náskok z první půle. Vyhráli jsme 
17:13. 

Druhé utkání proti FK Hvězda Cheb jsme začali nedůsledností v obraně a nepřesnou střelbou. A tak z toho 
byl opět „vyrovnaný" zápas. Až v závěrečných dvou minutách první půle jsme si vytvořili náskok tří branek. 
Ve druhé půli jsme trochu lépe bránili a ještě více odskočili. Potom přišla opět hluchá chvilka. V závěru jsme 
trochu přidali (vyhráli jsme 18:12). 

Béčko si proti Áčku vybralo slabší první poločas. Především nepřesná střelba, ale také možná trocha štěstí 
chyběly Béčku k lepšímu výsledku. Ke druhé půli jako by nastoupil jiný tým. Béčko zatápělo a Áčko se mělo 
co ohánět. Po většinu druhé půle bylo Béčko lepším týmem. Postupně, trpělivou hrou, dokázaly holky z Béčka 
smazat náskok Áčka. V závěru pak mělo více sil a možná i zkušeností Áčko, které vyhrálo o jediný gól. 

Poslední zápas si Béčko zahrálo proti HK Slavia VŠ Plzeň. Výborně chytala Komár a my jsme velmi dobře 
bránili. Vyhráli jsme 24:2. 

Hrály: Burjasová 9, Cvačková 5, Hanzlíková 8, Košková 10, Palečková 12, Rittichová 8, Samcová 4, 

Sedláčková 2, Stulíková 9, Svatoňová 10, Vaicová 7 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: DHC Plzeň - HK Hodonín (13. 10. 2021) 

Po reprezentační pauze se plzeňský tým vydá na zápas v netradiční den. 

Ve středu 13. 10. zavítá DHC Plzeň na půdu týmu HK Hodonín. 

Hodonín si zatím v tabulce počíná na 12. místě, ale podává rozhodně lepší výkony než v minulých sezónách. 
Body má na svém kontě zatím pouze dva, a to z vítězství s týmem HANDBALL PSG ZLÍN (pro většinu 
házenkářských fanoušků naprosto nečekaný výsledek). Dalším velmi povedeným zápasem pro hodonínské 
hráčky bylo utkání se Slávií Praha, kde předvedly nadprůměrný výkon. V poločase vedly dokonce o tři branky 
(15:12) a Slavia se na vítězství musela velmi nadřít. 

Plzeňské hráčky se po skvělých výkonech drží na třetí příčce průběžné tabulky MOL ligy. V reprezentační 
pauze si odskočilo na reprezentační srazy hned několik hráček. Na ten ženský zavítaly Karin Řezáčová 
s Míšou Malou, která se poté přesunula na kemp juniorek. Tam se setkala s Pájou Láskovou a Luckou 
Drozdovou, která poté bohužel kemp opustila se zraněným kolenem. Ostatní hráčky se pilně připravovaly 
doma. 

„Do Hodonína jedeme s respektem, domácí palubovka je vždy výhodná a Hodonín bude určitě chtít vyhrát. 
Má bezesporu kvalitní tým a je třeba se na něj poctivě připravit. Přípravu nám trochu zkomplikovala repre 
pauza a měli jsme pouze omezen počet hráček. Přesto jsme udělali maximum, abychom byli připraveni,“ říká 
trenér Richard Řezáč. 

Zápas budete moci sledovat na stránkách tvcom od 18 h. 

 

 

 

      



 

 

 

MOL liga:  
HK Hodonín - DHC Plzeň 23:33 (13. 10. 2021) 

Po reprezentační pauze se tým v rámci šestého kola Mol ligy vydal do Hodonína. 

Hráčky zápas zvládly na jedničku a vezou domů další vysokou výhru. 

Úvod utkání ani trochu nenaznačoval jednoznačnou výhru plzeňských. Vedení se přelévalo ze strany na 
stranu a domácí se v jedenácté minutě dostali do vedení 6:4. Pak se ale hráčky Plzně probraly a Hodonín 
začal strádat. Poslední příznivý stav pro hodonínské hráčky byl stav 10:10 ve dvacáté minutě, od té doby  
se k vedení nedostaly. Do konce prvního poločasu si Plzeň dokázala vybudovat náskok čtyř branek 13:17. 

Do druhého poločasu vstoupily Plzeňanky koncentrovaněji a po gólech Páji Láskové a Andy Vlachové šly  
do vedení 13:20. Hodonín se nevzdával, a hlavně díky gólům Kalinové a Víchové dokázal stáhnout na 22:25. 
Za tohoto stavu si plzeňská lavička brala time-out, po kterém už soupeřky pustila k jedinému gólu. Hlavně 
díky rychlým protiútokům se Plzeň dostala ke kulaté výhře 23:33. Poslední domácí branku vstřelila přes celé 
hřiště brankářka Karin Řezáčová. 

„Zápas v Hodoníně jsme zvládli výborně, i přes zdravotní problémy hráček a přes horší tréninkový 
mikrocyklus. Výhry si velice vážíme, protože se nerodila lehce,“ sděluje své první pocity plzeňský trenér. 

„V prvním poločase jsme bojovali sami se sebou, ale nakonec jsme se dokázali utrhnout. Vstup  
do druhého poločasu byl také v pořádku, ale pak jsme měli výpadek a soupeře pustili  
do zápasu. V time-outu jsme se zklidnili a dbali na koncentraci hlavně v útočné fázi. Nakonec jsme utkání 
vyhráli docela slušným rozdílem,“ hodnotí průběh utkání Richard Řezáč. 

„Jedinou výtku mám k naší obraně, kde jsme zbytečně dostali moc jednoduchých branek kvůli naší pasivitě a 
nízké koncentraci brankářky. Nicméně body jsou pro nás důležité a postupnými kroky  
se chceme posouvat dále.“ 

Příští utkání hrají plzeňské hráčky opět venku. 30. 10. se vydají na Slovensko, na půdu Michalovců, se kterými 
se utkají od 17:30 h.  Doma se na děvčata můžeme těšit až o týden později. Ve středu 3. 11. se od 18 h utkají 
s Dunajskou Stredou. 

Hrály: Kepková 4, Šmrhová, Bušauerová 1, Franzová 3, Galušková L. 3, Lásková 4, Melicharová, Galušková 

D. 3, Vlachová 5/1, Galušková V. 9/3 

Chytaly Řezáčová 1 a Mancellari. 

 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga minižaček 4+1 (DHC Plzeň 16. 10. 2021) 

Druhý turnaj minižactva 4+1 odehrály hráčky DHC Plzeň v domácím prostředí v hale 31. ZŠ. 

Je vidět, že od podzimu se děti do sportování pořádně opřely a že téměř všechny kluby mají řadu nových 
členů. Proto na turnaji startovalo celkem 16 družstev. Hrálo se ve třech skupinách. Na turnaji se představilo  
i pět domácích týmů. 

DHC Plzeň A, B 

Po týdnu nás čekal turnaj Plzeňské ligy 4+1 pro ročník 2011 a mladší na domácím hřišti, který jsme i pořádali. 
Turnaje se zúčastnila dvě družstva. Pro různá zranění a nemoci jsme měli k dispozici pouze 9 hráček, proto 
si všechny zahrály za obě družstva a čekala je porce 9 zápasů. 

Našimi soupeři byli hráčky a hráči – DHC Plzeň A, Slavia Kluci, Slavia Holky A, Šťáhlavy A, Talent A, 
Rokycany A, DHC Plzeň B, DHC Plzeň C, Slavia Holky B, Šťáhlavy B, Talent B. 

Turnaj posloužil jako výborná zkušenost hlavně pro nová děvčata, která s házenou začala letos a všechna  
si v průběhu turnaje dala gól. Zápasy s družstvy kluků nás nejvíce prověřila. 

U zkušenějších hráček jsme očekávali větší chuť uvolnit 1 na 1 a snahu častěji ohrozit branku soupeře. 
Rezervy byly i ve správném obsazování hráčů v obraně. Náběh do volného prostoru, uvolnění a hlavně 
zlepšení obrany, na tom všem by hráčky měly zapracovat. Za správnou obranu, jako jedinou, můžeme 
pochválit Marky. 

Hrály: Kampfová, Krejčí, Krejzová, Kurešová, Přerostová, Roubová, Rybová, Schöberlová, Valentová 

DHC Plzeň C, D 

Součástí pěti domácích týmů byly také Berušky, rozděleny do dvou týmů (2012 a 2013). Oba týmy musím za 

tento turnaj velmi pochválit, s výkonem všech hráček jsem byla nadmíru spokojená. Je vidět, že mladší a nové 
hráčky si na hru rychle zvykají, ale hlavně také zapadají do kolektivu. Všechny hráčky plnily dané pokyny  
a dostávaly se k pěkným akcím jak v útočné, tak v obranné činnosti. Jediné mínus za sobotní turnaj mají holky 
v koncentraci, která s přibývajícími minutami velmi klesá. 

Hrály: Mašková, Čelustková, Troníčková, Kiššová, Zelená, Michalidesová, Duchková, Hodková, Šliková, 

Žďánská, Pavízová 

DHC Plzeň E 

Poprvé na zkušené ve vyšší kategorii se ocitl tým Sluníček. Se staršími a většinou i zkušenějšími soupeřkami 

se holky popasovaly velmi dobře. Samozřejmě byla u ostatních soupeřů vidět větší jistota v chytání míče,  
v umísťování střelby a zejména v obranné činnosti. Hráči i hráčky ostatních týmů dokázali rychleji vyhledávat, 
kterého útočníka mají obsadit, a také dokázali snadno získávat nepřesně přihrávané míče. I přesto ale 
Sluníčka zaslouží velkou pochvalu za snahu. Opět bylo vidět zlepšování zápas od zápasu. 

Hrály: Aichingerová, Cviklová, Pirnerová, Schejbalová, Uhlářová V., Vildmanová, Vrbová 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga přípravek 4+1 (Rokycany 17. 10. 2021) 

Jen jediný den po domácím turnaji v kategorii mini 4+1 se znovu sešly všechny kluby, tentokrát aby odehrály 
turnaj v miniházené v kateogrii přípravek (tj. hráčky 2013 a mladší). 

DHC Plzeň A 

Berušky si na turnaji zahrály celkem 5 utkání. V porovnání s minulým turnajem bohužel předvedly průměrný 
výkon. Odehrály 3 kvalitní zápasy, a to proti Talentu B, Slavii B a Rokycanům. V těchto zápasech byla vidět 
bojovnost a chuť dávat branky. V úvodu utkání jsou holky schopny rychle a důsledně obsazovat soupeře  
a získávat míče, s koncem utkání pak ale ztrácí koncentraci a snaha soupeře ubránit je zcela nulová. Mezi 
méně povedené souboje pak patří ty s Talentem A a Slávií A. Tito soupeři jsou pohybově jednoznačně o třídu 
výše. Holky se v obou případech hned v úvodních minutách zalekly a rozhodně nepředvedly co v nich je, 
přestože mají na to být v těchto utkáních důstojným soupeřem.  

Je nutné podotknout, že se turnaje zúčastnily převážně nové hráčky a vzhledem k jejich počtu nám musely 
pomoci i holky ze Sluníček. Věřím, že jejich výkony se budou s každým dalším odehraným turnajem 
stupňovat. 

Hrály: Adamčíková, Čelustková, Kiššová, Majerčáková, Pavízová 

DHC Plzeň B, C, D 

Sluníčka přijela na turnaj v počtu 17 hráček a s velkou chutí se pustila do soupeřek. Hned na začátku bylo 
vidět, že některé hráčky dokázaly zúročit zkušenosti z předchozích turnajů. Zpočátku se všem třem týmům 
dařilo obsazovat útočnice soupeřek. S přibývajícími minutami v utkání, a také s vyšším počtem odehraných 
utkání jejich koncentrace ale klesala. 

V útoku byla vidět větší chuť střílet branky a určitě jich holky daly víc než minule. 

Hrály: 

DHC Plzeň B (červená): Aichingerová, Voráčková, Vildmanvá, Šebelová, Kumpová 

DHC Plzeň C (žlutá): Uhlářová V., Nováková, Jungová, Schejbalová, Machová, Slámová 

DHC Plzeň D (zelená): Vrbová, Cviklová, Doláková, Görnerová, Přerostová, Uhlářová T. 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky: 
DHC Plzeň - TJ ČZ HBC Strakonice 1921 36:18 

V neděli 17. 10. 2021 si mladší dorostenky připsaly první vysokou výhru. 

Nastřílely dvakrát více branek než jejich soupeř a zaslouženě si připisují dva body. 

Utkání nevypadalo na velké drama hned od úvodního hvizdu. Plzeňské hráčky si rychle budovaly náskok  
a v jedenácté minutě vedly 8:2. Nicméně, jak je to zvykem, přišla pro domácí tichá osmiminutovka, během 
které soupeř stáhl na 8:6. Dorostenky se rychle oklepaly a do konce poločasu pustily hostující tým pouze 
k jediné brance. Ten tak skončil 15:7. 

Do druhé půle vstoupily lépe Strakonice. Plzeň se chopila slova ve třicáté třetí minutě šňůrou osmi branek, 
z nichž pět jich vstřelila Bára Heřmánková (23:9). Zbytek utkání odehrály Plzeňanky s nadhledem. I přes pár 
nepřesných střel dokázaly soupeře o třídu porazit a vyhrát 36:18. 

„S vítězstvím jsem spokojená. Holky předvedly spoustu krásných akcí a vyzkoušely jsme si také nový obranný 
systém. Body jsou pro nás velmi důležité a moc si jich vážíme,“ hodnotí utkání trenérka Jana Bureš 
Galušková. 

Hrály: Stulíková 1, Zídková, Hofírková, Vopatová 3, Růžková 7, Polanková 5, Konderová 1, Perglová, 

Mancellari 2, Růžičková 1, Vaicová 2, Brezinová 2, Heřmánková 11/3, Bažantová E. 1 

 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky: 
DHC Plzeň - Házená Kynžvart 34:20 

Krásné utkání v neděli 17. 10. předvedly starší dorostenky, které porazily Kynžvart o čtrnáct branek. 

Hráčky Plzně do utkání nastoupily výborně a soupeře pustily k brance až v osmé minutě (4:1). Domácí byli 
na zápas naprosto koncentrovaní a Kynžvart se jen těžko dostával ke gólovým šancím. Hostující tým se ale 
nevzdával a postupnými krůčky se dostával zpět do hry. Ve dvacáté druhé minutě bylo skóre dokonce pouze 
o dvě branky 10:8. Do konce poločasu Plzeň svůj náskok ještě stihla navýšit a vedla tak 16:12. 

Druhý poločas se nesl v podobném duchu, ale naštěstí už bez soupeřova stažení. Plzeňské hráčky si 
postupně budovaly vyšší a vyšší náskok a utkání bylo rychle rozhodnuto. Ve čtyřicáté osmé minutě se domácí 
tým dostal na rozdíl deseti branek (26:16). Deset branek bylo pro Plzeňanky asi málo a s konečným hvizdem 
se radovaly z vítězství o čtrnáct branek (34:20). 

„Musím velmi pochválit naši brankařku Míšu Malou, která předvedla svou třídu hlavně likvidací čtyř sedmiček, 
nicméně nás hlavně podržela v důležitých chvílích. Holky si zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení. Jsem 
rád, že se do hry mohly dostat všechny a užít si tak zasloužené vítězství,“ sděluje po utkání plzeňský trenér 
Pavel Touš. 

Hrály: Polanková, Kordíková 5, Dubská 3/1, Voráčková 3, Komárková 1, Plojharová 3, Buřičová 5, Tomanová 

3/1, Melicharová 5, Bernhardová 2, Vávrová 2, Šindelářová, Toušová 2 

Chytaly Malá a Čejková. 

 

 

 

  



 

 

 

Zlatá Milevská pralinka (15. – 17. 10. 2021) 

Mladší žačky vyrazily v pátek do Milevska, kde jsme se zúčastnili prvního vícedenního turnaje této sezóny. 
Na turnaj jsme vzali klasicky 14 hráček, mezi kterými byly i 4 brankářky, které se střídaly jak v brance, tak  
i v poli. 

První zápas nás čekal hned v pátek večer a ospalý výkon bohužel odpovídal pozdní hodině zápasu. Proti 
áčku Kynžvartu jsme předvedli jasně nejhorší výkon v turnaji a kvůli neuvěřitelnému množství technických 
chyb se protrápili k výhře 16:12, kdy obzvláště počet inkasovaných branek je alarmující. 

V sobotu jsme hráli první zápas až od 11 h, takže si holky mohly přispat, což se ale pozitivně na jejich výkonu 
příliš neprojevilo. S Hájemi jsme sice vyhráli 16:3, ale pochvalná slova po zápasu rozhodně nepadla. 

Naštěstí v následujícím rozhodujícím zápasu proti pražské Slavii konečně holky dokázaly zabrat naplno. 
Klíčem k úspěchu byla především aktivní obrana, v níž prim hrála zejména Gabča na zadáku, která spolehlivě 
hasila všechny požáry. A pokud už nějaká střela prošla, výborně zachytala ve druhém poločasu Lucka.  
V útoku pak tým střelecky táhla Róza, která vstřelila 7 branek. Ta také nakonec šťastnou tečovanou ranou  
v poslední vteřině jinak remízový zápas rozhodla a my tak mohli slavit výhru 9:8. 

Po výborném výkonu pak ale bohužel přišly další nepovedené zápasy s áčkem Písku a domácím Milevskem. 
Především s Pískem to bylo z naší strany až neuvěřitelné střelecké trápení a konečná vydřená výhra 5:4 
nenasvědčovala tomu, že by se na hřišti hrála házená. Podobně tomu pak bylo i s Milevskem, kde se zápas 
povedlo rozhodnout až v samotném závěru (11:9). 

Do neděle jsme vstupovali zápasem proti béčku Kynžvartu, který měl být příležitostí i pro méně zkušené 
hráčky. Bohužel jsme ale navázali na nepovedené sobotní zápasy a se soupeřem, kterého např. Slavie 
porazila o 30 branek, jsme zvítězili 13:1. 

Pak konečně přišlo alespoň malé zlepšení proti béčku Slavie, které ale vůbec nebylo slabé a nebýt výborného 
výkonu pražské brankářky, rozdíl ve skóre by byl ještě vyšší (10:3). Zlepšující se formu pak v posledním 
zápasu odneslo béčko Písku, kdy se konečně jednalo o výkon blížící se představám trenérů (17:3). 

Turnajem jsme tak prošli bez porážky a zlaté medaile jsou tak určitě zasloužené, byť výhra se Slavií byla 
hodně šťastná. S výsledkem tak jen stěží můžeme být nespokojeni, byť jsme si rozhodně vědomi toho,  
že v řadě zápasů holky zahrály pod svoje možnosti a jejich největším soupeřem byly ony samy sobě. 
Pozitivem je, že v klíčovém zápasu se Slavií se holky dokázaly zkoncentrovat a předvést výborný výkon.  
Je však potřeba se naučit, že s podobným nasazením musíme odehrát všechny zápasy a ne se zbytečně 
nervovat v koncovkách zápasů se soupeři, které bychom měli být schopni jasně porazit. 

Z jednotlivců je potřeba v poli jednoznačně vyzvednout výkony Lúci a Rózy, které obě patřily mezi nejlepší 
střelkyně turnaje. Vedle nich pak velmi dobrý turnaj především v obraně odehrály Lucka s Gabčou. Střelecky 
se pak střídavě dařilo i Vendy, od níž bychom ale branek čekali přece jenom o trochu více. Proti slabším 
soupeřům se dokázala prosazovat i Naty. Samostatnou kapitolou jsou pak výkony brankářek, které byly  
i v zápasech, kde se jinak nedařilo, velkou oporou. Naopak turnaj příliš nevyšel křídlům, kde je zatím naše 
velká slabina (pouze 6 branek z 27 střel). 

Celkově patří holkám pochvala, jelikož i když výkony nebyly úplně optimální, tak vítězství na turnaji  
je rozhodně úspěchem. Věříme, že na tento výsledek navážeme i na dalších turnajích, kde budou výkony 
ještě lepší. 

Hrály: Červená 33 střel/23 branek, Beráková 4/1, Cvačková 5/0, Dlesková 13/7, Egermajerová 19/6, Honalová 

4/0, Kaucká 12/8, Pluhařová 2/1, Poskočilová 9/4, Rittichová 54/31, Růžičková 5/4, Samcová 23/10, 

Sedláčková 7/1, Vodrážková 6/1 

Chytaly Červená (76 %), Kaucká (46 %), Pluhařová (57 %) a Poskočilová (51 %). 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga starších žaček  
(HK Slavia VŠ Plzeň 23. 10. 2021) 

Třetí turnaj Plzeňské ligy starších žaček hostila nafukovací hala na Borech. Pořádala HK Slavia VŠ Plzeň. 

Hráčky DHC Plzeň zvládly roli favoritek a zajistily si tak přímý postup do Žákovské ligy. Nebylo to ale vůbec 
jednoduché. 

DHC Plzeň A 

 

Áčko mělo hned první zápas velmi těžkého soupeře - HK Slavia VŠ Plzeň. K zápasu nastoupily holky hned 
poté, co Béčko prohrálo s Chebem. V první chvíli to vypadalo, že i Áčko začne turnaje nešťastně. Naštěstí se 
hráčky po prvních dvou fackách v podobě gólů v naší síti vzpamatovaly a zvýšily tempo. V brance se začala 
činit Kauty a my jsme nejen srovnali krok, ale postupně ve druhém poločase získali mírnou herní převahu  
a s ní i gólový náskok. Ten jsme si pak udrželi až do samého závěru. Vyhráli jsme 14:12. 

Druhé utkání proti HC Plzeň bylo z naší strany v tempu od první minuty a po celý poločas se podařilo udržet 
i nulu na ukazateli obdržených branek. Ve druhém poločase jsme až na jedno zaváhání pokračovali v naší 
hře a postupně navyšovaly náskok. DHC Plzeň - HC Plzeň 31:1. 

Poslední utkání proti Béčku se hrálo v tempu a se snahou o rychlé útoky na obou stranách. Ve druhé půli 
mělo Áčko chuť běhat, a tak využívalo toho, že Béčku se nechtělo vracet. Přestože v prvním poločase bylo 
Béčko lepší, na konci zápasu mělo jasnou převahu Áčko a vyhrálo 27:16. 

Hrály: Bezdičková 8, Budková A. 6, Budková K. 7, Březinová 7, Loskotová 6, Růžková M. 11, Vaníková 4, 
Vopatová 11, Červená 1, Dostalová 7 
 

Chytaly Kaucká a Červená. 

DHC Plzeň B 

 

Velmi nepodařený zápas odehrály hráčky DHC Plzeň B hned na začátku turnaje. Soupeřkami jim byly hráčky 
z Chebu. Mizerná obrana, neumístěné střely a trápení od začátku do konce. Jediné, co může být hráčkám 
útěchou, je, že na tom byly všechny úplně stejně. Brankářkám se nedařilo, obránkyně byly pomalé a ve 
špatném postavení a pozdě si pomáhaly. V útoku jsme si šance vypracovali, ale úspěšnost střelby byla malá 
a více střel skončilo na tyčích a mimo branku než v síti chebské brankářky. Cheb vyhrál 17:16. 

Ve druhém utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň B bylo vidět, že hráčky se z předchozího utkání poučily a nechtějí 
nic ponechat náhodě. Již v prvním poločase se podařilo odskočit na vyšší brankový rozdíl a tento náskok 
hráčky ve druhém poločase ještě trochu navýšili. DHC Plzeň - HK Slavia VŠ Plzeň B 25:10. 

Třetí utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň zvládly holky na výbornou. Koncentrovaný první poločas s velmi dobrou 
obranou a s výbornými zákroky Adélky v brance nabídl pěknou podívanou a zasloužené vedení 7:3.  
I ve druhé půli holky pokračovaly ve velmi dobrém výkonu. Výborně bránila Voda, v útoku družstvo táhla 
Anetka, střelecky se dařilo Koši, Anetce, Sáře i Marušce. Vyhráli jsme 15:12. 

Poslední utkání proti Áčku bylo utkáním dvou rozdílných poločasů. V tom prvním zejména na začátku byla 
vidět velká chuť do hry a vůle po vítězství, které znamenaly i gólovou převahu. Postupně se ale hra začala 
vyrovnávat a o poločase už o jediný gól vedlo Áčko. Ve druhém poločase Béčko odehrálo obstojných prvních 
šest minut, pak už se ale holky pozdě vracely do obrany a ani v útoku se nedařilo. Během deseti hluchých 
minut si Áčko vypracovalo výrazný náskok. A tak konečný výsledek 27:16 pro Béčko je velmi krutý 
 a nevypovídá o průběhu. 

Hrály: Burjasová 6, Košková 12, Palečková 12, Rittichová 4, Samcová 2, Sedláčková 1, Stulíková 12, 

Svatoňová 6, Vaicová 2, Šantorová 10, Šollarová 5 

Chytala Chvátalová Nyklesová. 



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček (DHC Plzeň 24. 10. 2021) 

Čtvrté kolo plzeňské ligy mladších žaček se odehrálo na půdě DHC Plzeň a jak již tradičně, marodka 
nedovolila některým týmům dorazit v plném počtu (DHC B a Rokycany se bohužel nezúčastnili vůbec). 

Na tomto turnaji nás tedy čekala tři utkání, kdy dvě byla soutěžní a jedno přátelské. 

První dva zápasy s Kynžvartem a VŠ Plzeň B byly pro naše hráčky vzhledem k malým zkušenostem soupeřů 
až moc jednoduché a tudíž i výsledky byly jednoznačné (33:3 a 27:2). Do obou utkání jsme vstoupili s pěti 
hráčkami v poli a zkušenější hráčky si opět vyzkoušely zakončení levou rukou. 

Nejhezčí a nejdramatičtější utkání jsme sehráli s týmem VŠ Plzeň A, to tentokrát přineslo dva body naopak 
našemu týmu. Oproti minulému vzájemnému zápasu jsme si výborně pohlídali vstup do osobní obrany. 
Dobrým pohybem a přesným zakončením pro nás její výsledek vyzněl lépe (8:6). Druhý poločas, kdy už se 
hrála klasická házená, se soupeři podařilo stáhnout výsledek na 8:8. Do vedení jsme ho ale už nepustili  
a od šesté minuty jsme si drželi náskok. Ten jsme stále navyšovali a v jednu chvíli dokonce vedli o čtyři 
branky. Soupeři se ještě podařilo výsledek korigovat a utkání skončilo 18:16. Za toto utkání si zaslouží velkou 
pochvalu Vendy Samcová, která byla na hřišti naprosto nezastavitelná a velkou měrou se na výhře podílela. 
Dalšími osobnostmi na hřišti, které přispěly brankami k vítězství, byly Róza Červená, Lúca Rittichová, Naty 
Dlesková a Míša Sedláčková. Ostatní hráčky se sice nezapsaly na listinu střelců, zato se ale velkou měrou 
podílely na velmi fungující obraně. 

Hrály: Dlesková 6/7, Egermajerová 6/12, Honalová 0/2, Kaucká 3/3, Rittichová 11/23, Růžičková 4/4, 

Samcová 14/19, Sedláčková 10/15, Vodrážková 7/12, Čardová 2/4, Červená 15/19  

 

Chytaly Kaucká, Čardová a Červená. 

 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky: 
HC Háje – DHC Plzeň 27:36 

Na vítěznou vlnu navázali také mladší dorostenky. V neděli 24. 10. si poradily s týmem Hájů a připisují si dva 

body. 

 Utkání nabralo hned v úvodních minutách velmi rychlý spád. Padala spousta branek na obou stranách  
a zápas se zdál vyrovnaný (12´8:9). K prvnímu většímu rozdílu se pak Plzeň dostala až v patnácté minutě 
(8:12). I když se hájecké hráčky snažily, vedení plzeňským sebrat nedokázaly a po závěrečných dvou gólech 
Barči Heřmánkové Plzeň naopak zvýšila náskok na pět branek 17:22. 

Na začátku druhého poločasu potkalo Plzeň nepříjemné oslabení v podobě červené karty pro Markétu 
Polankovou, to holky ale nezastavilo. Stav utkání se dlouho držel na rozdílu pěti branek, ve čtyřicáté deváté 
minutě to bylo dokonce o čtyři (26:30). Od té doby se ale domácím podařilo vstřelit pouze jedinou branku, 
zatímco hostující Plzeň jich vstřelila šest a zaslouženě tak zvítězila 27:36. 

„Do utkání jsme sice vstoupili trochu vlažně, ale pak jsme se chytli a postupně budovali svůj náskok. V 
poločase jsme si ještě rozebrali chyby, které nás brzdili v navýšení výsledku, změnili jsme obranný systém a 
zdůraznili si naše cíle. Děvčata dostala pochvalu za výsledek, ale také pokárání za množství neproměněných 
sedmiček,“ sdělila po utkání trenérka Jana Bureš Galušková. 

V neděli 31. 10. od 13 h se na mladší dorostenky můžete přijít podívat zase doma. Utkají se s Pískem, který 
je v tabulce průběžně druhý. 

Hrály: Zídková, Hofírková 1, Vopatová 4, Růžková 5, Polanková 5/1, Konderová, Perglová, Kaucká, Mancellari 

9, Růžičková 2, Březinová 2/1, Heřmánková 7/2, Bažantová 1, Chvátalová 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky: 
HC Háje – DHC Plzeň 18:33 

Na vítězství z minulého týdne navázaly starší dorostenky v neděli 24. 10. výhrou na Hájích. 

Plzeň do Prahy odjížděla jako jednoznačný favorit utkání, a to také rychle potvrdila. Stav se jednoznačně 
vyvíjel lépe pro plzeňské hráčky. Ve dvanácté minutě měli domácí ještě naději (4:4), pak se toho plzeňské 
chopily a šňůrou jedenácti branek si získaly vedení 4:15. Háje pak své branky ještě korigovali a s koncem 
prvního poločasu na tabuli svítil stav 7:15. 

Druhý poločas se nesl v podobném duchu. Plzeň udávala tempo hry a soupeř neměl šanci na stažení. Nejvíce 
se na plzeňských gólech podílela Julča Dubská společně s Nikol Melicharovou, Naty Tomanovou a Verčou 
Vávrovou, které dohromady nastřílely 25 branek. Po utkání se tak Plzeňanky radovaly z výhry 18:33. 

„V brance musím opět pochválit Míšu Malou, která nás velmi podržela. Až na ospalý úvod utkání, kdy jsme 
neproměnili spoustu šancí, si zaslouží pochvalu za snahu a bojovnost všechny hráčky,“ hodnotí zisk bodů 
trenér Pavel Touš. 

„Musíme zapracovat na proměňování vyložených šancí a koncentraci na utkání, protože v důležitějších 
utkáních by se nám to mohlo vymstít. Spokojený jsem s tím, že vezeme oba body  
a zasloužené vítězství,“ dodává. 

Příště se na holky můžeme těšit konečně zase doma. V neděli 31. 10. od 15 h odehrají utkání s Pískem. 

Hrály: Šindelářová, Malá, Dubská 8, Krausová 1, Voráčková, Komárková 3, Plojharová, Buřičová 1, 
Tomanová 6/1, Melicharová 6/1, Vávrová 5, Hanzelínová 1, Toušová 2/1 

 

  



 

 

 

Tachovský MINI dortík (Tachov 23. – 24. 10. 2021) 

První vícedenní turnaj v této sezóně absolvovaly minižačky, které se zúčastnily tradičního Tachovského 
dortíků. Kvůli řadě omluvenek se jej nakonec zúčastnilo jen 10 hráček, včetně 3 posil ročníku 2012 
z tréninkové skupiny Berušek. 

Na turnaji startovalo celkem 5 týmů, které se mezi sebou utkaly dvoukolově systémem každý s každým. 
Odehráli jsme tak cellem 8 zápasů, které se hrály na 2x12 minut. 

Po sobotním ranním příjezdu holkám dlouho trvalo, než se dokázaly probrat. Výsledkem tak byly jasné 
porážky s Pískem a Milevskem. Ve třetím zápasu proti Kobylisům už holky dokázaly přidat a proti méně 
zkušenému soupeři vyhrát 6:1. Po obědě jsme pak nastoupili proti Slavii Praha, což byl náš asi nejméně 
povedený zápas. I když se jednalo o herně zkušenějšího soupeře, tak rozdíl 10 branek byl až příliš vysoký. 

V odvetných zápasech už pak šel naštěstí výkon o hodně nahoru. Proti Písku se nám dokonce podařilo vyhrát 
první poločas a soupeř měl ve druhém poločasu co dělat, aby výsledek otočil. Podobně pak výkon proti 
Milevsku nebyl vůbec špatný. Náš stále se lepšící výkon pak odnesly v posledním večerním zápasu Kobylisy, 
proti kterým si holky s chutí zastřílely a jasně vyhrály. V neděli už nás pak čekal pouze poslední zápas proti 
Slavii, se kterou jsme po dalším pěkném výkonu prohráli výrazně menším rozdílem než v sobotu (7:11). 

Celkově byl turnaj z našeho pohledu především o dalším sbírání zkušeností, jelikož v týmu byla řada hráček, 
které mají s velkou házenou zatím jen velmi malé zkušenosti. Jasným tahounem týmu byla Simča, která  
se dokázala prosazovat proti všem soupeřům. Jí pak zdatně sekundovala i Rybka, která se ale občas potýkala 
s nepřipravenou střelbou. Lepší výkony s horšími střídala Marky, která byla ale limitována bolestí nohou. 
Aktivní výkon předvedla i Amálka, které však stále dělá velký problém míč, kvůli čemuž řada střel nemá 
potřebnou razanci. Velkým příslibem do budoucna pak byly výkony Kačky, která má zatím za sebou jen pár 
tréninků a která se ohromně zlepšuje zápas od zápasu. U ostatních chybí především větší odvaha a občas  
i koncentrace na hřišti. 

Konečné čtvrté místo odpovídá aktuální síle družstva a určitě je potřeba holky pochválit za přístup k turnaji, 
což bylo vidět na postupně se zlepšujících výkonech. Všichni věříme, že nabyté zkušenosti holky zúročí  
na dalších turnajích a že výsledky budou příště zas o něco lepší. 

Hrály: Dudyová, Duchková, Kampfová 26 branek, Krejčí 3, Kurešová 5, Mašková, Michalidesová , Přerostová 

4, Roubová, Rybová 15 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Premiéra žen v ČESKÉM POHÁRU! (27. 10. 2021) 

V rámci 3. kola Českého poháru se ženská složka DHC Plzeň utká se svým západočeským rivalem. 

Kynžvart jsme v ligovém zápase na domácí půdě porazili, tentokrát ale bude hrát doma soupeř a utkání 
přinese jistě zajímavou podívanou. 

Poslední vzájemný zápas pro Plzeň dopadl dobře, teď se ale hraje v Kynžvartu. Doma je náš středeční soupeř 
zatím neporažen, takže získat body bude velmi náročné. Ke svým výhrám navíc nováček soutěže přidal 
nečekané body ze Šaľy a posunul se tak na pátou příčku. 

V poháru už má Kynžvart za sebou utkání proti týmu HC Plzeň, se kterým vzhledem ke zkušenostem soupeře 
jednoznačně vyhrál. 

„Zápas s Kynžvartem je pro nás zápas po čtrnácti dnech, takže nás nečeká nic jednoduchého,“  
říká trenér Řezáč. V posledním utkání se Plzeň utkala s Hodonínem a vyhrála o krásných deset branek 23:33. 

„Kynžvart je na domácí půdě hodně silný a nepříjemný soupeř,“ přiznává plzeňský trenér.  
„Pro nás je to generálka před odjezdem do Michalovců a chtěli bychom zapojit i více dorostenecké hráčky, 
aby začaly sbírat zkušenosti i proti silným soupeřům.“ 

Utkání budete moci jako již pravidelně sledovat na stránkách tvcom od 17 h. 

 

  



 

 

 

Český pohár žen:  
Házena Kynžvart - DHC Plzeň 30:27 

Jak rychle ženy do pohárových utkání vstoupily, tak rychle jsou opět venku. 

Ve čtvrtek 27. 10. na půdě Kynžvartu bohužel nedokázaly zvítězit a z Českého poháru vypadávají. 

Utkání odstartovala brankou Verča Galušková, ale Kynžvart dával jasně najevo, že doma nechce být poražen 
ani tentokrát. A tak Plzeň musela brzy stahovat. Dvanáctá minuta pro plzeňské ještě vypadala nadějně (Linda 
Galušková stahovala na 6:6), pak se ale Kynžvartu podařilo odskočit a v šestnácté minutě vedl 9:6. Plzeň  
na domácí náskok reagovala time-outem, po kterém si svou první branku v ženském kádru vstřelila 
dorostenecká posila Naty Tomanová. Soupeři se ale podařilo opět navýšit, dvě branky Dvořákové stačily 
k čtyřbrankovému náskoku 11:7. Do konce první půle padaly branky na střídačku, takže se Kynžvart naštěstí 
nedostal k vyššímu vedení a poločas skončil 17:14. 

Hned v úvodu druhého poločasu se kynžvartské hráčky dostaly na nepříjemný rozdíl pěti branek (20:15), 
ale utkání ještě rozhodně nebylo ztraceno. Plzni se podařilo stáhnout zpět na rozdíl tří branek (20:17), 
nicméně malá chvíle stačila k tomu, aby byl Kynžvart opět na koni. Vysoký rozdíl musely plzeňské hráčky 
neustále stahovat, a když už se po brance Páji Kepkové zdálo, že se jim podaří vývoj utkání otočit (26:25), 
domácí opět skórovaly, hned třikrát za sebou (29:25). Plzni se podařilo výsledek ještě upravit, ale bohužel  
ne otočit. Konec utkání, tak pro plzeňské znamenal prohru 30:27. 

„Dnešní zápas neměl takovou kvalitu, jako ten ligový. Chyběly nám klíčové hráčky, které 
z pracovních důvodů nemohly utkání absolvovat. Jsem rád, že dostaly prostor i dorostenecké hráčky, které 
prokázaly, že mohou být příslibem do budoucna," hodnotí trenér Richard Řezáč. 

„V závěru zápasu jsme měli několik šancí utkání zlomit, ale nedokázali jsme šance lépe využít. Bylo vidět, že 
nám chybělo herní zatížení a v určitých situacích jsme nedokázali lépe vyřešit finální fázi," pokračuje. 

„V obraně jsme měli málo přerušení a obdrželi tak hodně branek. Zápas byl určitě přínosem. Díky němu jsme 
se navrátili zpět do herního tempa, takže pro nás dobrý zápas před dalším pokračováním v MOL lize," 
zakončuje hodnocení plzeňský trenér. 

Již v sobotu zavítají plzeňské hráčky na půdu dalšího slovenského soupeře. 30. 10. od 16 h na ně čekají 
Michalovce. 

Hrály: Kepková 5, Šmrhová 3, Bušauerová 3, Drozdová 1, Galušková L. 2, Tomanová 3, Lásková 1, 

Melicharová, Galušková D. 1, Buřičová, Vlachová 1/1, Galušková V. 7/3 

Chytaly Řezáčová, Mancellari a Malá. 

  



 

 

 

MOL liga: Ženy míří na palubovku současného lídra tabulky! 
(30. 10. 2021) 

Po pohárovém utkání čekají ženy Michalovce. Utkají se s nimi již v sobotu 30. 10. 2021 od 16 h. 

Michalovce loni v soutěži skončily na druhé příčce, letos to ale vypadá, že jednoznačně míří pro příčku 

nejvyšší. Prozatím porazily všechny své soupeře, mezi kterými byl i loňsky mistr DHK Baník Most. Svou 
úroveň potvrzují nejen získanými body, ale také vysokými brankovými rozdíly – od začátku sezóny dokázaly 
vstřelit nejvíce a obdržet naopak nejméně branek (247 vstřelených, 139 obdržených). 

Plzeňské výkony jsou letos příjemným překvapením, takže nás možná zajímavý zápas čeká 
i v sobotu. V tabulce Plzni zatím patří čtvrtá příčka za Dunajskou Stredou, která má ale o zápas víc. Poslední 
utkání proti Michalovcům si DHC zahrálo právě na palubovce soupeře a prohrálo 36:22. Určitě je tedy soupeři 
co vracet. 

„Náš sobotní soupeř je lídrem celé MOL ligy a na domácí půdě je suverénní. Kvalitu mají na všech postech. 
Naším úkolem bude s maximálním nasázením a odhodlaností narušit jejich herní systém  
a pokusit se udržet v zápase. Každý takový zápas je pro nás velkým přínosem, čerpáme z nich zkušenosti do 
dalších bojů. Jedeme v nejsilnější možné sestavě s odhodláním se porvat o co nejlepší výsledek,“ sdělil před 
utkáním plzeňský trenér Richard Řezáč. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Zápas s Michalovcemi drama nepřinesl!  
Michalovce - DHC Plzeň 41:19 

Do Michalovců se Plzeň vydala už v pátek a dlouhá cesta se na jejich výkonu jistě podepsala. 

Michalovce potvrdily své postavení v tabulce a jednoznačně zvítězily. 

Úvod utkání vůbec nevypadal zle a ještě v osmé minutě to vypadalo na vyrovnané utkání (6:4). Následovala 
dlouhá šňůra čtrnácti domácích branek, během které jsme my dokázali vstřelit pouze jednu jedinou, a stav 
utkání byl rázem 19:5. Takový náskok už se plzeňským hráčkám jen těžko stahoval a o poločase se 
Michalovce těšily z třinácti brankového náskoku 23:10. 

Druhý poločas se nesl v podobném duchu. Soupeř navyšoval své vedení a Plzni se pomalu vytrácely jakékoliv 
naděje na vítězství. Během dvaceti minut si Michalovce vypracovaly dvaceti brankový náskok (34:14), to už 
bylo utkání rozhodnuto. Se závěrečným hvizdem na tabuli svítilo skóre 41:19. 

„Dnešní utkání jsme nezvládli. Nebyli jsme absolutně schopní chytit tempo zápasu. Dokázali jsme si sice 
vytvořit šance v prvním poločase, ale neproměňovali jsme je. Následně jsme pak nedokázali pokrýt 
přechodovou fázi soupeře,“ shrnul trenér Richard Řezáč. 

„Výkon byl oproti předchozím zápasům bezkrevný. Snažili jsme se v poločase motivovat děvčata, ale už jsme 
nebyli schopni dostat se zpět na zápasovou vlnu. Chyběla nám větší agresivita a přerušování soupeře 
v obraně, tak jak jsme zvyklí a potom také proměňování a důraz v útoku.“ 

„Doufám, že dnešní zápas pro nás byl velkým varovným prstem, protože už ve středu nás čeká další zápas, 
ve kterém musíme být daleko agresivnější a ctižádostivější po lepším výsledku,“ dodává nakonec. 

3. 11. 2021 od 18 h můžete ženy přijít podpořit na domácí palubovku. V hale 31. ZŠ vyzvou tým Dunajské 
Stredy. 

Hrály: Kepková, Šmrhová, Bušauerová, Drozdová, Formanová, Franzová, Galušková L., Lásková, 

Melicharová, Galušková D., Tomanová, Vlachová, Galušková V. 

Chytaly Řezáčová a Malá. 

   



 

 

 

Nečekaná výhra mladších dorostenek!  
DHC Plzeň - Sokol Písek 29:25 

Neděle 31. 10. přinesla mladším dorostenkám krásný bodový zisk proti favorizovanému Písku. 

Holky předváděly od úvodních minut nádhernou hru a výhra jim po tomto zápase moc sluší. 

Dorostenky nastoupily do zápasu s deseti hráčkami a hned v úvodních šesti minutách  
si vybudovaly příjemné vedení 4:1. Písek ale pomalu stahoval a v sedmnácté minutě bylo srovnáno 7:7. 
Domácí šli pak na chvíli zpět do vedení, ale během chvíle bylo znovu srovnáno (21´ 11:11). K vedení plzeňské 
hráčky ale soupeře nepustily a do konce prvního poločasu si dokonce vybojovaly zpět svůj počáteční náskok 
tří branek (16:13). 

Úvod druhého poločasu se lépe vydařil píseckým. Eliška Baumruková sice dvakrát skórovala, ale nikdo další 
se k ní nepřidal. Písek předvedl šňůru pěti branek a bylo opět srovnáno 18:18. Ve čtyřicáté páté minutě šly 
písecké hráčky poprvé v utkání do vedení (19:20) a skóre se chvíli přelévalo ze strany na stranu. Plzni se 
povedlo opět utrhnout, když se čtyřikrát trefilo duo Mancellari a Heřmánková (26:22). Toto vedení už se Písku 
stáhnout nepodařilo a dorostenky se radovaly z porážky třetího celku tabulky 29:25. 

„Holky si za tento zápas zaslouží velkou pochvalu. Přesně plnily dané pokyny, které jsme si před utkáním 
stanovili, vydržely po celých šedesát minut koncentrované a nenechaly se srazit na kolena, když soupeř 
vyrovnal. Jsem moc ráda, že si Mája Polanková a Barča Heřmánková vzaly k srdci výtky z minulých střetnutí 
a předvedly krásné střely z dálky. Utkání jsme odehráli ve velmi malém počtu, ale ani to holky neodradilo a 
každá si sáhla na dno svých sil. V neposlední řadě si velkou pochvalu zaslouží také Áďa Chvátalová v brance, 
která nás velmi podržela,“ chválí domácí hráčky jejich trenérka Jana Bureš Galušková. 

V sobotu 6. 11. míří mladší dorostenky do Olomouce, se kterou se utkají v 11 h. 

Hrály: Polanková 7, Baumruková 4, Konderová 1, Perglová, Mancellari 6, Růžičková 2, Heřmánková 9/3, 

Bažantová E.  

Chytaly Chvátalová a Rottenbornová. 

  

 

 

 



 

 

 

 
Vybojované body pro starší dorostenky!  
DHC Plzeň - Sokol Písek 25:24 

Pro divácké oko velmi zajímavý souboj přineslo nedělní utkání starších dorostenek proti Písku. 

V hale 31. ZŠ se starší dorostenky utkaly s bodově identickým soupeřem 31. 10. 

Do utkání lépe vstoupil Písek a Plzeň musela stahovat. Až ve dvanácté minutě se domácím podařilo dostat 
do vedení 6:5. Stav se pak přeléval ze strany na stranu, i když hosté měli vždy trochu navrch. Výbornou 
koncovkou se ale plzeňským hráčkám podařilo překlopit náskok na svou stranu a v poločase vedly 13:12.  
Za první poločas je nutno vyzdvihnout výbornou Julču Dubskou, která nastřílela polovinu plzeňských branek. 

Druhý poločas otevřel brankou opět Písek a šel rovnou do vedení. Chvíli stahovala Plzeň, chvíli Písek o vítězi 
nebylo zdaleka rozhodnuto. Ani jeden z týmů nebyl schopný dostat se na více než jednobrankový náskok.  
To se prolomilo až ve dvacáté sedmé minutě, kdy se prosadily Nikol Melicharová a Barča Buřičová, a díky 
kterým šla Plzeň do výraznějšího vedení 25:22. Písecké hráčky se ještě snažily skóre zvrátit ve svůj prospěch,  
ale marně. Výhru 25:24 si tak připisuje Plzeň. 

„V brance nás opět držela Míša Malá a v poli musím za snahu, bojovnost a vůli po vítězství pochválit všechny 
hráčky. Jsou to velice těžce vybojované body a jsem rád, že před domácí publikem se nám podařilo je 
vybojovat. Mrzí mě akorát jedna školácká chyba těsně před závěrem utkání, která naštěstí neznamenala 
bodovou ztrátu, ale mně málem způsobila zdravotní újmu. Mám radost, že oba body zůstaly doma, že holky 
po celé utkání bojovaly a zaslouženě jsme o tu jednu branku konečně vyhrály my,“ sdělil s úsměvem domácí 
trenér Pavel Touš. 

Již tuto sobotu 6. 11. hrají holky utkání s třetí Olomoucí. Je o co hrát, takže holkám držme palce. 

Hrály: Dubská 8/2, Kordíková 1, Krausová, Voráčková, Komárková, Plojharová 1, Buřičová 1, Tomanová 3/1, 

Melicharová 8/2, Bernhardová, Hanzelínová 1, Toušová 2 

Chytaly Šindelářová, Čejková a Malá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O horňácký pohár (Velká nad Veličkou 29. - 30. 10. 2021) 

Poprvé po velmi dlouhé době (a pro všechny poprvé v kategorii starších žaček) se hráčky 2007 i 2008 dostaly 
na vícedenní turnaj. Aby si zahrály, musely absolvovat velmi dlouhou cestu vlakem - 3 přestupy (2 zpoždění) 
a více než 8 hodin na cestě. 

DHC Plzeň A 

K prvnímu zápasu nastoupily oba týmy proti sobě. Áčko bylo v prvním poločase lepší. Velmi dobře chytala 

Komár, dařilo se Vendy na křídle. Áčko vedlo v poločase o tři góly. Ve druhém poločase ale přišla řada chyb 
a chyběla i větší odvaha jít na branku. Už už to vypadalo, že utkání skončí spravedlivou remízou, ale nakonec 
bylo o gól šťastnější Béčko. 

Ve druhém zápasu narazilo Áčko na domácí tým Velička B. První poločas byl z naší strany ospalý, plný chyb  
a nepřesné střelby. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a soupeřky jasně přehráli 25:14. Výborně zahrála 
Aži. 

Třetí zápas proti Písku jsme si to sami komplikovali od začátku až do konce. První poločas byl vyrovnaný, 
chvílema se nám dařilo odskočit na tři branky, ale Písek vždycky dotáhl. I ve druhém poločase se vedení 
přelévalo a nám se nedařilo odskočit. Až v samém závěru rozhodla Laura brankou z trháku o naší jednogólové 
výhře. 

Čtvrtý zápas proti Hájům byl bohužel další z těch nepovedených. Trápila nás střelba - buď jsme trefovali tyčky, 
nebo velmi dobře chytající hájeckou brankářku. Sice jsme na počátku vedli, ale potom přišly nedůslednosti  
v obraně a nepřesnosti v útoku. Úspěšnost střelby je až děsivá - z devítky z 11ti ran jen 3 góly. Z křídla z osmi 
střel jen dvě branky. Prohrály jsme 18:19. 

Pátý zápas hrálo Áčko proti Zínu. První poločas nebyl nikterak vydařený, zato druhý byl o dost lepší. A i díky 
velmi dobře chytající Ádě se záhy podařilo odskočit a výsledek si pohlídat. Áčko vyhrálo 32:17. 

První sobotní zápas nastoupily holky z Áčka proti Olomouci. První poločas byl vyrovnaný. Ve druhém 
poločase jsme koncentrovaně bránili a postupně si vypracovali náskok. Vyhráli jsme 22:16. 

Poslední utkání v turnaji jsme odehráli proti domácímu týmu Velička A. Soupeřkám vyšel začátek a rychle 
vedly 6:0. Nás nastartovala až branka Laury z rychlého protiútoku v 8. minutě. Postupně jsme začali stahovat 
náskok soupeřek. 

Áčko nakonec potrápilo všechny tři medailisty a se všemi třemi prohrálo jednogólovým rozdílem, přičemž  
ve dvou případech téměř po celý zápas vedlo. Nakonec z toho bylo smolné čtvrté místo. 

Největším tahounem družstva byla Laura, která byla vyhlášena i nejlepší střelkyní celého turnaje. 

Hrály: Budková A. 5, Burjasová 11, Dostalová 18, Loskotová 10, Samcová 6, Stulíková 21, Svatoňová 8, 

Vopatová 56, Šantorová 11, Šollarová 11 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

DHC Plzeň B 

Béčko v prvním poločase utkání proti Áčku trochu zaostávalo. Nedařilo se proměňovat a v obraně holky 

nedokázaly udržet Lauru. O poločase vedlo Áčko o tři branky. Také vstup do druhého poločasu byl  poměrně 
nekoncentrovaný a Béčko prohrávalo dokonce o pět branek. Pak ale Koši svojí brankou nastartovala obrat. 
Najednou byla obrana koncentrovanější a donutila soupeřky k chybám. V brance holky držela Kauty. 
Postupně se podařilo dotáhnout náskok soupeřek a v poslední minutě srovnat. Áčko útočilo a my jsme  
se bránili. Pak se podařilo získat míč a Bezďa z trnáku pár vteřin před koncem rozhodla o osudu utkání. Derby 
tedy o gól (23:22) vyhrálo Béčko, i když v zápase předtím ani jednou nevedlo. 

Do druhého utkání nastoupilo Béčko proti Písku. Hned úvodní minuty ukázaly, že to nebude vůbec jednoduchý 
zápas. Až do šesté minuty soupeřky vedly a my jsme se pomalu dostávali do tempa. Do poločasu jsme  
se jakžtakž vzpamatovali a dotáhli na remízových 12:12. Druhý poločas jsme výborně zahájili - dvakrát  



 

 

 

se podařilo získat míč Barče, jednou Anetce a rázem to bylo o tři. To nám pomohlo, my jsme se chytili  
a ve druhém poločase jsme měli více ze hry. Výborně zahrála Majda. Vyhráli jsme 28:20. 

Třetí zápas jsme si udělali těžký sami. Nepřesná střelba, laxnost v obraně a nekoncentrované brankářky 
udělaly z prvního zápasu naprosto vyrovnaný poločas (vedli jsme 12:10). Ve druhém poločase jsme přepnuli 
na vyšší stupeň a během šesti minut odskočili na rozdíl šesti branek a postupně rozdíl ještě narůstal  
až na konečných 11 branek. 

Čtvrtý zápas jsme nastoupili proti Olomouci. Zpočátku to vypadalo, že se holky poučily z předchozího zápasu 
a budou tentokrát udávat tempo od začátku až do konce. Vypracovali jsme si čtyřbrankový náskok, o který 
jsme už do poločasu přišli. V první půli skvěla zachytala Róza. Celý zápas výborně hrála Barča. Ve druhé půli 
jsme si poctivou prací v obraně nejprve opět vypracovali náskok, pak ho znovu ztratili. V závěru jsme opět 
dokázali trpělivou hrou odskočit a náskok už jsme si udrželi až do samého závěru. Vyhráli jsme 28:23. 

Pátý zápas před Béčko postavil jednoho z největších favoritů celého turnaje. Z naší strany to bylo utkání 
opravdu vydařené. Holky makaly a koncentrovaně bránily. V útoku se také střelecky gólově zapojily všechny 
hráčky. V brance výborně zachytala Kauty, která zneškodnila i několik sedmimetrových hodů soupeřek. 
Nakonec se všem podařilo udržet chladnou hlavu a utkání dovést do vítězného konce 22:15. 

První sobotní utkání jsme nastoupili proti Hájům. Do utkání jsme měli dobrý vstup, ale pak jsme dostali tři 
stejné góly z pravého křídla a od té doby bylo utkání vyrovnané. Nám se přestalo dařit v zakončení  
a v posledních čtyřech minutách jsme nedokázali dát ani gól. Bohužel jsme několik dost laciných branek 
dostali, a tak Háje zvítězily 15:20. 

Druhé sobotní utkání proti Veličce B (družstvu tvořeném mladšími žákyněmi) jsme naštěstí od začátku plnili 
roli favorita a s přehledem vyhráli 27:13. 

Největším tahounem družstva byla Majda, velmi dobře zahrála Barča. V brance dobře holkám kryla záda 
Barča. 

Béčko si z turnaje odváží stříbrné medaile. Prohra vysokým rozdílem s týmem Hájů nás nakonec v minitabulce 
posunula na druhé místo. Zvítězily Háje, Velička byla třetí. 

Hrály: Bezdičková 27, Budková K. 10, Březinová, 11, Červená 9, Hanzlíková 13, Košková 16, Nikodémová 2, 

Palečková 7, Rittichová 6, Růžková M. 42, Vaicová 22, Vaníková 9 

Chytaly Kaucká, Nikodémová a Červená. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOL liga: Konečně zase doma!  
DHC Plzeň - Dunajská Streda (3. 11. 2021) 

9. kolo MOL ligy nám přivádí ženy zpět na domácí palubovku! 

Přijít je povzbudit můžete ve středu 3. 11. v 18 h. 

Dunajská Streda je pro naše holky tabulkově velmi vyrovnaným soupeřem. V současnosti se pyšní třetí 
příčkou v tabulce, ale má pouze o jeden bod více než Plzeň. Stejně jako my má slovenský soupeř pouze dvě 
prohry s lídry tabulky – Mostem a Michalovcemi. 

Ženy Plzně si po vysoké prohře z Michalovců určitě budou chtít spravit chuť na domácí palubovce před svými 
fanoušky. Navíc vítězství by znamenalo posun v tabulce před našeho středečního soupeře. 

„Čeká nás další domácí zápas a naším cílem bude vrátit se k výkonům, které jsme předváděli v zápasech 
v úvodu sezóny. Hrajeme proti velmi kvalitnímu soupeři, a proto se musíme zdravě nabudit a do zápasu vložit 
hodně energie a agresivity v obraně, abychom vyprodukovali dobrou první a druhou vlnu. Pak se nám bude 
utkání lépe zvládat i na postavenou obranu,“ sděluje před utkáním trenér DHC Richard Řezáč. 

Určitě bude na co se koukat, takže vezměte bubny a přijďte vytvořit tu správnou domácí atmosféru. 

 

         



 

 

 

MOL liga: Krásný první poločas na výhru bohužel nestačil  
DHC Plzeň -  Dunajská Streda 24:26 

Po dlouhé době domácí zápas ženy ve středu 3. 11. 2021 nezvládly. 

Utkání dvou odlišných poločasů bohužel vyhrává soupeř a odváží na Slovensko oba body. 

V úvodních minutách se plzeňským hráčkám dařilo vše, na co sáhly. Skvělou hru a tah na bránu podpořila 
v domácí brance Karin Řezáčová a Plzeň byla na hřišti dominantní. Na stavu utkání se domácí tlak začal 
projevovat až v osmnácté minutě, kdy poprvé odskočili na rozdíl tří branek (11:8). Hlavně díky druhé vlně se 
pak DHC dostalo na krásný poločasový stav 17:12. 

Třicátá osmá minuta pro Plzeň stále znamenala náskok pěti branek (20:15). Poté ale soupeř vytáhl osobní 
obranu na plzeňskou spojku Verču Galuškovou, se kterou si domácí vůbec nevěděli rady. Během pěti minut 
bylo po náskoku (20:20). Plzeňanky se ještě vytáhly se dvěma brankami (22:20), ale slovenský celek šel, 
hlavně díky gólům Katy Juhos, rychle do vedení (22:24). Poslední plzeňská branka padla z ruky Andy 
Vlachové, která srovnávala na 24:24. Domácí se pak už nedokázali trefit, zatímco Dunajská Streda ano,  
a hned dvakrát. Utkání tak skončilo plzeňskou porážkou 24:26. 

„Utkání jsme měli rozehrané dobře, ale v závěru Dunajská Streda prokázala větší zkušenosti.  
V posledních 10 minutách jsme udělali moc individuálních chyb a to nás stálo lepší výsledek. Hráčky nechaly 
na hřišti vše a za to jim musím poděkovat. Musíme se rychle oklepat 
a připravit na zápas ve Zlíně. Po výsledku v Písku jsou určitě nabuzeni a budou chtít pokračovat.  
I přes to, že se hrálo ve středu, jsem velmi mile potěšen, že divácká kulisa byla výborná," hodnotí utkání 
Richard Řezáč. 

Hned v sobotu 6. 11. jedou ženy do Zlína. Utkají se s ním od 14 h.  

Hrály: Kepková 4, Šmrhová, Bušauerová 2, Formanová 2, Drozdová, Franzová, Galušková L. 3, Lásková 2, 

Melicharová, Galušková D., Tomanová, Vlachová, Galušková V. 7/1 

Chytaly: Řezáčová, Mancellari a Malá. 

 

 

   

  



 

 

 

MOL liga: Náročný týden pokračuje!  
Handball PSG Zlín - DHC Plzeň (6. 11. 2021) 

Během týdne třetí zápas čeká ženy DHC Plzeň v sobotu 6. 11. 2021 v 14 h. 

Tentokrát jedou do Zlína, který v minulém kole remizoval s Pískem. 

Zlín od úvodu sezóny podává velmi nestabilní výkony a v tabulce je na dvanáctém místě před Hodonínem  
a Stupavou. S Kynžvartem podaly zlínské hráčky výborný výkon a prohrály pouze o jediný gól (21:20). Velkým 
překvapením pak ale byla domácí prohra s Hodonínem 19:23 (zatím jediné body, které Hodonín získal). 
V posledních dvou kolech se jejich výkon ale velmi zvedl. Na domácí palubovce dokázali potrápit Slavii Praha 
(31:33) a tři dny na to v Písku vybojovali remízu 32:32. Je jasné, že motivaci mají po těchto zápasech velkou 
a Plzeň bude muset jet poctivě připravená. 

Plzeňským hráčkám se v posledních dvou zápasech proti Michalovcům a Dunajské Stredě nepodařilo získat 
ani jeden bod a zůstávají na páté příčce. Před nimi je s tříbodovým náskokem právě Dunajská Streda. Je tedy 
na čase spravit si chuť. 

„V sobotu nás čeká další zápas, což je během 11 dnů čtvrtý. Zatím jsme výsledkově nebyli úspěšní, ale herně 
se začínáme vracet. Ve Zlíně, který se bodově chytil v Písku, to nebude jednoduché utkání, ale přesto si 
myslím, že zkušenosti by měly být na naší straně. Pokud k utkání nastoupíme s maximální koncentrací a 
odhodláním, můžeme se vrátit na bodovou vlnu,“ říká trenér Richard Řezáč. 

Utkání budete moci sledovat, jako již pravidelně, na tvcom. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Prohru mladších dorostenek ovlivnila červená karta! 
Olomouc - DHC Plzeň 33:30 

Stejně jako ženy i mladší dorostenky odehrály v sobotu 6. 11. 2021 své ligové utkání. 

Tentokrát na půdě Olomouce, odkud se bohužel vrátily bez bodů. 

Úvod utkání se domácím vydařil lépe. Rychle tak šli do vedení 4:2. V šesté minutě si plzeňským hráčkám 
podařilo získat sedmimetrový hod, na který nastoupila střelkyně předešlých dvou branek Barča Heřmánková. 
Touto sedmičkou pro ni zápas ale skončil, jelikož obdržela červenou kartu za přímou střelu do obličeje.  
„V šesté minutě jsme přišli o naši velkou střeleckou oporu Barču Heřmánkovou, i přes naše protesty, že 
brankářka byla v pohybu a k tomu ještě trefena pouze do ruky,“ vysvětluje trenérka dorostenek Jana Bureš 
Galušková.  

Holky ale utkání nevzdaly a ve čtrnácté minutě bylo srovnáno na 7:7. Během dalších tří minut Plzeň dokonce 

vedla 7:9. Poté však nechali soupeře pěti brankami opět odskočit na tříbrankový rozdíl 12:9. DHC se soupeře 
nicméně nepustilo a v poločase mělo na soupeře ztrátu pouze jediného gólu 15:14. 

Hned v první minutě druhé půle byl stav opět nerozhodný, a tak to vydrželo až do třicáté deváté minuty (18:18). 
Dalších pět branek padlo během čtyř minut do plzeňské branky a domácí tudíž byli na koni 23:18. Tento 
náskok dokonce ve čtyřicáté deváté minutě navýšili na 28:20 a zápas vypadal rozhodnutý. Dorostenky ale 
jako by chytly druhý dech, pomalu a jistě stahovaly. I přes krásný závěr to na výhru bohužel nestačilo  
a Olomouc se tak mohl radovat z domácí výhry 33:30. 

„K utkání jsme nastoupili po velmi komplikované cestě a hned od začátku bylo jasné, že se utkání bude hrát 
ve vysokém tempu a nasazení. Rozhodnutí o vyloučení Barči ovlivnilo celý zápas, i když jsme nakonec 
prohráli pouze 33:30. Všechna děvčata musím pochválit za bojovnost a nasazení, na hřišti nechala každá 
hráčka maximum. Jsem velice ráda, že i tato nepříjemnost s červenou kartou nás posouvá dopředu. Děvčata 
odvedla skvělý výkon. Věřím, že v dalším utkání se naše zkušenost přehodnotí v cenné body,“ hodnotí 
nakonec utkání Jana Bureš Galušková. 

Příští sobotu jedeme opět do daleka. V sobotu 13. 11. 2021 hrajeme od 13 h v Kunovicích. 

Hrály: Zídková, Hofírková, Vopatová 3, Růžková 3, Polanková 5, Baumruková 5, Konderová, Perglová, 

Mancellari 8/3, Růžičková 3, Heřmánková 2, Bažantová E. 

Chytaly Chvátalová 1 a Kaucká. 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky jedou z Olomouce bez bodů!  
Olomouc - DHC Plzeň 29:25 

Sobota 6. 11. 2021 se nesla v duchu dlouhého cestování vlakem mezi Plzní a Olomoucí. 

Olomoucké ledy však bohužel starší dorostenky nedokázaly rozbít a domů jedou poraženy. 

Stav utkání se držel vyrovnaný do páté minuty (3:3), pak přišla z domácí strany šňůra čtyř branek a najednou 
byl stav 7:3. Po delší době se pak na těsný kontakt jedné branky Plzeň dostala ve dvacáté třetí minutě 12:11. 
Olomouckým hráčkám se náskok nepodařilo o moc navýšit a s koncem prvního poločasu na tabuli svítil stav 
16:14. 

Do druhého poločasu nevstoupily starší dorostenky vůbec zle a rychle opět vyrovnaly (34´ 17:17). Domácí 
měli ale vždy navrch a během chvíle byli zpět ve vedení, tentokrát opět o tři branky (21:18). Plzeňské hráčky 
se nehodlaly vzdát a rychle reagovaly stažením na 23:22. Další šnůra pěti branek ale Olomouci velmi pomohla 
a rázem bylo jasno (27´ 28:22). DHC se sice snažilo, na výhru to ale bohužel nestačilo, a z Olomouce veze 
porážku 29:25. 

„Zápas začal v rychlém tempu, oba týmy předváděly dobrou hru v přechodu do útočné fáze. My jsme si z 
těchto rychlých přechodů vytvářeli hodně brankových příležitostí, ale opět se projevil náš problém, který nás 
prakticky provází po celou sezónu, a to je neproměňování vyložených šancí. Nebyli jsme horším týmem, v 
obranné činnosti jsme také nezaostávali, ale pokud nezlepšíme zakončování akcí brankami, tak vyhrávat 
nemůžeme a o tom jsme se zase přesvědčili. Bojujeme s tím od začátku sezóny a věřím, že v dalších 
posledních dvou zápasech uděláme maximum pro zlepšení, stejně jako v trénincích. Pochvalu zaslouží 
všechny hráčky za nasazení a odvedený výkon, ale každá se musí zamyslet nad svojí koncentrací v zápasu,“ 
zhodnotil utkání trenér Pavel Touš. 

O víkendu bodu mít dorostenky volnou. V pondělí 15. 11. 2021 v 18 h se pak utkají s dalším plzeňským týmem 
– HC PLZEŇ. 

Hrály: Dubská 3, Krausová 2, Voráčková, Komárková 4, Buřičová 3, Tomanová 4, Melicharová 6, Konderová 

1, Toušová 2, Mancellari 

Chytaly Šindelářová a Čejková. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Po dvou prohrách konečně výhra!  
Handball PSG Zlín - DHC Plzeň 23:29 

6. 11. 2021 se ženy DHC Plzeň utkaly se Zlínem. 

Po vyrovnaném prvním poločasu nakonec berou jasnou výhru. 

Plzeňanky měly od začátku utkání mírně navrch, ale zlínské hráčky se držely a nenechaly je velmi odskočit. 
Pokaždé, když Plzeň vedla, Zlínu se podařilo stáhnout na velmi těsný rozdíl. První výraznější vedení pro DHC 
přišlo ve dvacáté čtvrté minutě (7:11). V posledních šesti minutách se však Plzni podařilo vstřelit pouze 
jedinou branku, zatímco Zlín se nezastavil a do konce poločasu se dostal do vedení 14:13. 

Do druhého poločasu Plzeň naskočila v rychlém tempu a obratem si vzala své vedení zpět. Ve čtyřicáté třetí 
minutě svítil na tabuli opět rozdíl čtyř branek pro hostující tým (DHC Plzeň) 16:20. Zlínu se na tento rozjetý 
vlak už nepodařilo naskočit. I když Zlín ještě stáhl na rozdíl dvou branek (19:21), více už nedokázal. 
Z plzeňské strany přišla šňůra sedmi branek a bylo rozhodnuto (19:28). Před koncem se skóre ještě upravilo 
na 23:29. 

„Utkání jsme ovládli až v druhém poločase. V prvním jsme dobře nastoupili, ale nechali jsme se ovlivnit 
soupeřovou hrou a dalšími vnějšími vlivy. V poločase jsme zmobilizovali a ukázněnou hrou v obraně 
podpořenou výborným výkonem Míši Malé zápas dostali pod kontrolu a získali tak dva důležité body. Všechny 
hráčky byly schopné navázat na dobrý výkon ze středy a dnešní zápas zkušeně odehrály. Jsme rádi, že jsme 
získali dva důležité body a vrátili se do hry o play-off,“ hodnotí utkání trenér Richard Řezáč. 

Nyní čeká hráčky opět pouze tréninkový týden a v neděli 14. 11. v 17 h nastoupí doma proti Slavii Praha. 

Hrály: Kepková 6, Šmrhová, Bušauerová, Formanová 2, Drozdová 2, Franzová 2, Galušková L. 1, Lásková 

1, Galušková D., Vlachová 5, Galušková V. 10/2 

Chytaly Řezáčová a Malá. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Turnaj MINI 4+1 v Rokycanech (7. 11. 2021) 

Minižačky se zúčastnily turnaje 4+1 v Rokycanech, kde byly rozděleny do čtyř družstev. 

DHC A 

Hrálo ve skupině A a na turnaji mělo za soupeře Házená Rokycany A, Šťáhlavy A, VŠ holky A, Hvězda Cheb, 

VŠ kluci A, Talent A, Házená Rokycany B. Hráčky si zahrály porci 7 utkání. První dvě utkání hrály ve vysokém 
tempu, dařilo se jim vyhrávat osobní souboje i střelba byla obstojná. Ve třetím utkání jsme družstvo nepoznali. 
Nikdo se nechtěl vracet do obrany, hráčky čekaly pouze na přihrávky, aby mohly vystřelit na bránu. S tímto 
utkáním jsme nebyli vůbec spokojeni. Museli jsme děvčatům důrazně domluvit. K velkému překvapení trenérů 
došlo k hráčské debatě, kde si hlavní slovo vzala Simča. Od té doby v dalších zápasech to byla jiná písnička. 
Holky opět hrály důslednou obranu, parádní přihrávky a nabíhání do volného prostoru. Vše si dirigovala již 
zmíněná Síma. Závěrem se dá říci, že to byl povedený turnaj. 

Hrály: Kampfová, Krejčí, Kurešová, Mildorfová, Pivoňková, Rybová 

DHC B 

Tým DHC B si zahrálo se soupeři Kynžvart, Šťáhlavy B, Talent B, VŠ holky B, VŠ kluci B, Házená Rokycany 

C, DHC C a D. V zápasech s mladšími hráčkami z našeho oddílu tahaly za kratší konec provazu. Mladší 
hráčky byly organizovanější s lepší střelbou a obranou. Na omluvu se dá uvést, že v družstvu B je několik 
nových hráček, které byly na pár trénincích nebo to byl jejich první turnaj. Přesto by měly tyto zápasy 
zvládnout. V průběhu turnaje se hra zlepšila, včetně obrany, útoku a střelby. Za povedený turnaj musíme 
zvláště pochválit Verču. Příkladně bojovala, dala si svoje první góly. Po pár trénincích a prvním turnaji si 
zaslouží pochvalu za předvedenou hru i Nicola.  

Hrály: Krejzová, Přerostová, Rampová, Roubová, Schöberlová, Valentová  

DHC C a D 

Odehráli utkání se stejnými soupeři, jako jejich starší kolegyně z DHC B. Oba týmy podávaly velmi podobné 

výkony – některé slabší, některé průměrné, ale některé zase velmi nadprůměrné. Nejpovedenějšími utkání 
byla utkání proti DHC B a Slavii VŠ holky/kluci. V těchto utkáních byla na holkách vidět velká chuť a bojovnost 
v obraně, se kterou si soupeř nevěděl rady. Naopak vzájemné utkání proběhlo na úrovni nejmladších hráček 
přípravky. Padal nám míč, nedokázali jsme si hlídat svého hráče a k celému utkání přistupovali velmi laxně. 
Celkově ale musím všechny holky moc pochválit, všechny se snažily plnit pokyny, které před utkáním dostaly 
a zápas od zápasu pomalu odstraňovaly své chyby. Na to, že turnaj byl dlouhý a oba týmy odehrály během 
dopoledne osm utkání, je musím pochválit, že hrály až do posledního utkání koncentrované.  

Hrály: 

DHC C – Duchková, Urbanová, Zelená, Bergerová, Šliková, Kiššová 

DHC D – Žďánská, Zapletalová, Mašková, Brožová, Hodková, Majerčáková 

 

  



 

 

 

     

  



 

 

 

Plzeňská liga starších žaček (7. 11. 2021 DHC Plzeň) 

Již čtvrtý turnaj odehrály starší žačky. A znovu to bylo v hale 31. ZŠ Plzeň. 

DHC Plzeň A 

Áčko nastoupilo první utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň B. Naše holky vstoupily do utkání koncentrovaně. Velmi 

dobře bránily a získaly spoustu míčů. Na hřišti se protočily dvě šestky hráček a obě podaly velmi dobrý výkon. 
DHC Plzeň A - HK Slavia VŠ Plzeň B 30:5. 

Druhé utkání odehrálo Áčko proti Kynžvartu a i v tomto zápase jasně dominovalo. Kynžvartské hráčky  
se snažily a podaly velmi statečný výkon, na vítězství to nestačilo. DHC Plzeň A - Házená Kynžvart 35:12. 

Z třetího zápasu jsme opět skoro udělali drama. Začali jsme dobře a vypracovali si tříbrankový náskok.  
Pak jsme se ale zbytečně nechali vyloučit, neproměnili a rázem z toho byla poločasová remíza. Přetahovaná 
pokračovala i ve druhé půli. I když jsme byli opticky herně lepší, na góly to bylo pořád vyrovnané. Až šest 
minut před koncem Bezďa několikrát po sobě získala míč a rychlé protiútoky sama proměnila. Vyhráli jsme 
14:10. 

Hrály: Bezdičková 14, Budková A. 3, Budková K. 13, Březinová 5, Dostalová 4, Krejčíková 4, Loskotová 7, 

Madleňáková 5, Růžková A. 1, Růžková M. 7, Vopatová 12, Šuchmanová 4 

Chytala Kaucká. 

DHC Plzeň B 

Béčko mělo hned první zápas turnaje příležitost oplatit soupeřkám z Chebu porážku z minulého turnaje. 
Obrana tentokrát fungovala velmi dobře, až na několik krátkých „zatemnění" se dařilo relativně ubránit. Zato 
v útoku jsme z velkého tlaku nedokázali bohužel vytěžit tolik branek, kolik bychom si představovali, a tak pět 
minut před koncem jsme vedli jen o dvě branky. V posledních minutách jsme přidali na tempu a vyhráli 17:10. 

Také Béčko hrálo druhé utkání proti Kynžvartu. Od začátku jsme udávali tempo zápasu, a i když podala 
kynžvartská děvčata sympatický výkon, herní převahu jsme měli my. Vyhráli jsme 35:12. 

Třetí utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň bylo utkáním přátelským, a také se v tomto duchu neslo. Bohužel  
v průběhu turnaje se celku HK Slavia VŠ zranily obě brankářky, a tak se postupně v obou brankách vystřídaly 
všechny tři naše brankářky. V prvním poločase jsme si vypracovali čtyřgólový náskok, který jsme na začátku 
druhé půle šňůrou pěti branek ještě navýšili. Solidně jsme bránili a v útoku se snažily všechny hráčky. Nejvíce 
se dařilo Barče Hanzlíkové. Vyhráli jsme 22:11. 

Hrály: Burjasová 7, Cvačková 3, Hanzlíková 16, Klimešová, Košková 12, Palečková 6, Sedláčková 1, 

Stulíková 6, Svatoňová 2, Vaicová 4, Šantorová 4, Šollarová 12 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Mladší žačky vezou stříbro z Tachovského dortíku  
(6. – 7. 11. 2021) 

Druhý vícedenní turnaj v této sezoně absolvovaly mladší žačky, které se zúčastnily již 20. ročníku 
Tachovského dortíku. 

Do nominace opět zasáhly omluvenky, kvůli kterým nám zbylo pouze 10 věkově mladších žaček, které jsme 
proto v sobotu doplnili i dvěma minižačkami (ty ale měly v neděli vlastní turnaj, tak druhý den již hrály 
v Rokycanech). 

Hned první sobotní zápas nám přinesl největší herní i výsledkové zklamání. Milevské hráčky nás již  
na posledním turnaji více než potrápily a ač tomu prvních 13 minut zápasu nenasvědčovalo (rychle jsme vedli 
4:1 a pak ještě 8:5), tak nakonec to bylo v závěru jedno velké trápení. V zápasu se nám nedařilo střelecky, 
k tomu jsme přidali 9 technických chyb a soupeř kvůli tomu zaslouženě zápas otočil (9:10). 

Po druhém zápasu s Kynžvartem, který jsme bez problémů zvládli (18:2), přišel další zápas, který  
už rozhodoval o medailích. Proti hájskému áčku se jednalo o velký boj, který jsme především v obraně zvládli 
velmi dobře. V útoku to sice taková sláva nebyla, ale nakonec jsme vybojovali důležité vítězství (9:8). 

Podobně kvalitní byl i zápas proti Českým Budějovicím, které na turnaji potrápily řadu favoritů (remíza 
s Milevskem, výhra s Hájemi). Soupeře jsme sice na začátku pustili do dvoubrankového vedení, ale pak holky 
dokázaly výrazně přidat jak v útoku, tak i v obraně, díky které se dařilo dávat snadné branky z protiútoků. 
Nakonec jsme v klidu zápas dovedli k jasné výhře 13:7. 

Po bleskovém přesunu na oběd a zpět byl pohyb především v útoku o něco pomalejší, čehož však soupeř 
z Kobylis nedokázal využít. I přes menší množství našich proměněných šancí byl zápas jasný (11:4). 

Poslední sobotní zápas proti Slavii Plzeň byl už o všechno, jelikož i přes ztrátu s Milevskem byla stále možnost 
poprat se o vítězství v turnaji. Zápas přinesl naše velké úsilí v obraně, která za 20 minut hry pustila soupeře 
pouze k 11 střelám. Útok však připomínal hru „Lúca proti všem“, což na výhru rozhodně stačit nemohlo. Nikdo 
další se bohužel nepřidal a jedna hráčka sama zápas utáhnout nemůže (z našich 15 střel střílela Lúca 11x  
a vstřelila všechny branky). Naprosto zaslouženě jsme tak prohráli 4:9. 

V neděli se situace začala nečekaně zamotávat, jelikož Milevsko prohrálo s Hájemi a další nečekané výsledky 
přinesly zápasy Českých Budějovic. Díky tomu se vše vyvinulo tak, že i přes dvě prohry nám stačilo zvládnout 
poslední dva zápasy proti papírově slabším soupeřům. To se také stalo, jelikož jsme bez větších komplikací 
porazili jak Háje B (20:3), tak i domácí Tachov (18:3). Nakonec si tak díky shodě dalších výsledků odvážíme 
z Tachova pěkné stříbrné medaile (za suverénní Slavií Plzeň a před Milevskem). 

Byť jsme tentokrát skončili „až“ na druhém místě, tak celkový dojem z výkonů holek je paradoxně o něco 
lepší, než byl na zlatém turnaji v Milevsku. Pomineme-li nepovedený zápas s Milevskem, který jsme rozhodně 
měli vyhrát, a zápas se Slavií, u kterého je ale potřeba přiznat, že soupeř byl tentokrát jasně nad naše síly, 
tak všechny zbývající zápasy holky s přehledem zvládly a neopakovalo se tak trápení, které přinesly některé 
zápasy proti slabším soupeřům v Milevsku. 

Celkově tak odjíždíme z turnaje spokojeni, byť jsme si vědomi i nadále toho, že ve hře děvčat je spousta 
rezerv a že aktivita většiny z nich by měla být o hodně vyšší. Výsledky zápasů jsou tak závislé především  
na tom, jak se bude dařit Lúce, Vendy a Róze, k nimž se tentokrát přidala i Naty, ale ostatní se na počtu 
vstřelených branek proti silnějším soupeřům podílí jen velmi málo. Doufejme, že i ty se nám snad povede 
probudit a že i jejich výkony půjdou nahoru. 

Hrály: Červená 25 střel/17 branek, Cvačková 6/3, Dlesková 21/14, Egermajerová 10/4, Kampfová 1/1, Kaucká 

9/7, Pluhařová 3/1, Poskočilová 11/6, Rittichová 37/22, Rybová 7/3, Samcová 29/17, Sedláčková 12/7 

Chytaly Červená, Kaucká, Poskočilová, Pluhařová. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOL liga: Poslední domácí utkání v roce 2021!  
DHC Plzeň - DHC Slavia Praha (14. 11. 2021) 

V neděli se v Plzni uskuteční utkání 11. kola česko-slovenské MOL ligy. 

Není pochyb, že půjde o důležité body, které budou chtít získat oba týmy. 

Slavii se start sezóny velmi nepodařil, prohrála doma s Porubou (24:30) i s letošním nováčkem – Kynžvartem 
(28:29). Její výsledky se v průběhu sezóny zvedly, ale rozhodně nejsou na takové úrovni, jako v minulých 
sezónách. Také proto pražskému celku zatím v tabulce patří 7. příčka. 

Plzeň je na tom tabulkově i výsledkově jednoznačně lépe. To ale rozhodně neznamená, že pro ně utkání 
bude jednoduché. Pro Veroniku Galuškovou jde o utkání proti svým bývalým spoluhráčkám, se kterými 
odehrála několik úspěšných sezón. 

„V neděli nás čeká další důležité utkání, a to se Slavií. Minulé zápasy jsme hráli vyrovnaně a vždy nám jen 
něco chybělo k vítězství, takže se tentokrát připravujeme na dobrý zápas s cílem uspět. Ve Slavii se začínají 
prosazovat juniorské hráčky a s postupem sezóny nabírají sebevědomí, což prokázaly v zápase s Pískem, 
kdy dokázaly v druhém poločase Písek přehrát. Nečeká nás tedy jednoduchý úkol, ale v domácím prostředí 
děvčata prokazují vysoké kvality a odhodlání a já doufám, že tomu tak bude i teď. Do zápasu půjdeme se 
zdravým respektem a připraveni podat co nejlepší výkon,“ připravuje na utkání Richard Řezáč. 

Domácí kulisa bude velmi důležitá, a proto neváhejte přijít! Budeme Vás potřebovat!  

Neděle 14. 11. od 17 h v hale 31. ZŠ. 

  



 

 

 

Mladší dorostenky vezou body z Kunovic!  
SHK Kunovice - DHC Plzeň 19:21 

Dlouhý výlet do Kunovic si mladší dorostenky udělaly v sobotu 13. 11. 2021. 

Holky předvedly krásnou házenou a domů jely radostně se dvěma body. 

Že nepůjde o jednoduché utkání, bylo jasné od prvních sekund. Oba týmy se přetahovaly o každý míč a každý 
gól. Na obranu se nikdo tolik nesoustředil, a proto byl pro diváky první poločas brankově velmi zajímavý – 
padla přibližně jedna branka každou minutu. S poločasem šly soupeřící celky do šaten za stavu 14:15. 

Druhý poločas už byl opět jiný. Ukázalo se, že obrana je základem úspěchu. Soupeři jsme dovolili vsítit pouze 
pět branek, on nám naopak šest, a to pak znamenalo krásnou výhru 19:21. 

„Děvčata jsem musela velmi pochválit za nasazení, bojovnost i za disciplinovanost na hřišti. Jsem velice ráda, 
že se naše hra posouvá dopředu a jsme schopny reagovat na pokyny a hru soupeře,“ raduje se z výhry 
trenérka mladších dorostenek Jana Bureš Galušková. 

Hrály: Stulíková, Zídková 1, Hofírková 3, Vopatová 2, Růžková 1, Baumruková, Perglová, Mancellari 3/1, 

Růžičková, Vaicová, Březinová 4, Heřmánková 7 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

 

 

  



 

 

 

Přípravky na DHC Plzeň (14. 11. 2021) 

K dalšímu turnaji v hale DHC Plzeň se v neděli 14. 11. sešly Přípravky. Protože koronavirus řádí,  
tak se bohužel nemohly zúčastnit všechny děti, které se na turnaj těšily. I tak se ale nakonec hrálo. Na turnaji  
se představilo celkem 13 týmů celkem z pěti klubů - HK Slavia VŠ Plzeň, Házená Rokycany, Talent Plzeň, 
Házená Kynžvart a domácí DHC Plzeň. 

DHC Plzeň A se nakonec turnaje kvůli velkému počtu dětí v karanténě nemohlo zúčastnit. 

Za tým DHC Plzeň B startovaly čtyři Berušky (Editka, Barča, Lili a Terka). Doplnila je tři statečná Sluníčka 
(Viky, Barča a Terka). Všechny holky se s většinou o dost zkušenějšími soupeři popasovaly velmi dobře.  
V útoku se nejvíc dařilo Barče P. 

DHC Plzeň C a DHC Plzeň D byly týmy tvořené čistě jen Sluníčky. Ty se se soupeři pasovaly se střídavými 
úspěchy. V některých zápasech hrály holky koncentrovaně, v jiných byly naopak velmi nepozorné. Potěšitelné 
je, že na každém turnaji se zvyšuje počet hráček, které dají gól (nebo i jen vystřelí na branku). Dnes jich tedy 
několik odešlo s dobrým pocitem, že si gól daly a některé dokonce ani nemohly spočítat, kolik těch gólů 
vlastně bylo. 

Hrály: 

DHC Plzeň B: Adamčíková, Pavízová, Troníčková, Čelustková, Cviklová, Uhlářová V., Schejbalová 

DHC Plzeň C: Doláková, Uhlářová T., Görnerová, Lišková, Marková, Přerostová, Voráčková, Robertsová 

DHC Plzeň D: Francová, Jungová, Kumpová, Machová, Nováková, Šebellová, Fryčková, Vildmanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Drama nakonec přineslo výhru!  
DHC Plzeň - DHC Slavia Praha 27:24 

Poslední domácí utkání 14. 11. 2021 tohoto roku přineslo Plzni body. 

O vítězi se rozhodlo až v závěru, který domácí tým zvládl lépe. 

V průběhu celé první poloviny zápasu měli domácí navrch, i přes to se ale ani jednou nedostali k výraznějšímu 
vedení. Slavie vždy dokázala stáhnout. Ve dvanácté minutě stahovali hosté na 5:5. Stejně pak ještě čtyřikrát. 
Naposledy se jim podařilo vyrovnat ve dvacáté páté minutě na 10:10. Konec prvního poločasu si pak 
Plzeňanky pohlídaly a do šatny odcházely s náskokem dvou branek 13:11. 

Druhý poločas se nesl na podobné vlně. Plzeň stále vedla, ale Slavia se držela v těsném kontaktu. Ve čtyřicáté 
minutě se plzeňské hráčky poprvé dostaly na výraznější vedení (19:15). O šest minut později byl domácí 
náskok stále čtyřbrankový (21:17). Poté však přišla šnůra branek od pražského soupeře a bylo opět srovnáno 
(21:21). Remízový stav na tabuli svítil naposledy v padesáté čtvrté minutě (23:23). Posledních šest minut  
si vzala pod taktovku Plzeň. Domácí dokázali vstřelit čtyři branky, hosté pouze jedinou a utkání tak skončilo 
27:24. 

„Utkání jsme zvládli, ale nadřeli jsme se. Nebyli jsme schopni se utrhnout na více jak tří gólový rozdíl, který 
jsme několikrát prohospodařili. I když byla Slavie oslabena, tak její hráčky podávaly houževnatý bojovný 
výkon. Zápas vyšel střelecky výborně Verče Galuškové, ale i Pája Kepková začíná být tahounem a 
v důležitých fázích se nebojí vzít odpovědnost na sebe. Na děvčatech bylo vidět, že zápas chtějí zvládnout a 
každá, co byla na hřišti, odvedla maximum. To byla asi jedna z věcí, která rozhodla, že my jsme měli větší 
možnost pro střídání. Zápas se divákům musel určitě líbit. Hrálo se celých šedesát minut a hra byla otevřena 
pro obě družstva,“ hodnotí utkání domácí trenér Richard Řezáč. 

Další utkání odehraje Plzeň už ve středu 17. 11. 2021 od 19 h na půdě Písku. 

Hrály: Kepková 7, Šmrhová, Bušauerová 1, Formanová, Franzová 2, Drozdová, Galušková L. 2, Lásková 1, 

Galušková D., Tomanová, Vlachová 2, Galušková 12/3 

Chytaly Řezáčová, Mancellari a Malá. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Štěstí v neštěstí pro starší dorostenky!  
HC Plzeň - DHC Plzeň 22:23 

V pondělí 15. 11. 2021 se starší dorostenky utkaly v plzeňském derby v hale na Lokomotivě. 

Tabulkově velmi rozdílný soupeř DHC nedal výhru zadarmo. 

V prvních šesti minutách se DHC podařilo odskočit na náskok tří branek 1:4. Vedení si pak dorostenky dlouho 
držely. Domácím se ve dvacáté druhé minutě podařilo srovnat na 9:9. Naše hráčky se však nenechaly zlomit 
a vzaly si vedení zpět. Do poločasu byl rozdíl mezi týmy dvoubrankový 11:13. 

Úvod druhého poločasu byl velmi vyrovnaný, soupeř se nás držel na těsném rozdílu jedné branky.  
Až ve třicáté sedmé minutě si DHC opět odskočilo na příjemný tříbrankový náskok 14:17. V padesáté třetí 
minutě bylo ovšem opět srovnáno (19:19). Starší dorostenky se během chvíle dostaly zpět do vedení 20:22, 
ale to bylo hned pryč (22:22). Až v posledních vteřinách se DHC podařilo vybojovat sedmimetrový hod,  
který proměnila strakonická posila Verča Vávrová (22:23) a dorostenky si mohly oddechnout. 

„Tento zápas se nám vůbec nepovedl. Do utkání jsme vstoupili vlažně, zakřiknutě a nehráli jsme  
tak jak jsme si řekli před utkáním. Od začátku jsme sice pořád vedli, ale nepodařilo se nám soupeři odskočit 
na větší brankový rozdíl, setřást tím nervozitu a hrát to, co jsme chtěli. Z pohledného utkání se tak stal boj o 
každou branku. Vůbec se nám nedařila hra v útočné fázi, chyběla spolupráce, pohyb a okamžik překvapení 
pro vytvoření brankové příležitosti. Navíc jsme se nemohli prosadit ani v individuálních soubojích jedna proti 
jedné. V obranné činnosti jsme si vůbec nevěděli rady s hrou soupeře, chyběla spolupráce a komunikace v 
důležitých obranných fázích a dostávali jsme velmi laciné branky. Za zmínku stojí pouze 3 chycené 
sedmimetrové hody naší brankářky Míši Malé. Ukázalo se, jak velká byla absence naší nejlepší střelkyně 
Nikči Melicharové. Radost můžeme mít pouze ze zisku 2 bodů, protože naše předvedená hra byla špatná a 
nepohledná,“ hodnotí nepovedené utkání trenér Pavel Touš. 

Poslední utkání podzimní části odehrají dorostenky doma proti Jindřichovu Hradci v 13 h. 

Hrály: Kordíková 2, Dubská 3/1, Krausová, Komárková 1, Plojharová, Buřičová 1, Tomanová 2, Bernhardová, 

Vávrová 7/1, Mancellari 1, Heřmánková, Toušová 5 

Chytaly Malá a Čejková. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Svátek nesvátek, ženy jedou do Písku!  
Písek - DHC Plzeň (17. 11. 2021) 

Po krásné víkendové výhře jede DHC odehrát předehrávku 12. kola MOL ligy do Písku. 

S Pískem se dá očekávat velmi vyrovnané a napínavé utkání. S jedenácti body působí soupeř na sedmé 
příčce, o dvě příčky za Plzní. Ze soupeřových výkonů stojí za zmínku například překvapivá výhra v Porubě 
29:30, prohra v Kynžvartu 30:28, remíza s dvanáctým Zlínem 32:32, nebo také velmi těsná prohra se Slávií 
26:25. 

Za plzeňské působení v nejvyšší soutěži jsme se s Pískem potkali nejen v rámci základní části, ale také 
v PLAY-OUT. V minulé sezóně se Plzeňanky s jihočeským sokem utkaly hned čtyřikrát. Poprvé se hrálo 
v Písku, hned v úvodu soutěže, kdy písečtí vyhráli vysoko 24:15. Doma si pak Plzeň spravila chuť výhrou 
21:18. V rámci PLAY-OUT se hrálo pokaždé na půdě soupeře. První utkání skončilo remízou 22:22, druhé 
nešťastně prohrou 26:31. 

„Předpokládám, že zítřejší utkání v Písku bude vyrovnané. Důležité je, že jsme po zápase se Slávií zůstali 
zdravotně v pořádku. Písek je podstatně zkušenější než Slavia a má ve svém středu několik reprezentantek. 
Zápas budou rozhodovat maličkosti a větší vůle po vítězství. Naším cílem bude podat co nejsrdnatější výkon, 
abychom se mohly přes zimu v klidu soustředit na přípravu,“ vyhlíží utkání trenér Řezáč. 

Zápas budete moci sledovat, jako již tradičně, na tvcom od 19 h. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Sokol Písek - DHC Plzeň 29:21 (17. 11. 2021) 

Ve sváteční den se ženy vydaly odehrát utkání do Písku. 

Zápas vůbec nedopadl podle plzeňských představ a domů se DHC vracelo bez bodů. 

Úvodní desetiminutovka pro Plzeň připomínala spíše zlý sen. Až na Verču Galuškovou ze sedmičky se nikdo 
nedokázal prosadit, zatímco Písek střílel jednu branku za druhou (7:1). Po time-outu se Plzeňanky probraly  
a začaly padat góly i do domácí branky. Náskok si sice Písek držel, ale DHC z něj postupně více a více 
ukrajovalo. Krásné dva góly do prázdné branky předvedla Míša Malá, když stahovala na 10:6. Se závěrem 
poločasu si plzeňský celek poradil lépe. Ve dvacáté deváté minutě se jako první plzeňské křídlo prosadila  
až dorostenecká posila Naty Tomanová a vstřelila tak svou první interligovou branku (13:10). Poločasový stav 
byl pro DHC stále nadějný (13:11). 

O první branku druhého poločasu se postarala opět Verča Galušková (13:12). Plzeň se pak chvíli držela  
na rozdílu jediné branky, otočit však nedokázala. Ve třicáté šesté minutě byly hráčky Plzně naposledy blízko 
zvrácení výsledku na svou stranu (17:16). Plzeňanky se šance nechopily a soupeř vzal vývoj utkání zpět  
do svých rukou. Závěr utkání rozhodlo kvantum plzeňských chyb, které je stály důležité góly. Písek se tak 
doma radoval z výhry 29:21. 

„Zápas nám nevyšel v mnoha věcech. Začátek jsme měli hodně špatnou koncovku a tím jsme Písek nechali 
odskočit. Do poločasu jsme ale ještě dokázali výsledek korigovat. Vstup do druhé půle se nám vydařil a začali 
jsme se přetahovat. Bohužel pak ale přišlo mnoho individuálních chyb a zápas jsme definitivně prohráli. Naše 
efektivita střelby byla pod 40 %, a to na dnešní házenou nestačí,“ zhodnotil smolný zápas trenér Richard 
Řezáč. 

„Máme před sebou zimní přestávku a máme na čem pracovat, protože po novém roce nás čeká  
na úvod poslední ze soupeřů, a to tým Chorzówa. Abychom mohli pomýšlet na play-off, musíme především 
zvládat domácí utkání,“ dodal ještě. 

Jak již zmínil trenér, teď tým čeká dlouhá zimní přestávka, při které budou mít všechny hráčky možnost zaměřit 
se na vyloučení svých individuálních chyb, ale také na kolektivní hru. Zpět do soutěže naskočí DHC v sobotu 
8. 1. 2022 doma proti nováčkovi Chorzówu. 

 



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček na domácí půdě (20. 11. 2021) 

V sobotu proběhlo další kolo plzeňské ligy v hale 31. ZŠ. 

Síly mezi sebou poměřily tymy z Rokycan, Tachova, Plzeňské Slávie A a dva týmy DHC Plzeň. 

DHC Plzeň A 

Tento tým na turnaji čekaly jen dva zápasy, a to se svými mladšími kolegyněmi DHC B a Rokycany. Neboť i 
nás trápí karantény, zúčastnilo se jen 8 hráček.  Jelikož nás čekaly zápasy se soupeřem s menšími 
zkušenostmi a věkovým rozdílem, rozhodli jsme se hrát v pěti hráčkách, abychom mohli dobře prostřídávat. 
Oba zápasy jsme zvládli se ziskem bodů. Všechny hráčky si dostatečně zahrály a nastřílely spoustu branek. 
V těchto „lehčích“ utkáních nám ale někdy dělá velký problém koncentrovanost v obraně a z toho pak 
dostáváme laciné branky. 

I přesto si děvčata zaslouží pochvalu za zvládnutí utkání i v tak malém počtu. 

Hrály: Poskočilová 5, Kaucká 3, Rittichová 7, Dlesková 5, Egermajerová 9, Sedláčková 3, Samcová 9, 

Růžičková 4 

DHC Plzeň B 

Tento tým, jelikož se dvakrát nemohl zúčastnit předešlých turnajů, čekala celkem čtyři utkání. Zahrály si se 

všemi zúčastněnými družstvy. V tomto týmu bylo naopak hráček 10 a mohlo se lépe střídat. 

S plzeňskou Slávii a DHC Plzeň A byla utkání nad naše síly, ale i přesto byly k vidění pěkné akce jak 
individuální, tak kolektivní. 

Zato další dvě utkání byla z naší strany velmi vydařená. Dokázali jsme porazit hráčky z Tachova 
a remízovat s Rokycany. V těchto zápasech se vydařila především osobní obrana, kterou jsme pokaždé 
vyhráli. V normální hře to byla podívaná pro diváka, neboť se utkání přelévala z jedné strany na druhou  
a holky tak musely bojovat o každý míč. I ony měly slabiny v obraně a někdy se soupeř dostával do snadných 
zakončení stejně jako u týmu A. Nicméně pochvalu si holky zaslouží za útok, i když proměňování bylo trošku 
slabší. Opět jsme se dokázali výborně uvolnit, ale ne správně zakončit. 

I tyto hráčky chci pochválit za bojovnost a pěkné individuální akce. 

Hrály: Čardová 6, Mildorfová 3, Rybová 7, Pluhařová 5, Vodrážková 15, Přerostová 1, Lontcharová 3, 

Hřebejková 2, Pivoňková 2 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga MINI 4+1 (Šťáhlavy 21. 11. 2021) 

V neděli 21. 11. 2021 pořádal Sokol Šťáhlavy další z turnajů minižactva 4+1. 

DHC Plzeň reprezentovaly čtyři týmy. DHC Plzeň A bylo družstvo složené z hráček ročník 2011, DHC Plzeň 
B a C byly dva týmy složené z Berušek. Za DHC Plzeň D nastoupila samá Sluníčka. 

DHC Plzeň A 

Minižačky se nedělního turnaje, vzhledem k velké absenci, zúčastnily se šesti děvčaty. Na turnaji na nás 

čekaly - Šťáhlavy A, Rokycany A, Třemošná A, Talent A a Rokycany B. Všechna utkání se odehrála  
ve vysokém tempu. Dařilo se nám vyhrávat v osobních soubojích i střelba byla obstojná. Jediný soupeř, který 
byl viditelně lepší, bylo družstvo Rokycany A. Děvčata tohoto týmu byla jednoznačně agresivnější a důraznější 
v obraně i v útoku. Dá se ale říct, že to byl velmi povedení turnaj. 

Hrály: Pivoňková, Rybová, Přerostová, Rampová, Roubová, Schöberová 

DHC Plzeň B a C 

Berušky se velká marodka týkala také, a i když na turnaj odjely se dvěma družstvy, hráček bylo pouze 10. 

Postupně se tedy všechny prostřídaly na lavičce druhého týmu a každá si tak zahrála sedm utkání. První 
zápas jsme odehrály proti sobě a oproti výkonu na minulém turnaji se na to dalo koukat. Holky hrály s chutí 
bránit i útočit a padaly velmi pěkné branky. V dalším utkání se obě družstva utkala s mladšími kolegyněmi  
ze Sluníček. Zde si více zahrály hlavně hráčky s menšími zkušenostmi, ale na hřišti to vůbec nebylo znát. 
Holky předvedly pohlednou házenou a nováčci měli radost z prvních vstřelených branek. DHC B odehrálo 
velmi pěkná utkání s Talentem B a Slávií VŠ B. Jsem ráda, že se holky nezalekly větších a silnějších kluků a 
předvedly, co v nich je. Také DHC C se nenechalo zahanbit a předvedlo krásné výkony se Slávií a Třemošnou 
B. Poslední dvě utkání byla pro oba týmy ty méně povedené. Hráčky se už tak dobře nekoncentrovaly a tropily 
spoustu zbytečných chyb v obraně. Ani střelecky už se tak dobře neprosazovaly. Velmi mě ale těší, že je na 
holkách vidět s každým turnajem posun dál a že se zvládají výborně zapojit mladší a nové hráčky. 

Hrály: Brožová, Žďánská, Troníčková, Šliková, Michalidesová, Zajíčková, Mašková, Duchková, Čelusková, 
Pavízová 

DHC Plzeň D 

Sluníčka nastoupila v prvních dvou utkáních proti Beruškám (nejprve DHC B a poté DHC C). V obou utkáních 
se nám dařilo velmi dobře obsazovat útočnice soupeře. Příliš často jsme se ale ke střele nedostali. Krásné 
utkání jsme odehráli proti Šťáhlavům. Utkání bylo velmi bojovné a byl to náš jednoznačně náš nejlepší zápas 
na turnaji - dokonce jsme vstřelili i dvě branky. V dalších dvou utkáních jsme hráli proti klukům z Talentu B a 
klukům z HK Slavia VŠ B. Oba týmy jsou značně zkušenější než my, a tak jsme měli co dělat, abychom se k 
míči dostali. Poslední utkání proti Třemošné B bylo opět trochu vyrovnanější a podařilo se nám nejen vystřelit, 
ale i dát gól. 

Celkově zaslouží holky pochvalu za bojovnost i za pěkné akce, jejichž počet narůstal se zvyšujícím se počtem 
utkání.  

Hrály: Aichingerová, Cviklová, Uhlářová, Vildmanová, Voráčková, Vrbová 

  



 

 

 

Mladší dorostenky: 
DHC Plzeň – Házená Jindřichův Hradec 30:42 (21. 11. 2021) 

Poslední utkání podzimní části pro mladší dorostenky nedopadlo podle představ. 

Na obou stranách padla spousta branek, i přes to soupeř vyhrál vysokým rozdílem. 

Od začátku bylo vidět, že soupeř je na vyšší tabulkové příčce. Během prvních deseti minut padlo jedenáct 
branek. Osm z nich do té naší a pouze tři z ruky Sáry Mancellari do té hradecké. 
O dvě minuty později, za stavu 4:10, si domácí trenérka brala time-out. Holkám se ale stále nedařilo prosadit 
přes soupeřovu obranu. Náskok hostů se stále navyšoval, zatímco Plzeň za ním daleko zaostávala. Po prvním 
poločase byl rozdíl vysoký 14:22. 

Do druhého poločasu nastoupila děvčata jednoznačně lépe a až na pár okamžiků byly k vidění góly na obou 
stranách. I když druhá půle skončila pouze rozdílem čtyř branek, hosté si z prvního poločasu nesli 
osmibrankový náskok a utkání skončilo 30:42. 

„Začátek utkání nám ukázal, že to bude to jedno z těžších. Bohužel soupeř nám dal hned najevo, že je 
odhodlaný si odvézt dva body. Vzhledem k současné situaci jsme také naneštěstí nastoupili v omezeném 
počtu. Nastřílených 30 gólů však nestačilo ani najeden bod. Soupeř byl ještě mnohem úspěšnější a nastřílel 
jich 42. Nezbývá než soupeřkám z Jindřichova Hradce pogratulovat,“ hodnotí utkání Jana Bureš Galušková. 

„Nyní budou mít děvčata chvilku volna a potom nastoupíme do zimní přípravy, kde se budeme zaměřovat na 
chyby, které se nám ukázali během podzimní části,“ dodává. 

Mladší dorostenky přezimují na 8. příčce s deseti body. V neděli 13. 2. 2022 se na ně pak můžeme těšit opět 
doma proti pražské Slavii.  

Hrály: Zídková, Hofírková, Růžková 1, Polanková 2, Baumruková 2, Mancellari 6, Vaicová 4, Březinová 1, 

Heřmánková 13/4, Bažantová 1 

Chytaly Nyklesová a Chvátalová. 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky:  
DHC Plzeň - Házená Jindřichův Hradec 25:28 (21. 11. 2021) 

V posledním kole podzimní části Plzeň hostila tabulkově slabšího soupeře z Jindřichova Hradce. 

Soupeř do utkání vstoupil odhodlaně a nakonec si s sebou odvezl dva body. 

Úvodní minuty utkání patřily Plzni. Po dvou brankách Nikol Melicharové šli domácí do vedení 2:0. Soupeři se 
ale podařilo vstřelit branku a utkání se dlouho drželo na těsném rozdílu až do osmnácté minuty, kdy hosté 
srovnali na 8:8. Vyrovnané skóre se drželo dalších pět minut (11:11), pak se Plzni podařilo odskočit opět  
na rozdíl dvou branek (13:11;14:12). Hradci se nicméně ještě podařilo stáhnout a poločas skončil těsně 15:14. 

Druhý poločas se nesl na stejné vlně. Domácí hráčky si držely náskok, který ale hostující tým statečně 
stahoval. Ve čtyřicáté osmé minutě však přišel zlom a do vedení šel postupně soupeř 
(22´ 22:24). Na to domácí lavička reagovala time-outem, po kterém pro Plzeň naneštěstí přišlo vyloučení  
a hradečtí šli do vedení o čtyři branky (22:26). To už se našim dorostenkám zvrátit nepodařilo a utkání skončilo 
25:28. 

„Věděli jsme, že nás čeká těžší zápas než v pondělí, což se také potvrdilo. V úvodu jsme šli hned do vedení, 
hráli jsme koncentrovaně, pozorně v obraně, a i v útočné fázi jsme příliš nechybovali. Škoda, že jsme soupeři 
brankově neodskočili na větší rozdíl, protože koncovky utkání nám poslední dobou moc nešly a chtěli jsme 
mít v poločase větší náskok. Mrzí mě nedisciplinovanost a nekázeň v závěru prvního poločasu, která nás 
stála větší brankový rozdíl do 2. poločasu. Druhý poločas probíhal ve stejném duchu, jenže v polovině nám 
začaly docházet síly, soupeř toho využil a dostal se do vedení. I přes veškerou snahu se nám již nepodařilo 
výsledek otočit v náš prospěch, a tak jsme odešli z tohoto zápasu bohužel jako poražení. Je škoda, že v 
posledním utkání podzimu jsme nebodovali,“ zhodnotil smolný výkon domácí trenér Pavel Touš. 

„I tak bych chtěl holkám poděkovat za bojovnost a nasazení ve všech podzimních utkáních a věřím, že se 
dobře připravíme na jarní boje o nejvyšší příčky soutěže. Chci poděkovat všem, jak vedení klubu, tak i 
časoměřičům, rodičům, kolegům a vedoucímu družstva za výbornou organizaci a spolupráci při zajišťování 
našich utkání,“ dodává s úsměvem nakonec. 

Starší dorostenky po posledním utkání obsazují 5. příčku a do jarních bojů vstoupí 13. 2. 2021 doma proti 
pražské Slavii. 

Hrály: Kordíková 2, Dubská 2, Komárková, Hofírková, Buřičová, Tomanová 1, Melicharová 7, Bernhardová, 

Hanzelínová 1, Vávrová 8/4, Mancellari 1, Heřmánková, Toušová 2 

Chytaly Malá, Čejková a Šindelářová. 

 



 

 

 

DHC Plzeň na mistrovství světa ve Španělsku 2021!!! 

Český tým už je v Llírii a společně s ním také dvě plzeňské brankářky - Karin Řezáčová a Michaela Malá. 

Kromě nich se ale šampionátu účastní další dvě odchovankyně DHC Plzeň - Dominika Zachová a Julie 
Franková. 

Opora plzeňského interligového družstva žen Karin Řezáčová se do širší nominace na mistrovství světa 
dostala již před turnajem O štít města Chebu. Až tam se pak rozhodovalo, kdo se MS 2021 ve Španělsku 
zúčastní. (V rámci tohoto turnaje se Češky utkaly s výběry Švýcarska, Norska a Islandu. Kromě Islandu však 
na žádného soupeře nestačily.) Karin se prezentovala sympatickým výkonem v utkání proti Švýcarsku. 

Druhá z brankářek ženského týmu DHC Plzeň (věkem ještě starší dorostenka) Míša Malá absolvovala 
přípravný turnaj také, ovšem v dresu juniorské reprezentace. Holky se utkaly se stejným soupeřkami, ale 
bohužel neúspěšně. Den před odletem žen do Španělska přišla smutná zpráva o talentované brankářce 
Poruby Hance Mučkové - zdravotní potíže jí bohužel nedovolily  s týmem odletět. Musela se najít náhrada  
a tou byla naše Malina (Míša Malá). Moc času na rozhodování neměla.  Na šampionát tak letí obě skvělé 
plzeňské brankářky, které se v sezóně pilně připravují pod taktovkou zkušeného brankáře (plzeňské 
házenkářské legendy) Radka Motlíka. 

Reprezentační dresy však neoblékají pouze současné plzeňské hráčky, ale také dvě naše odchovankyně 
Julča Franková a Domča Zachová. Obě dvě začínaly v přípravce v DHC Plzeň, než se rozlétly za kariérou 
dál. Dominika Zachová odešla ve věku mladšího dorostu (v té době DHC Plzeň mělo pouze žákovská 
družstva). Julča Franková přestoupila (věkově ještě v kategorii dorostu) do ženského týmu DHC Slavia Praha 
(v té době ještě DHC Plzeň ženy nemělo). 

V Plzni se odjakživa vychovávají talenti. Věříme, že spousta našich hráček, které se momentálně v DHC Plzeň 
připravují, se do reprezentace podívá i v budoucnu! 

Všechna utkání české reprezentace na MS 2021 budete moci sledovat živě na ČT SPORT. Premiéru  
na šampionátu odehrají děvčata již dnes (čtvrtek 2. 12.) v 18 h proti Německu, které od roku 2003 nechybělo 
na žádném ze světových šampionátů. Nejlepším výsledkem bylo třetí místo z roku 2007, nejhorším 
sedmnáctá příčka v roce 2011 v Brazílii. Na domácím šampionátu v roce 2017 skončily Němky dvanácté.  
Na EURU neskončily v posledních deseti letech hůře než desáté. Určitě tedy bude na co koukat!!! 

Další utkání: 

sobota 4.12.2021, 20:30 – Maďarsko : Česká republika 
pondělí 6.12.2021, 18:00 – Česká republika : Slovensko 

 

  



 

 

 

Žákovská liga 1. kolo Ledeč nad Sázavou (4. 12. 2021) 

Konečně jsme se dočkali! Starší žačky zahájily Žákovskou ligu v Ledči nad Sázavou. 

Prvním naším soupeřem byl TJ Sokol Poruba. Vstup do utkání se nám vůbec nevydařil a záhy jsme prohrávali 
1:4. Pak jsme se trochu zlepšili v obraně a postupně zpřesnili hru v útoku. V brance nás několikrát podržela 
Adélka. Na konci první půle se nám podařilo zrychlit hru a vypracovat si dvoubrankový náskok. Ve druhé půli 
se nám podařilo vybojovat několik míčů a do nepostavené obrany zakončit. Začalo se nám dařit  
i v postupném útoku. Tvrdé utkání skončilo naším vítězstvím 19:14. 

Druhé utkání proti Zlínu B jsme měli pod kontrolou od samého začátku. Vyhráli jsme jednoznačně 31:9. 

Třetí utkání proti Astře jsme to konečně byli my. Dařilo se nejen v obraně, ale i v přechodu do útoku. 
Zodpovědně jsme bránili a záda nám kryla výborně chytající Kauty, která zneškodnila i několik sedmiček. 
Vyhrály jsme 33:8. 

Poslední zápas nás čekala domácí Ledeč. My jsme byli koncentrovaní a zodpovědně bránili. Hrálo  
se v trochu pomalejším tempu, a tak o poločase svítilo na ukazateli skóre 10:5. Ve druhém poločase už Ledeč 
trochu polevila, a tak se mohla naplno ukázat nejen naše obrana, ale především brankářky (Komár ani Áďa 
nepustily ani gól). Vyhrály jsme 28:5. 

Hrály: Bezdičková 12, Budková K. 10, Burjasová 6, Březinová 6, Cvačková 3, Hanzlíková 6, Košková 3, 

Loskotová, Palečková 6, Růžková M. 9, Stulíková 7, Šantorová 6, Vaicová 9, Vaníková 5, Vopatová 21 

Chytaly Chvátalová, Kaucká a Nyklesová. 

 

  



 

 

 

Mikulášský turnaj přípravek DHC Plzeň (5. 12. 2021) 

V neděli 5. 12. 2021 si v hale 31. ZŠ Plzeň zahráli kluci i holky na Mikulášském turnaji.  

Celý turnaj probíhal v pohodové atmosféře a děti si ho opravdu užily. Kvůli koronaviru bohužel nemohly přijet 
děti z Třemošné. Přijeli ale kluci i holky z Rokycan, a také dva týmy holek z Písku. Hosté si zahráli proti třem 
domácím týmům Sluníček a jednomu týmu Berušek. 

Utkání se hrála v netradičním formátu - po každém dvanáctiminutovém utkání v miniházené následovaly shot-
outy. Všechny hráčky se při nich postupně vystřídaly a každá tak získala možnost vystřelit si ještě jednou  
na brankářku soupeřek. 

Ve starší skupině hrály Berušky, Písek a Rokycany. Jako čtvrtý tým (místo nemocných třemošenských)  
se prostřídaly převážně černý a bílý tým Sluníček, ale jednou si navíc zahrály i Berušky a jednou mladší 
naděje z Písku. 

V mladší skupině hrál také Sokol Písek a tři týmy Sluníček. Sluníčkům se už výrazně lépe dařilo obsazovat 
soupeřky, problém nám ale stále dělá zpracování míče a ještě se nedokážeme dobře uvolnit s míčem ani bez 
míče. 

Berušky 

Berušky celý turnaj odehrály v pěti a za to, že to zvládly, jim náleží velká pochvala. Proti všem soupeřům jsme 

odehráli velmi pěkná utkání. V každém zápase nám šlo něco víc a něco míň, ale celkově holky na hřišti 
zanechaly dobrý dojem. Poslední tři utkání jsme odehráli bez pauzy a na holkách to bylo značně vidno, 
koncentrace se s každou odehranou minutou snižovala a byla znát velká únava. 

Hrály: Adamčíková, Brůhová, Čelustková, Kiššová, Troníčková 

Sluníčka Růžová 

Tento tým si zahrál pouze v mladší skupině a byl tvořen převážně z našich nejmladších nadějí. Výborně  

se dařilo Denisce v brance, ale i ostatní holky předvedly moc pěkné výkony. 

Hrály: Šebellová, Uhlářová T., Jungová, Přerostová, Marková 

Sluníčka Černá 

Výborně zahrály holky v černém týmu. Oporou týmu byla Viky, dobře se zapojily i ostatní (překvapily hlavně 

výkony Evičky a Niky). Dokonce se povedlo holkám několikrát vystřelit po hezké souhře a třech po sobě 
následujících přihrávkách (už nám to tolik nepadá :-). 

Hrály: Indráková, Machová, Uhlářová V., Kumpová, Vildmanová, Vrbová 

Sluníčka Bílá 

Pěkné výkony předvedl také bílý tým. Nejlépe se na hřišti orientovala a nejčastěji střílela Cvíďa, ale velmi 
dobře se zapojily i ostatní hráčky. Premiérový turnaj odehrála Áďa a hned se jí podařilo vstřelit několik branek. 

Hrály: Cviklová, Schejbalová, Rybová, Slámová, Voráčková, Fryčková 

 

  



 

 

 

Mini 4+1 - Lázně Kynžvart (5. 12. 2021) 

Minižačky se zúčastnily turnaje 4+1 v Lázních Kynžvart. Družstvo děvčat mělo na turnaji za soupeře Házená 
Rokycany, Hvězda Cheb, VŠ kluci A, Lázně Kynžvart A a B. Hráčky si zahrály porci 4 utkání po 20 minutách. 

První utkání s Hvězdou Cheb si hráčky zahrály ve vysokém tempu, což se nám na jiných turnajích tolik 
nedařilo. Osobní souboje i střelba byla obstojná. Ve druhém utkání družstvo nastoupilo proti Kynžvartu B,  
za které hrály i pětileté holčičky, proto naše hráčky hrály pouze ve třech a střelba a nahrávky byly povoleny 
pouze levou rukou. Holky byly ohleduplné ke svým soupeřkám. 

Během zápasu se všichni v hale dočkali překvapení, když nás navštívili dva čerti s Mikulášem a andělem. 
Všichni účastníci turnaje dostali dárky. 

Třetí zápas s Rokycany nás stál nejvíc sil. Smíšené družstvo chlapců a děvčat nám ukázalo agresivnější 
pojetí házené. Čtvrté utkání proti Kynžvartu A si hráčky pořádně zastřílely. Byly vidět parádní kombinace, 
střelba, uvolnění i lepší obrana, než na jiných turnajích. 

Hrály: Krejzová, Krejčí, Markupová, Pivoňková, Rampová, Roubová 

 

 

  



 

 

 

Zlatý Mikulášský turnaj mladších žaček - Most (10. 12. 2021) 

V pátek v brzkých ranních hodinách odcestovalo družstvo mladších žaček na turnaj do Mostu, který byl kvůli 
aktuálním opatřením bohužel jen jednodenní. I tak se ale turnaje zúčastnilo 8 družstev, na které čekalo  
7 zápasů po 20 min. 

Po strastiplné cestě jsme se hned v prvním zápasu utkali se soupeřem, kterého velmi dobře známe  
a u kterého bylo jasné, že půjde o klíčový zápas v boji o medaile, což se také potvrdilo. Slavie Plzeň měla  
o hodně lepší vstup do utkání, nám se vůbec nedařilo střelecky, a tak nebylo divu, že ve 12. minutě svítilo  
na ukazateli pro nás velmi nelichotivé skóre 0:4. Pak se však o hodně zlepšila obrana, Lucka zavřela branku, 
a především jsme se konečně začali trefovat v útoku. Krůček po krůčku se skóre dařilo stahovat, až nakonec 
v poslední minutě Bětka trefila více než vybojovanou výhru 5:4! 

Druhý zápas proti Kobylisům byl snadný (15:1), ale následující dva, byť jsme je výsledkově zvládli,  
za povedené určitě považovat nemůžeme. Holky se až příliš přizpůsobily úrovni soupeřů a obzvláště  
7 inkasovaných branek od béčka Mostu, za nějž hrály převážně minižačky, si do vitríny určitě nedáme (Most 
20:7, Kynžvart 18:3). Proti áčku Mostu už pak byl ale výkon o něco koncentrovanější (19:5). 

Stejně tak jako proti Zlínu, který nakonec skončil třetí, musely holky rozhodně přidat. Výborně nám vyšel vstup 
do zápasu (v 7. minutě 7:1), ale pak holky polevily a nechaly soupeře stáhnout až na rozdíl 3 branek (9:6). 
Závěr jsme však již v klidu zvládli a v poslední pětiminutovce neinkasovali (14:6). 

Poslední zápas s Ústím nad Labem již byl především o počtu nastřílených branek, a i když výkon nebyl nijak 
přesvědčivý, zaslouženě jsme mohli slavit zlaté mikulášské medaile (18:2). 

Celkově musíme být s turnajem rozhodně spokojeni. Klíčový zápas proti Slávii holky i přes nepovedený 
začátek nevzdaly a dokázaly jej nakonec otočit. Další zápasy byly především o sbírání zkušeností pro méně 
zkušené hráčky, z nichž některé příležitost využily více (především Naty, Julča, Egi), některé méně. Pozitivem 
ale je, že střelecky se prosadily všechny holky a že tentokrát byly branky rozděleny mezi více hráček,  
kdy k tradičním střelcům (Róza, Lúca, Vendy) se přidali i další. Pěkné výkony předvedly i všechny brankářky, 
z nichž Bětka byla dokonce vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje! 

Ač výsledky pro nás v této kategorii nejsou až tak důležité a jsme si vědomi toho, že výkony holek by mohly 
být ještě o hodně lepší, tak je zároveň nutno vnímat, že projev družstva má turnaj od turnaje rozhodně 
vzestupnou tendenci a určitě je proto potřeba všechny pochválit. 

Hrály: Cvačková 3 střely/1 branka, Čardová 5/3, Červená 26/20, Dlesková 11/9, Egermajerová 10/6, 

Kampfová 3/2, Kaucká 15/8, Poskočilová 14/9, Rittichová 22/17, Růžičková 7/5, Samcová 17/14, Sedláčková 

12/8, Vodrážková 12/6 

Chytaly Čardová, Červená, Kaucká a Poskočilová. 

  



 

 

 

 



 

 

 

Plzeňská liga mini 5+1 - Rokycany (11. 12. 2021) 

Poslední letošní turnaj odehrály minižačky v Rokycanech. Turnaj v kategorii mini 5+1 se hrál na dvě skupiny 
a naše družstvo se v ranní části turnaje postupně utkalo se soupeři ze Slávie Plzeň, Šťáhlav a Rokycan. Opět 
se hrálo bez počítání výsledků tak, že první poločas se bránilo pouze osobně, o přestávce se střílely  
shot-outy a ve druhém poločasu se hrála normální hra. 

Ač jsme hráli proti družstvům složeným téměř jen z kluků, tak holky se soupeřů vůbec nezalekly a se všemi 
sehrály naprosto vyrovnané zápasy. O trochu více se nám tentokrát dařilo ve hře, v osobní obraně holky 
dělaly někdy jednoduché chyby a nebyly dostatečně důsledné v obsazování hráčů bez míče. Naopak obrana 
v normální hře především ve druhém a třetím zápasu fungovala o hodně lépe a agresivitou nutila soupeře 
k chybám. V útoku se pak dařilo zakončovat především po uvolnění ze spojek a po zisku míčů z protiútoků. 

Z jednotlivců se turnaj rozhodně vydařil Adélce, která těžila především z dobré spolupráce se Simčou a dařilo 
se jí zakončovat z proskoků. Z dálky se pak nebála zakončovat právě Simča a střelecky se dařilo i Marky 
s Kačkou. Prosadit se ale nakonec dokázalo hned 8 hráček, což je určitě dobrý výsledek. U některých by ale 
snaha ohrozit branku soupeře měla být určitě větší. 

Výborné výkony pak předvedly i obě brankářky, z nichž především výkon Nelči ve druhém poločasu proti 
Rokycanům (z 19 střel převážně z brankoviště 13 chycených!) byl rozhodně ozdobou turnaje. Pochválit je ale 
určitě potřeba všechny. 

Hrály: Kampfová 13 střel/6 branek, Krejzová 6/2, Krejčí 9/5, Kurešová 7/6, Markupová 12/8, Pivoňková 2/0, 

Přerostová 5/3, Roubová 3/1, Rybová 3/2, Schöberlová, Valentová 

Chytaly Pivoňková a Rybová. 

  



 

 

 

Přípravky 4+1 - Rokycany (12. 12. 2021) 

V neděli  12. 12. 2021 se v Rokycanech uskutečnil turnaj přípravek. Z důvodu většího množství nemocných 
nebo v karanténách uvízlých hráček se nemohlo zúčastnit družstvo Berušek. A tak vyrazila pouze Sluníčka. 

Do turnaje jsme přihlásili celkem tři týmy a v každém jsme měli sedm hráček. Celkem tedy klub DHC Plzeň v 
této kategorii reprezentovalo 21 hráček!  Jeden tým herně zkušenějších hráček jsme měli ve skupině 
„mazáci". A další dva týmy DHC Plzeň A a DHC Plzeň B jsme měli ve skupině „bažanti". Hrací doba byla 
tentokrát 2x8 minut. 

DHC Plzeň Mazáci 

Naši „mazáci" se postupně utkali s týmy Rokycan, Slavie a Třemošné.  Ve druhé skupině naše týmy DHC 
A  a  DHC B se utkali dvojkolově s týmy Slavia A a Slavia B. 

„Mazáci" to vůbec neměli jednoduché. Obzvláště proti týmům z plzeňské Slavie, kde hráli kluci (někteří byli o 
dost větší a silnější). Také mix kluků a holek z týmu Třemošné měl naopak několik děvčat věkově a výškově 
ze starší kategorie. I přesto s nimi ale naše holky bojovaly statečně. Každé hráčce se povedlo vstřelit několik 
gólů a k vidění bylo i pár pěkných herních kombinací po krásných přihrávkách. Holky si zaslouží velkou 
pochvalu. 

Hrály: Indráková, Cviklová, Uhlářová V., Vildmanová, Görnerová, Vrbová, Schejbalová 

DHC Plzeň A 

Za tým DHC Plzeň  A si odbyla svoji premiéru Marcelka, která byla zatím jen na pár trénincích. Jinak si 

všechny hráčky zaslouží velkou pochvalu za snahu v poli i za hezké výkony v brance. Povedlo se i několik 
pěkných přihrávek, ze kterých buď padl gól, nebo z toho byla hezká střela na branku. Rezervy jsme měli v 
bránění, ale i v této aktivitě se některé hráčky blýskly. 

Hrály: Doláková, Rybová, Přerostová, Šebellová, Nováková, Müllerová, Pirnerová 

DHC Plzeň B 

DHC Plzeň B předvádělo také velmi pěkné výkony, a to především v útoku, kde se holkám povedlo množství 
pěkných herních akcí zakončených gólem nebo střelou na branku. Tento tým se trošku pral s hrací dobou, 
kde první poločasy byly vždy mnohem lepší než ty druhé. Přesto si také tento tým zaslouží pochvalu za 
předvedenou hru. 

Hrály: Aichingerová, Slámová, Voráčková, Kumpová, Fryčková, Uhlářová T., Robertsová 

Celkově si hráčky ze všech tří týmů zaslouží pochvalu za předvedené výkony a s dalšími přibývajícími 
zkušenostmi z tréninků se budou výkony na turnajích jistě dále zlepšovat. 

 

  



 

 

 

Velká mostecká loupež (11. – 12. 12. 2021) 

O druhém prosincovém víkendu vyrazily starší žačky na tradiční Mikulášský turnaj do Mostu. 

Původně jsme měli přihlášený jen jeden tým, ale nakonec se uvolnilo místo a mohly jet dva týmy. Bylo skvělé, 
že si mohla zahrát všechna děvčata. 

Cíl byl jasný – zvednout hozenou rukavici mladších žaček, která v pátek turnaj ovládla, a uhrát co možná 
nejlepší výsledek (nejlépe v podobě dvou medailí). 

DHC Plzeň černá 

První zápas nás čekal nepříjemný soupeř z Chebu. Po několika počátečních chybách na obou stranách  

se týmy postupně dostaly do tempa. My jsme trochu měli herní převahu, ale gólově ne a ne odskočit. Nakonec 
se to v závěru utkání podařilo a vyhráli jsme 11:7. 

Druhý zápas hrál tým černých proti Mostu. V pohodovém tempu si došel k jasné výhře 17:3. 

Třetí zápas jsme nastoupili proti Černým Andělům. Hrálo se v rychlém tempu. Od začátku nám dělala problém 
levá spojka soupeřek. Postupně jsme ale zlepšili koncentraci, lépe jsme bránili a chtěli jsme vyhrát. Přestože 
soupeřky několikrát dotáhly, nakonec jsme se z vítězství 11:8 radovali my. 

Čtvrtý zápas proti Ústí jsme měli v první polovině problém blokovat střelbu z dálky. Pak jsme se ale zlepšili. 
Od začátku jsme se v útoku úspěšně prosazovali, tempem každou minutu jedna branka. Vyhráli jsme 19:6. 

Poslední sobotní utkání proti Pardubicím bylo pro obě strany až příliš dlouhé. My jsme góly dávali převážně 
z rychlých útoků. Velmi jistě chytaly obě brankářky. Vyhráli jsme 14:1. 

Černému týmu se ranní nedělní utkání proti Vršovicícm nadmíru povedlo. Skvěle fungovala obrana a výborně 
chytaly obě brankářky. Zaslouženě jsme vyhráli 11:2. 

Druhé utkání proti Kobylisům nebylo příliš pohledné.  My jsme vyrobili na začátku řadu chyb, Kobylisy  
si vypracovaly náskok a my jsme se hodně nadřeli, abychom zápas otočili. Nakonec se to ale povedlo,  
a tak jsme se mohli radovat z vítězství 11:8. 

DHC Plzeň růžová 

Růžový tým nastoupil v prvním zápase proti velmi dobře hrajícímu týmu Ústí. Hráčky Ústí měly výborný pohyb 

a v obraně nám několikrát zamotaly hlavu. Trpělivou hrou jsme si ale vypracovali náskok a postupně  
ho navýšili až na konečných 17:4. 

Druhý zápas odehrál růžový tým opět v rychlém tempu. Tentokrát byly soupeřkami holky z Pardubic. Vyhráli 
jsme 23:1. 

Třetí zápas proti Vršovicím se nám vůbec nevydařil. Obrana prvních 10 minut nefungovala a v útoku jsme 
také nebyli tak úderní, jak bychom si představovali. Ve druhé půli jsme se sice zlepšili, ale na obrat  
to nestačilo. Prohráli jsme 10:13. 

Čtvrtý zápas proti Kobylisům jsme se zpočátku trápili v obraně. Pak jsme si to zjednodušili a od osmé minuty 
postupně vytvářeli náskok, který narostl až na konečných 20:10. 

Na závěr sobotního programu nás čekal Cheb. Tento soupeř je pro nás tradičně velmi nepříjemný a potvrdil 
to i tentokrát. Zpočátku to sice vypadalo na jasný zápas, my jsme pak ale polevili v obraně, dovolili soupeřkám 
dostat se zpátky do zápasu. Poklidný zápas se změnil v drama a 10 vteřin před koncem svítila na ukazateli 
remíza 7:7. Po lajně zprava nakonec pár vteřin před koncem vystřelila Šolli a krásnou trefou nám zajistila 
vítězství 8:7. 

Nedělní ráno se růžovým příliš nevydařilo. Hned po snídani nastoupily holky proti DHK Baník Most a kupily 
chybu za chybou. Záhy Most vedl 3:0. Pak jsme se vzpamatovali a postupně začali dotahovat. Trpělivou hrou 
jsme utkání otočily a nakonec vyhráli 11:6. 



 

 

 

Další zápas proti velmi dobře hrajícím domácím Černým Andělům jsme velmi dobře bránili a dokázali být 
trpěliví i v útoku. Vybojovali jsme vítězství 11:8. 

Boj o zlato 

Do posledního zápasu nastupovaly oba naše týmy proti sobě s jistotou medailového zisku. Karty byly rozdány 
následovně: růžový tým potřeboval vyhrát, černému týmu stačila remíza. Hned na začátku se dvakrát trefila 
Adri, a tak měl černý tým od začátku mírně navrch. Holky v růžovém ale bojovaly a dokázaly (i díky výborně 
chytající Kauty) v polovině utkání dotáhnout na remízu. Závěr utkání vyšel lépe černým. Turnaj ovládlo  
DHC Plzeň. Černý tým se radoval z vítězství, hráčky v růžovém ze stříbrných medailí. Bronz získaly Vršovice. 

Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášená Áďa Chvátalová 

DHC Plzeň černá 

Hrály: Bezdičková 12, Budková K. 6, Burjasová 11, Březinová 14, Dostalová 5, Košková 15, Krejčíková 8, 
Palečková 10, Růžková A. 3, Stulíková 15, Svatoňová 2, Vaicová 6 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

DHC Plzeň růžová 

Hrály: Budková A. 1, Cvačková 5, Hanzlíková 15, Loskotová 7, Madleňáková 2, Rittichová 5, Růžková M. 22, 
Sedláčková 6, Vaníková 4, Vopatová 22, Šantorová 4, Šollarová 9, Šuchmanová 3 

Chytala Kaucká. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

Na MS 2021 v házené hrají i bývalé žákyně 31. ZŠ  

Skvělá zpráva přišla z házenkářských kruhů. Na právě probíhajícím mistrovství světa v házené reprezentují 
Českou republiku i dvě bývalé hráčky 31. ZŠ – Julie Franková a Michaela Malá. 

 

Obě hráčky studovaly na 31. ZŠ a současně prožily své házenkářské začátky v DHC Plzeň. 

 

Julča Franková získala v barvách 31. ZŠ několik medailí ze školních soutěží (Novinářský kalamář a Školní 
sportovní pohár.) Do DHC Plzeň chodila od první třídy a hrála na postu spojky.  Nejprve byla oporou krajského 
výběru Plzeňského kraje a později týmu DHC Plzeň v kategorii dorostu. Ve věku staršího dorostu přestoupila 
do DHC Slavia Praha, kde okamžitě naskočila do nejvyšší soutěže žen. Již od 15 let pravidelně dostávala 
pozvánky do reprezentačních výběrů – nejprve dorostenek, potom juniorek a později žen. S ženským týmem 
je nyní na své první velké mezinárodní akci – Mistrovství světa v házené žen ve španělské Barceloně. 

 

Michaela Malá je již několik let „noční můrou“ střelkyň po celé republice. Házenkářskou kariéru začala 
v chlapeckém klubu na Košutce, později pokračovala v dívčím klubu v DHC Plzeň. I ona v barvách školy 
získala několik medailí. Se svými týmy v DHC Plzeň získala dvakrát titul mistryň republiky (v mladších 
i starších žačkách). Záhy se stala oporou nejprve dorostenecké a později juniorské reprezentace.  
S ní dokázala vybojovat pro svůj tým účast na Mistrovstvi světa, které se bude hrát v roce 2022. Její výkony 
zaujaly i trenéra reprezentačního družstva žen Jana Bašného. Míša Malá (které ale nikdo neřekne jinak než 
Malina) dostala už dvakrát pozvánku na repre akci žen. Kvůli zdravotním potížím původně nominované 
brankářky Hanky Mučkové se nakonec dostala do nominace žen a odjela na MS do Španělska. Zde odchytala 
své první minuty za dospělou kategorii. 

 

Držíme oběma palce a přejeme, ať se daří nejen na házenkářském hřišti, ale i v životě. 

 

 

 

 

https://zs31.plzen.eu/Files/FckGallery/MS_h%C3%A1zen%C3%A1.zip/MS_h%C3%A1zen%C3%A1/haz_2_2021.JPG.jpeg
https://zs31.plzen.eu/Files/FckGallery/MS_h%C3%A1zen%C3%A1.zip/MS_h%C3%A1zen%C3%A1/haz_1_2021.JPG


 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček - Rokycany (18. 12. 2021) 

Poslední letošní turnaj Plzeňské ligy mladších žaček se uskutečnil v sobotu v Rokycanech. Turnaje  

se z důvodů karantén nakonec zúčastnila pouze 4 družstva, včetně dvou našich. 

DHC A 

Áčko vstoupilo do turnaje snadnou výhrou proti Kynžvartu, když náskok si holky vybojovaly již v osobní 
obraně. Ve hře ale obrana zdaleka nebyla tak důrazná, jak by být měla, a soupeři jsme kvůli tomu dovolili 
hned 7x skórovat (osobka 11:2, celkově 25:9). 

Druhý zápas proti klubovým kolegyním se vůbec nepovedla první polovina osobní obrany, kdy holky hrály 
úplně bez pohybu a soupeřky se nečekaně držely na dostřel (v 5. min 5:4). V druhé polovině však začaly 
holkám z béčka docházet síly a náskok narostl. Hra pak byla podobná jako proti Kynžvartu. Chuť získávat 
míče a zakončovat z rychlých útoků byla vyvážena až školáckými chybami v obraně a velkým množstvím 
technických chyb. Nebýt Rózy v brance, výsledek by byl o hodně vyrovnanější (osobka 11:4, celkově 32:12). 

Poslední zápas proti Rokycanům bohužel žádné zlepšení nepřinesl. V osobce se nechtělo bránit už téměř 
nikomu a výsledkem tak byla ostuda v podobě prohry 6:7. Ve hře pak holky dostaly za úkol výsledek nejen 
otočit, ale vyhrát rozdílem minimálně 10 branek, což se jim především kvůli velkému množství technických 
chyb nepodařilo, a proto po zápasu přišel slíbený trest v podobě kliků (osobka 6:7, celkově 20:12). 

Celkově s výkonem holek na turnaji rozhodně být spokojeni nemůžeme. Podcenění soupeřů a přizpůsobení 
hry jejich úrovni se proti silnějším týmům může snadno vymstít. V průběhu podzimu holky rozhodně ukázaly, 
že dokážou hrát o hodně lépe. 

Hrály: Červená 9, Dlesková 8, Egermajerová 8, Kampfová 4, Kaucká 1, Kurešová 1, Rittichová 14, Růžičková 

5, Samcová 16, Sedláčková 9, 

Chytaly Červená a Kaucká. 

DHC B 

Béčko se v prvním zápasu potkalo s týmem Rokycan a začátek to byl více než vlažný. Soupeř, v jehož řadách 
je i několik velmi šikovných kluků, byl o hodně pohyblivější, a my naopak při osobce ztráceli jeden míč  
za druhým. Ve hře se holkám již dařilo o trochu více, ale i tak jsme se silným soupeřem jasně prohráli (osobka 
3:10, celkově 10:19). 

Druhý zápas proti áčku byl naopak pohyb v osobce o hodně lepší a holky se zkušenějším soupeřem dlouho 
držely krok. Ve hře si pak i kvůli nedůrazné obraně soupeře dokázaly vytvořit řadu výborných střeleckých 
příležitostí, ale spousta z nich ztroskotala na Róze v brance. Výsledek je tak nakonec o hodně krutější, 
než by vypovídalo výkonům na hřišti (osobka 4:11, celkově 12:32). 

V posledním zápasu se ale holky konečně prosadily i výsledkově a po ještě poměrně vyrovnané osobce 
dokázaly přehrát Kynžvart (osobka 9:6, celkově 23:16). 

Celkově měl výkon družstva rozhodně vzrůstající tendenci. Škoda je zápasu proti Rokycanům, kde holky 
mohly rozhodně uhrát lepší výsledek. Ve hře je vidět stále spousta chyb, což je ale zapříčiněno i tím,  
že v družstvu je řada minižaček, z nichž pro některé to byl dnes vůbec první turnaj ve vyšší kategorii. Holkám 
tak určitě patří pochvala především za bojovnost, ve které jako již tradičně hrála prim především Julča. 
Střelecky se nejvíce dařilo Lucce, ale prosadit se dokázaly téměř všechny hráčky. 

Hrály: Cvačková 2, Čardová 7, Kaucká 15, Krejčí 1, Krejzová, Lontscharová 3, Markupová 3, Pivoňková 4, 

Rybová 3, Vodrážková 7 

Chytaly Čardová, Pivoňková a Rybová. 

 

 



 

 

 

Předvánoční písecká jízda Memoriál Rudolfa Žaby  
(17. – 19. 12. 2021) 

Poslední předvánoční víkend vyrazily starší žačky tentokrát na jih Čech – do Písku. 

V pátek je čekalo plzeňské derby – proti hráčkám HK Slavia VŠ Plzeň. Začátek byl vyrovnaný a my jsme 
několik šancí neproměnili. Pak jsme se ale zklidnili a postupně jsme si vypracovali náskok (vyhráli jsme  
18:8). 

První sobotní utkání jsme nastoupili proti Písku B. Relativně rychle jsme si vytvořili náskok, a pak jsme  
ho ještě navýšili. K vidění byly především rychlé útoky. Vyhráli jsme 30:6. 

Obdobně vypadal i další zápas proti Ivančicím, hodně se běhalo a padaly snadné branky. Vyhráli jsme  
31:8. 

První odpolední utkání jsme hráli Mostu. My jsme se bohužel nedokázali dostatečně koncentrovat v obraně, 
a tak jsme zpočátku pořád dotahovali. Mostecké hráčky byly rychlé a důrazné a my jsme se s tím těžko 
srovnávali. Pak jsme se ale konečně dokázali zlepšit. O poločase jsme vedli o gól. Ve druhé půli jsme nejdřív 
dvakrát ztratili míč a vzápětí dvakrát neproměnili. Pak už jsme se ale dostali do tempa a postupně jsme  
si vypracovali náskok, který narostl až na konečných 21:13. 

Krásné utkání jsme odehráli i s dalším těžkým soupeřem – domácím Sokolem Písek A. Byl to souboj dvou 
dosud neporažených týmů. Hrálo se za bouřlivé podpory publika. Trochu nám z počátku haprovala obrana. 
Postupně jsme se ale zlepšili. Důležité bylo, že jsme v tomto utkání hráli opravdu hodně kolektivně – hned  
11 z 12 hráček dalo gól - a tak soupeřky nevěděly, koho si hlídat dřív. K vidění byly nejen pěkné akce 
v postupném útoku, ale i několik rychlých přechodů. Nejméně dvakrát překvapily naše brankářky soupeřky 
dlouhou přihrávkou až na vzdálenější brankoviště. A tak pořád padaly góly. Vyhráli jsme 20:12. 

V neděli ráno jsme si nejprve zahráli proti Chrudimi. Soupeř měl v týmu několik hráček, které toho nemají moc 
odehráno, a tak jsme měli od začátku převahu. Ve druhém poločase si naše hráčky vyzkoušely zakončení 
levou rukou. Vyhráli jsme 34:3. 

Naše poslední utkání bylo i závěrečným utkáním celého turnaje. Naším soupeřem byly Háje.  
Před závěrečným zápasem měly Háje jednu prohru, Písek jednu prohru a my jsme byli bez porážky. V případě 
naší prohry tedy hrozila minitabulka. A začátek utkání nasvědčoval tomu, že to tak bude.  
Nám trvalo trochu déle, než jsme se dostali do tempa. A tak si soupeř vypracoval pětibrankový náskok 1:6. 
Pak k obratu zavelela Laura a společně s Břízou začaly soupeřkám zatápět. Postupně jsme začali stahovat. 
V brance přidala důležité zákroky Kauty. Do poločasu jsme stáhli na jednogólový náskok. Začátek druhé půlky 
se nám vydařil a v šesté minutě jsme vedli o dva góly. Gól z dálky dala Voda a důležitý gól z křídla Bebe. 
Postupně jsme získávali jistotu a s ní i náskok. Ten jsme udrželi až do konce. Vyhráli jsme 18:13. 

Celkově jsme předváděli pěkné týmové výkony. S výjimkou posledního zápasu jsme v každém utkání střídali 
dvě šestky, a tak všechny hráčky odehrály přibližně stejně minut. Gólově se prosazovaly všechny hráčky. 
Pochvalu zaslouží zejména hráčky 2008, které dokázaly být starším kamarádkám rovnocennými parťačkami. 
A co víc – v důležitých chvílích dávaly branky. 

Nejlepší hráčkou družstva byla Laura Vopatová. 

Nejlepší střelkyní turnaje byla Laura Vopatová. 

Speciální byl turnaj pro Naty Nyklesovou. U nás se tentokrát nevešla do nominace. Písek B však neměl 
brankářku, a tak Komár využila jejich nabídku a odchytala celý turnaj v netradičně v píseckých barvách.  
O tom, že předvedla velmi dobré výkony, svědčí i cena pro nejlepší brankářku celého turnaje, kterou si odváží! 

Hrály: Bezdičková 16, Budková A. 6, Budková K. 14, Březinová 12, Dostalová 11, Hanzlíková 20, Košková 

14, Madleňáková 6, Růžková M. 12, Stulíková 17, Vopatová 33, Šollarová 9 

Chytaly Kaucká a Chvátalová (za Písek B Nyklesová). 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

   
 



 

 

 

 

  



 

 

 

Vánoční Míčkohraní (22. 12. 2021) 

Ve středu 22. 12. 2021 se sešly naše nejmenší sportovní naděje na Vánočním Míčkohraní. 

Tato akce bývala tradiční akcí pro nejmenší děti (kromě Vánočního Míčkohraní to byla ještě letní Míčkyáda). 
Bohužel v minulých dvou letech se akce kvůli epidemii koronaviru nemohla uskutečnit. 

V roce 2021 už ale naštěstí proběhnout mohla. V hale 31. ZŠ se sešly nejmenší dětičky z kroužku Míček 
(většinou ročník narození 2018). Dále pak holčičky ze skupiny Žirafy (ročníky 2016 a 2017). A přišla i jedna 
dívka ze Sluníček (nar. 2015). 

Nejmenším děvčatům se skvěle věnovaly starší žačky DHC Plzeň. Ty si mezi sebe „rozdělily" malé 
sportovkyně, a tak většinou na jednu malou připadaly dvě velké. 

Nejprve si všichni zahrály na Barvičky - všechna děvčata volně běhala po ploše a na pokyn hledala určenou 
barvu. Pak byla rozcvička na místě s míčem. Následovaly závody do kruhu. Malé holčičky běžely kolem kruhu, 
a pak prolézaly doprostřed kruhu pro míč. Následovala tři stanoviště. V jednom si děti vyzkoušely svoji odvahu 
při podbíhání roztočeného dlouhého lana. Na dalším stanovišti se cvičila zvířata - děti si vyzkoušely kočičky, 
psy, surikaty a další živočišné druhy. Na třetím stanovišti se závodilo na překážkové dráze. 

Pak si všichni společně zahráli oblíbenou hru na veverky. A na závěr se všichni na chvilku ocitli na divokém 
západě a lovili bizony. 

     

     

 



 

 

 

Kde plechovky pomáhají 

DHC Plzeň se již několik let úspěšně zapojuje do recyklace hliníku. Trenéři, hráčky i rodiče sbírají hliníkové 
plechovky a umisťují je do označených popelnic v hale a v Domečku. 

Projekt recyklace hliníku pochází z firmy Ball, která se zabývá výrobou plechovek (a také jejich recyklací). 
DHC Plzeň přispívá pravidelně každý rok. V letošním roce se (možná i díky koronaviru) podařilo v našem 
klubu nasbírat rekordní množství (613 kg hliníku). Celkově se podařilo vybrat 5032 kg hliníku a náš klub  
se umístil na druhém místě v celkovém pořadí. 

Díky tomu jsme dostali jako poděkování za recyklaci příspěvek od firmy Ball na sportovní aktivity. Zároveň 
firma Ball podořila i částkou 40 000 Kč charitativní organizaci Parent Project. Tuto organizaci jsme doporučili 
my - jedná se o neziskovou organizaci, která podporuje nemocné, kteří trpí svalovou dystrofií. (Při Memoriálu 
Karla Šulce nebo i při utkáních dorostenecké ligy jste mohli vidět za počítačem nebo za časomírou  
Honzu Vaňka, který trpí touto nemocí.) 

Díky všem, kteří jste se zapojili s námi do recyklace hliníku a přispěli tak na dobrou věc! 

A samozřejmě – jedeme dál! 

 

https://www.ballcorp.eu/
https://www.parentproject.cz/


 

 

 

PF 2022!!! 

Vážení a milí, 

rok se s rokem sešel a my bychom Vám rádi popřáli krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a úspěšný 
vstup do NOVÉHO ROKU 2022! 

Děkujeme za dosavadní přízeň. Bez Vás bychom nebyli tam, kde jsme. Doufáme, že se v NOVÉM ROCE 
setkáme opět v plné síle! 

Vaše DHC PLZEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOL liga: První zápas v novém roce na domácí palubovce! 
DHC Plzeň - KPR Ruch Chorzów (8. 1. 2022) 

Po dlouhé zimní pauze se ženy vrací na hřiště a hned doma! 8. 1. 2022 od 15 h nastoupí proti polskému 
soupeři KPR Ruch Chorzów. 

Všechny týmy česko-slovenské nejvyšší soutěže mají za sebou dlouhou zimní pauzu, během které měly 
prostor na to zalepit díry ve svých herních systémech. To, jak se který tým připravil na druhou polovinu sezóny, 
ukáže hned první kolo, které se odehraje v průběhu tohoto víkendu. 

Plzeňské hráčky nastupují do jarní části soutěže (i když ještě dohrávají poslední utkání té podzimní) z pátého 
místa, jako třetí nejlepší český celek, zatímco polský tým z místa jedenáctého. Náš sobotní soupeř ale podává 
velmi nestabilní výkony, dokázal třeba remizovat se sedmou Olomoucí a potrápit spoustu dalších silných 
soupeřů. 

„Po takřka dvou měsících nás čeká zápas o důležité body. Čeká nás poslední utkání podzimní části. Snažili 
jsme se udržet v dobré kondiční připravenosti, ale kvůli reprezentační pauze a pracovně-školním povinnostem 
to bylo složitější. Přes to jsme odehráli tři přípravná utkání a zapracovali na individuálních činnostech 
jednotlivce a herním systému. Jsem rád, že jsme vydrželi i po zdravotní stránce v pořádku. Ve čtvrtek jsme 
provedli preventivní antigenní testy, abychom se ubezpečili, že je vše 100% v pořádku,“ sdělil trenér Richard 
Řezáč. 

„Soupeř z Chorzówa je velice nepříjemným protivníkem, který dokáže dávat pravidelně třicet a více branek. 
Určitě nás tedy nečeká jednoduchý úkol, ale při rozborech jsme se snažili najít slabá místa soupeře, kterých 
v utkání musíme využít. Zápas musí mít z naší strany vysokou základní kvalitu hry, protože druhá polovina 
soutěže bude ještě velmi vyrovnaná a je třeba primárně uhájit body z domácích zápasů, abychom se udrželi 
v horní části tabulky a atakovali pozice play-off. Těšíme se i na naše fanoušky, kteří nás, doufám, po tak 
dlouhém půstu, přijdou podpořit,“ připravuje trenér na utkání. 

 

  



 

 

 

MOL liga: První body roku 2022!!!  
DHC Plzen - KPR Ruch Chorzów 31:22 

Od úvodních minut bylo na hřišti jasně vidět, kdo hraje doma a má větší chuť vyhrát. Domácím se dařilo vše, 
co mohlo, a předvedli spoustu krásných akcí. Odměnou jim pak byla sladká tečka v podobě dvou bodů. 

Na polský Chorzów se ještě ve čtvrté minutě usmívala naděje, když vedl 3:2. Tříbranková šňůra domácích 
branek ale všechny naděje hostujícího týmu smazala, od té doby se totiž soupeř k vedení už nedostal.  
Ve čtrnácté minutě po čtvrtém gólu Verči Galuškové už Plzeň vedla 8:4. Tento čtyřbrankový náskok si domácí 
udržely až do konce poločasu. Do šaten se odcházelo za stavu 15:11. 

Druhý poločas otevřela brankou Pája Kepková a ve čtyřicáté minutě Plzeňanky vedly o sedm branek 22:15. 
Chorzów sice dokázal stáhnout zpět na poločasový rozdíl, ale ne na dlouho. Během dalších sedmi minut bylo 
skóre jasně na straně Plzně 29:20. Do konce utkání se brankový rozdíl už nezměnil a výsledek 31:22 potvrdil 
domácím první letošní body. 

„Zápas jsme zvládli výborně. Byla to velmi zajímavá konfrontace. Herní styl byl odlišný od toho, na který jsme 
zvyklí, a ze začátku nám trvalo, než jsme si soupeře osahali, ale pak už jsme trpělivým  
a koncentrovaným výkonem získali první letošní body,“ shrnul trenér plzeňských, Richard Řezáč. 

„Soupeř byl velmi silný ve hře 1:1, a když jsme toto zvládli, tak jsme se mohli snažit 
o jednoduché zakončení z první a druhé vlny. V útočné fázi se dařilo spojkám tvořit tlak na obranu  
a díky tomu jsme si vytvářeli dobré střelecké příležitosti. Velmi dobře zahrála Denisa Franzová  
a s 100% úspěšností ze sedmiček ji podporovali Galušková s Vlachovou. Od tohoto výkonu  
se budeme odrážet do dalších zápasů,“ dodal. 

Příští utkání odehrajeme v sobotu 15. 1. 2022 na půdě Olomouce, se kterou jsme na podzim doma porazili 
rozdílem deseti branek 28:18. 

Hrály: Kepková 2, Šmrhová, Bušauerová 1, Formanová, Drozdová 1, Franzová 7, Galušková L. 3, Lásková 

3, Melicharová 1, Galušková D., Tomanová, Vlachová 5/2, Galušková V. 8/5 

Chytaly Řezáčová, Malá a Mancellari. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOL liga: Po dlouhé pauze na výlet do Olomouce!  
DHK Zora Olomouc - DHC Plzeň (15. 1. 2022) 

Jarní část soutěže je již v plném proudu a ženy čeká první těžká zkouška mimo domácí prostředí. 

V sobotu 15. 1. odehrají od 17:30 h utkání na palubovce DHK Zora Olomouc. 

S Olomoucí se Plzeň utkala hned v úvodu sezóny doma a vyhrála jednoznačně 28:18. Náš sobotní soupeř 
však podává velmi nestabilní výsledky a na domácí palubovce nebude jednoduchým soupeřem. Zora 
dokázala remizovat s Michalovcemi (25:25), ale o necelé dva týdny déle pak doma remizovala se současně 
jedenáctým Zlínem (24:24). V dohrávce 13. kola porazily olomoucké hráčky Písek rozdílem osmi branek 
(34:26). 

Letošní sezóna přináší sama o sobě velké zvraty a překvapení a jisté není ani jedno utkání. Olomouc nám 
šlape na paty ze šesté příčky a určitě bude chtít doma získat body. 

„Olomouc v dohrávce porazila Písek a prezentovala se poměrně dynamickou házenou. Musíme  
se připravit na tuhý boj. Pracujeme dále na našich systémech a chceme být v Olomouci dravým soupeřem. 
Zápas nám hodně napoví, jak budou probíhat boje mezi týmy bojujícími o play-off, takže jakýkoliv bodový zisk 
pro nás bude hodně povzbuzujícím. Tým máme zdravotně v pořádku, a to je pro nás v současné době velmi 
důležité. Předpokládám, že náš výkon bude zase o stupeň lepší oproti zápasu s polským Chorzówem,“ řekl 
v přípravě na sobotní utkání trenér Richard Řezáč. 

Utkání můžete sledovat živě na tvcom od 17:30 h. 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček (Tachov 15. 1. 2022) 

První turnaj v novém kalendářním roce odehrály mladší žačky v Tachově. Kvůli karanténě se odhlásila obě 
družstva Slavie Plzeň a na poslední chvíli i Kynžvart, tak se turnaje nakonec zúčastnilo jen domácí družstvo, 
Rokycany a tradičně 2 družstva DHC Plzeň. Tomu bylo potřeba přizpůsobit i rozlosování a některá utkání se 
proto odehrála jako přátelská. 

Áčko 

Áčku se do soutěže počítal pouze první zápas proti Tachovu. V něm sice holky na začátku osobní obrany 
udělaly několik zbytečných chyb, ale pak se již jasně projevila větší kvalita našeho družstva a skóre velmi 
rychle narůstalo (osobka 9:3, celkem 20:6). 

Další zápasy proti béčku a proti Rokycanům se hrály bez počítání výsledků. V obou však měly holky 
jednoznačnou převahu a méně zkušenějším soupeřkám nedaly vůbec šanci. Jen stěží lze proto vyzdvihnout 
výkony některých hráček, jelikož zápasy byly tentokrát až příliš jednoduché. 

Hrály (u branek není započítán zápas áčka proti béčku): Červená 3 střely/3 branky, Dlesková 4/4, 

Egermajerová 6/5, Honalová 1/0, Kampfová 3/2, Kaucká 8/5, Kurešová 3/0, Poskočilová 10/8, Samcová 

14/10, Sedláčková 6/3 

Chytaly Červená, Kaucká a Poskočilová. 

Béčko 

Béčko vstoupilo do turnaje těžkým zápasem proti Rokycanům. V něm se sice soupeřkám podařilo těsně 

zvítězit v osobní obraně (4:5), ale ve hře, která byla jinak zcela vyrovnaná, měly holky v závěru více sil a 
dokázaly urvat velmi cenné vítězství 16:14! 

Druhý zápas proti áčku, který byl odehrán jako přátelský, byl pro holky příliš těžký, a byť došlo k výměně 
brankářek, tak i přesto byla převaha soupeřek znatelná. 

Naopak v posledním zápasu proti Tachovu šlo o boj od počátku do konce. Zápas se hrál po domluvě trenérů 
netradičně na 2 poločasy po 15min (bez osobní obrany). V prvním poločasu jsme téměř celou dobu dotahovali 
těsný náskok soupeře (7:9) a ten se nám přes velkou bojovnost nepodařilo stáhnout ani v druhé půli. Na konci 
už pak holkám znatelně ubývaly síly, jelikož soupeř měl o 5 hráček na střídání více. I tak ale holky bojovaly 
až do úplného konce a na hřišti nechaly úplně vše, za což je rozhodně potřeba je pochválit. 

Z jednotlivců hrála prim tradičně Julča, která nevypustila jediný souboj. Střelecky se dařilo nejvíce Čardě a 
z dálky se několikrát prosadila i Anička. Od ostatních by ale aktivita v útoku měla být vyšší. Pěkné zákroky 
předvedly i všechny brankářky. 

Hrály (u branek není započítán zápas áčka proti béčku): Čardová 12/10, Beráková 3/2, Cvačková 1/0, Krejčí 

3/0, Lontscharová 7/4, Markupová 5/0, Mildorfová 1/0, Pivoňková 1/0, Pluhařová 6/2, Přerostová 5/1, 

Vodrážková 11/8 

Chytaly Čardová, Pivoňková a Pluhařová. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Z Olomouce s jedním bodem!  
DHK Zora Olomouc - DHC Plzeň 20:20 

V sobotu 15. 1. 2022 se na olomoucké palubovce odehrálo velmi vyrovnané a napínavé utkání. 

Vedení se přelévalo ze strany na stranu, až nakonec utkání skončilo nerozhodně. 

Do utkání Plzeňanky naskočily výborně a ve čtvrté minutě tak vedly 3:0. Domácím se po tomto úvodu podařilo 
oklepat a začali stahovat. V desáté minutě Plzeň ještě vedla (3:5), pak ale následovala šňůra čtyř 
olomouckých branek a soupeř šel do vedení 7:5. Od dvacáté druhé minuty však Zora nedokázala vstřelit 
branku a plzeňskému celku se podařilo dostat do vedení 10:11. 

Druhý poločas pak přinesl parádní podívanou. Až do čtyřicáté minuty (18:18) se týmy ve vedení střídaly co 
pár minut. Po gólu a proměněném sedmimetrovém hodu Andy Vlachové se Plzeň ve dvacáté sedmé minutě 
radovala z dvoubrankového vedení (18:20), pak už ale do olomoucké branky bohužel nic nespadlo, zatímco 
do té naší ano. Utkání tak skončilo nerozhodně 20:20. 

„Utkání muselo být pro fanouška házené velmi strhující. Oba týmy se střídaly ve vedení a nakonec přišla asi 
spravedlivá remíza. Zápasu dominovaly hlavně obrany a brankářky. Měli jsme možnost zápas překlopit, ale 
bohužel jsme neproměnili sedmimetrový hod, soupeř tak byl rázem na koni. Přesto jsme zvládli najít sílu, 
ubránit poslední soupeřův útok a odvézt z Olomouce bod,“ popsal průběh utkání trenér Řezáč. 

„Děvčata nechala na hřišti maximum a své kvality projevily i dorostenky Melicharová s Tomanovou. Nezalekly 
se své šance a své minuty na hřišti zvládly na výbornou. Každá hráčka zaslouží velkou pochvalu. Velké 
poděkování patří našim žákyním, které se zastavily cestou na žákovskou ligu a vytvořily pro děvčata výbornou 
atmosféru. Bylo to pro hráčky překvapení a nalilo jim to určitě zdravou krev do žil,“ dodává s úsměvem. 

„Ve druhém poločase jsme se museli chvíli vypořádat s absencí Andy Vlachové, která po zákroku olomoucké 
obrany musela být ošetřována patnáct minut. V zápase bohužel chyběla Verča Galušková, která je zraněná. 
Do dalších utkání už s ní ale počítáme a jsem rád, že děvčata utkání zvládla jak po stránce mentální, tak i 
taktické,“ poznamenal plzeňský trenér nakonec. 

Již v sobotu 22. 1. se na ženy můžeme těšit opět doma. V 17 h je čeká slovenský soupeř 
HK Slovan Duslo Šala, se kterým na podzim na Slovensku remizovaly 23:23. 

Hrály: Kepková, Šmrhová, Bušauerová, Formanová, Drozdová 3, Franzová 4, Galušková L. 3, Lásková, 

Melicharová 1, Galušková D. 1, Tomanová 1, Vlachová 7/2 

Chytaly Řezáčová a Malá. 

 

  



 

 

 

Žákovská liga starších žaček - 2. kolo Zlín (16. 1. 2022) 

První z moravských výletů v letošním roce absolvovaly starší žačky DHC Plzeň. V sobotu nejprve fandily 
ženám v utkání nejvyšší soutěže žen proti Olomouci. Večer se pak přesunuly do Zlína. 

V neděli je čekali samí těžcí soupeři - Slavia Praha a Jindřichův Hradec v prvním turnaji všechna utkání 
vyhráli, Žeravice měly jednu prohru. Zlín A sice body nezískal, ale měl velice těžkou skupinu. 

První zápas jsme nastoupili proti Zlínu A. Po počátečních chybičkách jsme se dostali do tempa a vypracovali 
si v 10. minutě první půle sedmigólový náskok. Potom bohužel koncentrace polevila a v obraně to žádná sláva 
nebyla. Naštěstí v útoku jsme pořád dávali góly. A nakonec jsme vyhráli 28:18. 

Druhý zápas sliboval vyrovnané utkání - nastoupili jsme proti DHC Slavia Praha. Do utkání vstoupily lépe 
holky z Prahy, ale my jsme záhy dotáhli. Přetahovaná pokračovala po celý první poločas, na jehož konci svítilo 
na ukazateli 9:8 pro nás. Začátek druhé půle opět vyšel lépe Slávii a ve 28. minutě druhé půle vedla o dva 
góly. Pak přišla pětiminutovka Báry Hanzlíkové - nejprve získala míč a sama srovnala na 13:13. Potom 
asistovala krásnou přihrávkou Lauře do rychlého útoku (15:13 pro nás). Pak se dvěma vybojovanými sedmami 
přidaly Voda a Laura. Vzápětí opět Bára Hanzlíková asistovala a Bříza zvýšila na 17:13.  Slavia  
z křídla okamžitě snížila na rozdíl tří branek. Na druhé straně opět Bára Hanzlíková - 18:14. Už to vypadalo, 
že utkání bude rozhodnuté, ale my jsme si to vlastními chybami zkomplikovali - dva ztracené míče a jedna 
neproměněná střelba ze šestky a Slavia dotáhla na rozdíl jediné branky. Zbývala minuta do konce. Byli jsme 
v útoku a hráli aktivně. Slavia několikrát přerušila. My jsme ale dokázali udržet míč téměř až do samého 
závěru. Slavia už vystřelit nestačila. Vyhráli jsme 18:17. Holky zaslouží pochvalu za bojovný výkon. Skvěle 
hru nastartovala Vaici, v brance holky držela velmi dobrým výkonem Komár. Po celý zápas hrála výborně 
Majda. Ale pochvalu samozřejmě zaslouží celý tým! 

Třetí utkání proti Žeravici bylo z naší strany velmi nepovedené. Sice jsme si postupně vypracovali náskok, ale 
hra byla plná chyb a příliš nebylo na co koukat. Ve druhém poločase se to rozhodně nezlepšilo, ba naopak. 
Přestože Adélka měla několik pěkných zákroků, náskok se příliš navýšit nepodařilo. Vyhráli jsme 22:14  
po nepříliš pěkném výkonu a s rekordem v počtu ztracených míčů (celkem 14). 

Poslední utkání proti Jindřichovu Hradci bylo dramatické od začátku do konce. Jihočešky hrály velmi dobře  
a díky našim chybám v obraně a neproměněným střelám v útoku odskočily na rozdíl tří branek. My jsme  
se trápili, ale poctivou prací v obraně a aktivitou v útoku jsme dotáhli na poločasovou remízu. Na začátku 
druhé půle měl opět navrch Jindřichův Hradec a vybudoval si dvoubrankový náskok. Za nás nejprve snížila 
Bára Voda. Pak nás podržela Komár v brance. Nejenže několikrát chytla, ale i dlouhou přihrávkou vyslala 
Lauru do trháku. Začali jsme bojovat o každý míč a vyhrávat osobní souboje. Zuny získala dva míče, Bezďa 
vybojovala sedmičku, Majda ji proměnila, no a když už se soupeřky dostaly do šance, tak to Komár chytla. 
Poslední šestiminutovka byla v naší režii. Obrovskou pochvalu zaslouží také lavička a samozřejmě fanoušci, 
kteří dělali, co mohli! 

Celkově: Odehráli jsme velmi těžký turnaj a máme radost, že si odvážíme všechny body! 

Tradičně se střelecky zapojily skoro všechny hráčky. (Bohužel tentokrát některé hrály méně než obvykle,  
ale to si vynahradí příští týden v Ivančicích.) 

Hrály: Bezdičková 5, Burjasová 4, Březinová 4, Hanzlíková 4, Košková 5, Loskotová 2, Madleňáková, 

Palečková 3, Růžková M. 18, Stulíková 12, Svatoňová 4, Vaicová 4, Vaníková 1, Vopatová 15, Šantorová 1, 

Šollarová 4 

Chytaly Nyklesová a Chvátalová. 

 

  



 

 

 

  

  

   

 



 

 

 

MOL liga: Sobotní utkání ODLOŽENO!!! DHC Plzeň - HK 
Slovan Duslo Šaĺa 

I do Plzně dorazila silná vlna nákazy omikronu a tým žen se dostal do karantény. 

Sobotní utkání proti Šaĺe jsme na základě této skutečnosti nuceni odložit. Věříme, že se co nejdříve vrátíme 
na palubovku a budeme moci pokračovat v soutěži. Teď je ovšem nejdůležitější dbát na protiepidemická 
opatření a rychle se zhoršující situaci nepodceňovat. 

 

  



 

 

 

Kemp házenkářských nadějí (Nymburk 19. - 22. 1. 2022) 

Kemp je tradiční akcí pro talentované hráčky, která probíhá pravidelně v lednu ve Sportovním centru  
v Nymburce. 

Bohužel talentované hráčky ročníku 2006 o svůj Nymburk v roce 2021 přišly (samozřejmě kvůli koronavirovým 
opatřením). 

Hráčky ročník 2007 měly štěstí a mohly se akce zúčastnit. Vybráno bylo 60 dívčích házenkářských nadějí 
 z celé České republiky (zastoupeny byly tentokrát všechny kraje). 

Kemp měl tradiční program. Ve středu odpoledne proběhla průpravná tréninková jednotka. Hráčky postupně 
prošly stanoviště Atletika, Obrana, Přihrávky, Koordinace a Hry (resp. Rozhodovací procesy). 

Čtvrteční dopoledne bylo ve znamení turnaje. Hráčky byly rozděleny do pěti družstev (bez ohledu na klubovou 
nebo krajovou příslušnost). Odpoledne pak bylo na programu testování. Testovalo se v těchto disciplínách: 
Agitly (tzv. T-běh),  Driblink po osmičce, Rychlost hodu, Skok daleký z místa a Beep test. V něm výborně 
zaběhla Maruška Šantorová (2. nejlepší výkon ze všech). V celkovém pořadí testování skončila  
na 5. - 7. místě Barbora Stulíková.  Do první dvacítky se ale vešlo hned 5 našich hráček, gratulujeme! 

V pátek dopoledne se hráčky sešly ke specializovanému tréninku. Zde byla připravena čtyři stanoviště - 
střelba, herní cvičení, obrana, náběhová cvičení. Odpoledne probíhala druhá část kempového turnaje. 

Kemp vyvrcholil v sobotu dopoledne utkáními týmů Super a Elite, a také dovednostními disciplínami. Do finále 

sedmimetrových hodů se dostaly brankářka Adéla Chvátalová a střelkyně Majda Růžková a Tereza Košková. 

Terka Koši měla nejpřesnější mušku ze všech a v napínavém finále zvítězila. 

V utkání týmů Super si zahrála Tereza Vaicová. 

V týmech Elite předvedly krásné akce Maruška Šantorová, Adéla Chvátalová, Barbora Stulíková, Majda 

Růžková, Tereza Košková, Kateřina Březinová. 

Z důvodů zranění nemohla bohužel kemp dokončit Laura Vopatová. 

Všem děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci nejen našeho klubu, ale celého Plzeňské kraje! 

 

  



 

 

 

Mladší žačky zlaté na Vangl Cupu (Ivančice 21. – 23. 2022) 

Po roční covidové přestávce se mladší žačky vrátily na tradiční turnaj do Ivančic, aby zde navázaly na úspěchy 
svých starších klubových spoluhráček, které zde sbíraly úspěchy v letech 2019 a 2020. 

Na turnaj jsme nakonec po řadě omluvenek odcestovali v pátek dopoledne jen s 9 hráčkami (bez 3 hráček, 
které přijely z lyžařského kurzu až v sobotu), ale i tak byly holky natěšené. V pátek nás čekal jen jeden zápas 
proti velmi šikovným, ale mladším a fyzicky méně vyspělejším hráčkám Zlína. Ten nakonec holky v klidu 
zvládly (13:5). 

V sobotu jsme, již doplněné o 3 posily, začínali proti velmi silnému Písku, který se opírá především o hru 
urostlé pivotky. Ta nám bohužel dělala problémy i v tomto zápasu a sama nám dokázala na hraně průrazu 
nastřílet 4 góly a vybojovat několik sedmiček. Zcela vyrovnaný zápas nakonec skončil zaslouženou remízou 
9:9. Poté nás měly čekat 2 zápasy s méně zkušenějšími soupeři, z nichž však pouze zápas s Velkým 
Meziříčím lze hodnotit jako povedený (17:6). Zato zápas s Kuřimí byl naším jasně nejhorším v turnaji a po 
utrápeném výkonu (13 technických chyb za 20min) jsme zvítězili 11:3. 

Naopak hned další zápas s Veselím byl rozhodně ozdobou turnaje. Soupeř se prezentoval velmi rychlou 
lajnou, kterou se nám nedařilo přerušit a díky které dokázal zakončovat z proskoků. Nám se dařilo naopak 
využívat druhou vlnu rychlého útoku, kdy se soupeř nestíhal vracet. V druhém poločasu už se zápas zdál být 
rozhodnut, ale ani přes náš tříbrankový náskok soupeř zápas nezabalil a v poslední minutě vyrovnal. Těsně 
před koncem se ale dokázala prosadit Naty a trefila tak velmi důležitou výhru (10:9). Hlavní zásluhu na 
důležitém vítězství měla ale Bety v brance, která tým podpořila několika těžkými zákroky. 

Podobně náročný a ubojovaný byl i poslední sobotní zápas proti domácímu týmu. My jsme udělali několik 
zbytečných chyb v obraně, čehož soupeř využil a v poločasu si vypracoval dvoubrankový náskok. Holky však 
dokázaly v druhém poločasu zabrat, přitvrdit v obraně a nakonec zápas díky ziskům míčů a brankám 
z protiútoků nejen srovnat, ale i otočit (11:9). 

Před nedělí jsme tedy měli stejně bodů jako Písek, který však měl lepší skóre. Možná i pod dojmem toho, že 
každá branka může rozhodovat, holky v nedělním ranním zápasu neuvěřitelně  vlétly na soupeře z Hájů a 
tým, se kterým se obvykle trápíme, po nejlepším výkonu v turnaji smetly jasně 16:7. Po další výhře se 
Strakonicemi (14:6) jsme pak tak trochu doufali v pomoc veselských v zápasu s Pískem a ta naštěstí přišla, 
jelikož zápas skončil remízou. Poslední zápas se Žeravicí tak naštěstí nebyl o střeleckých dostizích, ale stačila 
nám jakákoliv výhra. Byť zápas nebyl z naší strany povedený, tak holky splnily úkol a mohly se zaslouženě 
radovat z již třetích zlatých medailí v této sezóně (14:3). 

Celkově nelze než holky pochválit. I když jsme na turnaji nebyli v úplně kompletní sestavě, tak přesto holky 
předvedly pěkné výkony a především zápasy proti Hájům, Veselí a druhý poločas proti Ivančicím snesly velmi 
přísné měřítko. V důležitých okamžicích je pak zdobila velká bojovnost a touha porvat se o každý míč, za což 
byly po zásluze odměněny dalšími zlatými medailemi. 

Z jednotlivců tým táhly především opět Lúca s Vendy, které obě patřily mezi nejlepší střelkyně turnaje a jejichž 
role jak v útoku, tak i obraně je nezastupitelná. Střelecky se ale dařilo i Naty s Luckou (ta se však zbrklostí o 
řadu další branek připravila). Výborný turnaj odehrála Egi, která vedle vstřelených branek získala i spoustu 
míčů v obraně. Plusem ale je, že se prosadily úplně všechny hráčky včetně posil minižaček. Z brankářek se 
tentokrát dařilo nejvíce Bety a Čardě. Velká pochvala ale patří úplně všem, včetně rodičů, kteří pomohli 
s dopravou a fandili během turnaje! 

Hrály: Beráková 5 střel/2 branky, Čardová 12/7, Dlesková 19/13, Egermajerová 19/13, Kampfová 6/2, Kaucká 

24/18, Kurešová 7/1, Lontscharová 6/2, Pluhařová 6/2, Poskočilová 14/7, Rittichová 38/24, Samcová 38/24 

Chytaly Čardová (44 %), Kaucká (31 %), Pluhařová (30 %) a Poskočilová (50 %). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Turnaj mini 5+1 (Lázně Kynžvart 23. 1. 2022) 

Minižačky se v neděli 23. 1. 2022 zúčastnily turnaje 5+1 v Lázních Kynžvart. Na tento turnaj odjely bez tří 
hráček základní sestavy, a i na střídačce měly jiné trenéry. Hrací doba byla 5 minut osobní obrana a 15 minut 
klasická hra. 

V prvním utkání nám za soupeře byl tým Talent B. S tímto soupeřem jsme si celkem snadno poradili. Obrana 
dobře fungovala a střelecky se dařilo Kačce Rybové a Amálce Přerostové – obě tyto hráčky zaznamenaly  
v utkání tři góly a my tak mohli v klidu dokráčet k vítězství 6:1. Pochválit zde musím i Nicol Rampovou a Emílii 
Haberovou, které měly také několik pěkných střeleckých pokusů. 

Druhý zápas proti Talentu A už tak snadný nebyl. Kluci nás předčili jak v útoku, tak v obraně – byli rychlejší a 
důraznější. Zde nás podržela několika pěknými zákroky v brance Kačka Rybová a v útoku se dokázaly 
střelecky prosadit Adélka Markupová a Eliška Krejzová. Výsledek zápasu byl 3:9 pro Talent A. 

Do třetího zápasu jsme nastoupili proti Rokycanům jen po jednozápasové přestávce a spolu s úvodní 
5minutovou osobní obranou se na hráčkách podepsala únava. Trošku nám docházela šťáva. Přesto se hráčky 
snažily a daly do zápasu veškeré zbývající síly. Utkání jsme po brankách Rybové a Přerostové prohrály 2:5. 

Před posledním zápasem jsme naopak měli velkou dvouhodinovou pauzu. Hráčky si odpočaly a nasbíraly 
nové síly. V tomto zápase proti pražským Hájům opět výborně fungovala obrana, kde především vynikala 
Kačka Krejčí, která dobře bránila nejlepší hráčku soupeře.  Tudy vedla cesta k vítězství podpořená dobrým 
útokem. Zde se dokázaly střelecky prosadit hned čtyři hráčky – Markupová, Přerostová, Krejčí a Rybová.  
Za pěkný výkon v tomto zápase musím pochválit také Verču Valentovou a Ivanku Urbanovou. Skvělý týmový 
výkon nás dovedl k výhře 7:4. 

Hrály (statistika pouze z klasické hry): Haberová  5 střel/0 golů, Krejčí 2/1, Krejzová 4/1, Markupová 9/5, 

Přerostová 8/6, Rampová 5/0, Rybová 6/5,Urbanová, Valentová 1/0 

Chytaly Krejčí, Rybová, Urbanová a Rampová. 

 

   
 
 
 
 
 



 

 

 

Turnaj mini 4+1 (DHC Plzeň 29. 1. 2022) 

Poprvé v roce 2022 změřili své síly minižáci a minižákyně ve čtyřkové házené. Hrálo se v hale 31. ZŠ Plzeň. 
Turnaj, jako ostatně všechno v této době, poznamenala řada karantén, a také pozitivně testovaných dětí, 
které se turnaje bohužel nemohly zúčastnit. 

DHC Plzeň A + B 

Nelehký úkol čekal na turnaji na hráčky ročníku 2011, které byly doplněny několika začínajícími staršími 

hráčkami. Do turnaje jsme přihlásili dvě družstva, ale nakonec po velkém množství omluvenek zbylo jen  
8 hráček. Rozlosování turnaje už jsme ale nechtěli měnit, a proto holky odehrály turnaj za obě družstva 
(vynechali jsme pouze vzájemný zápas). Namísto 5 zápasů po 15min jsme se tak s každým soupeřem utkali 
2x a holky tak během krátké doby odehrály hned 8 zápasů! 

Děvčata se na turnaji potkala pouze s chlapeckými týmy Slavie A, Talentu A, Rokycan A a pak s klubovými 
spoluhráčkami z DHC C. V tomto zápasu jsme ale obě družstva promíchali, aby to bylo pro všechny 
zajímavější. 

Ač byla v průběhu času patrná únava, tak holky ve všech zápasech předvedly velmi pěkné výkony  
a v porovnání se soupeři nijak nezaostávaly. Všechny se prostřídaly v brance a všechny se také dokázaly 
střelecky prosadit. Pozitivem pak bylo i to, že většina holek dokázala vnímat pokyny trenérů a především  
v nábězích a uvolnění bez míče byl patrný významný posun. Všem proto patří velká pochvala! 

Hrály: Krejzová, Kampfová, Krejčí, Přerostová, Roubová, Rybová, Schöberlová, Viazanko 

DHC Plzeň C 

Za tento tým nastoupily starší Berušky ročníku 2012, které už věkově do této kategorie patří. Pro holky  

to nebyl jen první turnaj v novém roce, ale také první zkušenosti ve skupině A. Na holkách byl vidět velký 
strach, hlavně v utkání proti starším klukům z Talentu. Rychle se ale naučily nehledět na soupeře a soustředit 
se samy na sebe, díky čemuž pak podávaly mnohem lepší výkony. 

Za celý turnaj zaslouží obrovskou pochvalu Domča, která předvedla neskutečný rozhled na hřišti a týmovou 
hru. Dalším skvělým výkonem ji stíhaly Čert s Viky, avšak na nich byl znát mnohem větší strach, který jim 
nedovolil předvést vše, co umí. Do pěkných šancí se dostala také Terka a pár pěkných gólů předvedla Nella. 
Po delší absenci se turnaje zúčastnily Ivanka s Julčou a i přes to turnaj odehrály na výbornou. 

Všechny holky moc chválím za statečnost a věřím, že na dalším turnaji budou větším soupeřům mnohem 
větším protivníkem. 

Hrály: Bergerová, Brožová, Mašková, Michalidesová, Šliková, Urbanová, Zelená 

DHC Plzeň D 

Tým DHC D byl tvořen Beruškami ročníku 2013 a soupeřil s týmy ve slabší skupině B. V některých utkáních 

bylo výrazně znát, že jsou protivníci o rok starší a holkám také chvíli trvalo se po velmi dlouhé pauze dostat 
zpátky do hry. I přesto se jim podařilo předvést velkou spoustu zajímavých akcí a pěkných gólů. 

Velkou pochvalu zaslouží Nina s Naty Gebhartovou, pro které to byly první zkušenosti v utkání, a zápas od 
zápasu na nich byl znát velký posun. Další pěkný a bojovný výkon předvedla Nikol, která byla z Berušek  
na hřišti jednoznačně nejzkušenější. Šafi a Terezka se se svými úkoly na hřišti dokázaly skvěle poprat, i když 
ne vždy vydržely dostatečně koncentrované po celou dobu utkání. Na Lili a Naty Majerčákové byla znát dlouhá 
absence, i tak se ale do zápasů pustily naplno a za svými kolegyněmi velmi nezaostávaly. 

Hrály: Brůhová, Čelustková, Gebhartová, Kiššová, Majerčáková, Troníčková, Zajíčková 

DHC Plzeň E 

Sluníčka tentokrát měla nejtěžší úlohu. V B skupině nastoupili nejen samí starší, ale i výškově větší soupeři. 

Naštěstí řada z nich hrála ohleduplně, a tak se Sluníčka v každém zápase několikrát dokázala nejen dostat 
do střelby, ale často i gólově zakončit. 



 

 

 

Výborně se pohybovaly Klaudie i Evička. Skvělý pohyb i orientaci předváděla Linda. Parádně bránila Deniska 
(v posledním zápase se i několikrát dostala do střelby). Sára i Nelča, obě suveréně nejmladší na celém turnaji, 
statečně bojovaly s většími soupeři. Také Valinka předvedla několik pěkných akcí a dala moc pěkný gól. 

Holky zaslouží velkou pochvalu. Získaly cenné zkušenosti, které určitě zúročí v příštích utkáních. 

Hrály: Ïndráková, Machová, Vildmanová, Šebellová, Kumpová, Přerostová, Nováková 

  

 

 



 

 

 

MOL liga: Další utkání ODLOŽENO!!! Sokol Poruba - DHC 
Plzeň 

I do Plzně dorazila silná vlna nákazy omikronu a tým žen se dostal do karantény. 

Nedělní utkání proti Porubě jsme na základě této skutečnosti nuceni odložit. Věříme, že se co nejdříve vrátíme 
na palubovku a budeme moci pokračovat v soutěži. Teď je ovšem nejdůležitější dbát na protiepidemická 
opatření a rychle se zhoršující situaci nepodceňovat. 

 

 

 
  



 

 

 

Mladší žačky vezou zlato i z Pololetního turnaje  
(Lázně Kynžvart 4. – 6. 2. 2022) 

Dva týdny po zlatém turnaji v Ivančicích se mladší žačky vypravily na další vícedenní turnaj, tentokrát  
do Kynžvartu. Termín turnaje bohužel vyšel na začátek jarních prázdnin, takže vedle karantén, nemocí  
a zranění nám další hráčky sebraly i plánované dovolené. Na turnaj jsme proto po řadě omluvenek odjeli 
prakticky bez jakýchkoliv výsledkových ambicí, jelikož turnaj měl být hlavně velkou příležitostí především  
pro méně zkušené holky, které doplnily i 4 minižačky. 

V prvním pátečním zápasu nás čekal velmi šikovný soupeř ze Strakonic. V něm nám i díky výborné Bětce 
v brance vyšla první polovina (7:1), avšak pak pod dojmem vybudovaného náskoku holky trochu polevily  
a nechaly soupeře snížit (8:5). Druhý zápas s Kynžvartem pak jako povedený hodnotit moc nelze. Mladší 
hráčky Kynžvartu se někdy až příliš snadno dostávaly do zakončení a nám se naopak nedařilo proměňovat 
(18:7). V posledním pátečním zápasu už byl ale výkon lepší a v turnaji nakonec třetí Chrudim vůbec nedostala 
šanci (12:1). 

V sobotním prvním zápasu s Vršovicemi holkám několik minut trvalo, než se vyrovnaly s agresivní vysunutou 
obranou soupeře. Pak však Lúca pochopila, že jedna na jednu ji (nejen v tomto zápasu) téměř nikdo neubrání 
a skóre narostlo více (13:4). V následujícím zápasu s béčkem Mostu se nám opět podařilo rychle vybudovat 
náskok a pak i přes určité polevení v koncentraci zápas dovést do vítězného konce (15:8). 

Už před posledním zápasem v základní skupině bylo jasné, že do semifinále postoupíme z prvního místa,  
a otázkou bylo pouze to, s jakým soupeřem se potkáme. Shodou okolností to nakonec vyšlo tak, že jak 
 v posledním zápasu ve skupině, tak i ve večerním semifinále jsme narazili na áčko Mostu. V prvním zápasu 
soupeř dokázal využít toho, že příležitost v brance dostaly minižačky, které nejsou tak vysoké, a proto jsme 
dostali několik gólů pod břevno, kam holky nedosáhnou. I tak jsme ale dokázali zápas dobojovat k výhře (8:7). 
Do semifinálové odvety už pak holky nastupovaly poučeny, že hráčky soupeře nelze nechat střílet z dálky bez 
kontaktu. Soupeře jsme díky agresivnější obraně téměř nepustili do zakončení, a co prošlo přes obranu, 
bezchybně pochytaly výborné Bětka s Čardou (8:1). 

Celý kruh turnaje se pak uzavřel v neděli dopoledne, jelikož ve finále nás opět čekalo družstvo Strakonic.  
Ač úvod mohl navodit dojem, že finále bude snadnou záležitostí (2 rychlé góly v první minutě), tak opak byl 
pravdou. V dalších minutách to byl velký boj, a i když se nám až tolik nedařilo ve střelbě, tak o to větší úsilí 
daly holky do obrany, za níž opět výborně chytala Bety (v 10. minutě 2:2). Ve výborné atmosféře, kterou nám 
vytvořily neúnavně fandící starší žačky, se holkám nakonec podařilo střeleckou smůlu prolomit a náskok 
krůček po krůčku narůstal. Po výborném kolektivním výkonu tak nakonec poslední zápas v turnaji skončil 
úplně stejným výsledkem, jako ten první (8:5). Tentokrát ale holky musely vyvinout o hodně větší úsilí a tvrdě 
vydřená odměna v podobě zlatých medailí je naprosto zasloužená! 

Celkově turnaj přesně splnil to, s čím jsme na něj jeli. Všechny hráčky na turnaji dostaly velký prostor na hřišti 
a především pro hráčky, které chodí jen krátkou dobu, anebo se na vícedenní turnaje vzhledem ke konkurenci 
v družstvu zatím tak často nedostanou, stejně jako pro minižačky, to byly neocenitelné zkušenosti.  
Že si nakonec z turnaje holky odvážejí na jednu stranu nečekané, ale na druhou stranu naprosto zasloužené 
zlaté medaile, je proto velmi příjemným bonusem a snad i motivací do dalších tréninků. 

Z jednotlivců je potřeba na prvním místě vyzdvihnout výkon Bety v brance, které byla jednoznačně nejlepší 
brankářkou celého turnaje a ocenění nezískala pouze z toho důvodu, že v brance jsme střídali celkem 5 
brankářek, takže Bety neodchytala tolik zápasů, aby si jí všichni soupeři všimli a dali jí hlas. Byly to však právě 
její zákroky a přihrávky do rychlých útoků, které rozhodly zápasy proti silnějším soupeřům. 

Na druhém místě pak musíme vyzdvihnout výkon Lúci, jejíž výkony se úrovni turnaje zcela vymykaly  
(cenu pro nejlepší hráčku nezískala proto, že byla vyhlášena nejlepší střelkyní turnaje). Na turnaji plnila 
přesně tu roli zkušené hráčky, kterou od ní čekáme, jelikož na jedné straně v důležitých okamžicích dokázala 
vzít střeleckou zodpovědnost na sebe a tým táhnout brankami. Na druhé straně pak vytvářela střelecké 
příležitosti pro ostatní a umožnila tak prosadit se i herně méně zkušenějším holkám. 

Výborný turnaj odehrála i Egi, která opět získala velké množství míčů a dokázala i proměňovat šance. Dobrými 
náběhy na branku se prosazovala Čarda a nejen v brance, ale i v poli se dařilo Bětce, byť její přínos v brance 
je pro družstvo nesrovnatelně vyšší. Především v obraně pak velký kus práce odvedly Anička se Simčou  
a nezklamala ani Julča. Pro ostatní pak byl turnaj především o nabírání zkušeností a někdy i trochu o boji  
se zakončením, což však bylo zapříčiněno i větším míčem, než se kterým obvykle holky hrají. Všechny se 
však dokázaly střelecky prosadit a každá má na zlatých medailích významný podíl, ať již vstřelenými 



 

 

 

brankami, prací v obraně anebo vybojovanými míči. Byť je ve hře stále spousta nedostatků, tak věříme,  
že zkušenosti, které zde holky nabraly, se v budoucnu určitě zúročí. Všem rozhodně patří velká pochvala! 

Hrály: Čardová 13 střel/7 branek, Egermajerová 17/9, Kampfová 7/4, Krejčí 4/1, Lontscharová 7/3, Pivoňková 

11/3, Pluhařová 17/3, Poskočilová 13/12, Rittichová 43/34, Rybová 5/3, Sedláčková 5/4, Vodrážková 15/7 

Chytaly Čardová, Pivoňková, Pluhařová, Poskočilová a Rybová. 

 

   

       

  



 

 

 

  



 

 

 

Starší žačky - nakonec to cinklo!  
Pololetní turnaj Lázně Kynžvart (4. - 6. 2. 2022) 

Pololetní prázdniny si starší žačky DHC Plzeň zpestřily na pololetním turnaji. Přednost v nominaci dostaly 
hráčky, které buď v Žákovské lize prostor ještě nedostaly vůbec, anebo toho příliš neodehrály. 

V pátek nás čekaly tři zápasy. Prvním soupeřem byla Chrudim. Tady jsme určovaly tempo zápasu od první 
minuty. S chutí jsme si zastříleli a v klidu si došli pro výhru 23:4. 

Druhé utkání proti Mostu bylo v úplně jiném tempu. Nám na začátku trochu déle trvalo, než jsme dokázali 
zabrat v obraně, a tak Most zaslouženě vedl 4:1. Potom zavelela do útoku Bezďa a několika vybojovanými 
míči i dvěma proměněnými sedmičkami nás dokázala vrátit zpátky do hry. Po Nelči brance z dálky jsme 
dokonce vedli už o dvě branky. Poslední pětiminutovku ale zvládl lépe Most, a tak se zaslouženě radoval  
z vítězství 10:9. 

Třetí zápas s Ústím nad Labem se hrálo vyrovnaně pouze prvních pět minut. Pak jsme ze stavu 5:3 dokázali 
odskočit na 13:3 a bylo rozhodnuto. Konečné skóre se zastavilo na 21:7 pro nás. 

V sobotu  nás na úvod čekal Cheb. Přestože jsme se snažili, tak první branku daly soupeřky. My jsme ale 
dokázali rychle odpovědět a rychle jsme se dostali do zápasu. Dobře hrála Kačka Budka, ale snažili  
se i ostatní. Holky v brance držela Komár. Trpělivou hrou jsme dokázali dotáhnout utkání k vítěznému závěru 
(8:4). 

Druhé utkání proti Písku se projevila větší herní zkušenost soupeřek. Drželi jsme se vyrovnaně  
až do 12. minuty, pak si během čtyř minut Písek vypracoval čtyřbrankový náskok a ten už si v klidu uhlídal  
až do konce. Prohráli jsme 7:11. 

Třetí utkání proti Kynžvartu se odehrálo v parádní atmosféře, kterou vytvořily fanynky obou týmů. Ve vedení 
se střídaly oba týmy. K vidění byly nejen pěkné akce, ale i řada nepřesností. My jsme si v samém závěru 
dokázali vypracovat náskok, a tak jsme vyhráli 14:11. 

První nedělní zápas proti Mostu jsme bohužel vůbec nezvládli podle svých představ. Z počátku se nám 
nedařilo v obraně, pak přišly chyby i v útoku. Každá hráčka si vybrala slabší chvilku. Most po celý zápas vedl 
a my jsme pouze dotahovali. Z vítězství 11:10 se radovaly mostecké hráčky. 

Druhý nedělní zápas byl soubojem poražených týmů z prvního semifinále. DHC Plzeň nastoupilo proti 
Kynžvartu. Zápasu předcházel slavnostní nástup – hráčky zažily opravdový nástup jako z nejvyšší soutěže. 
Hala potemněla a hlasatelka vyvolávala jednotlivé hráčky, které za ohňových a dýmových záblesků přibíhaly 
na hřiště. Tento zápas jsme zvládli na výbornou. Obrana fungovala, v útoku jsme byly zdravě drzé a Šolli 
několikrát výborně přihrála do rychlého útoku. V pravý okamžik dva góly z dálky přidala Aži. Všechny hráčky 
odehrály vynikající utkání. Komárovi se v jednu chvíli bohužel nepovedly dvě přihrávky do trháku.  
Ale tu nejdůležitější a nejkrásnější si schovala až na samý konec. Bezďa trhák proměnila, a tak jsme se pár 
vteřin před koncem ujali vedení o jeden gól. Napínavý závěr jsme ustáli a gól jsme nedostali ani ze závěrečné 
devítky po čase. A tak se radujeme z bronzových medailí! 

Celkově: Holky si zahrály na velmi dobře obsazeném turnaji. Turnaj jim přinesl několik vyrovnaných utkání, 

ze kterých získaly cenné zkušenosti. Určitě je zúročí na dalších turnajích. 

Hrály: Bezdičková 14, Budková A. 8, Budková K. 20, Dostalová 11, Košková 8, Madleňáková 6, Sedláčková, 

Svatoňová 14, Vaníková 7, Šollarová 13, Šuchmanová 2 

Chytaly Nikodemová a Nyklesová. 

  



 

 

 

   
 

  
 

     
 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Západočeské derby: DHC Plzeň tentokrát v roli 
hostujícího celku! Házená Kynžvart - DHC Plzeň (12. 2. 2022) 

Po téměř měsíci a třech odložených utkáních se DHC Plzeň vrací na palubovku. 

Kynžvart doma prohrál zatím jednou a svou reputaci si bude určitě chtít udržet. Plzeň tedy nečeká vůbec 
jednoduchý úkol. 

První vzájemný střet s Kynžvartem jsme v první půli sezóny doma zvládli výhrou 27:24, teď se to jen musí 
podařit znovu. Náš sobotní sok převáděl v průběhu podzimu skvělé výkony, díky kterým se stále drží  
na předních příčkách tabulky. V posledních zápasech se ale kynžvartským hráčkám v MOL lize příliš 
nezadařilo. Nejdříve nedokázaly získat body v Polsku s Chorzówem (27:24) a poté ani na půdě Písku,  
kde prohrály po velmi vyrovnaném utkání o dvě branky (27:25). V úterní dohrávce semifinále Českého poháru 
si však Kynžvart dokázal spravit chuť vysokou porážkou Hodonína 28:17, kterou si zajistil postup do finále 
proti Mostu. 

Plzeň stihla po dlouhé zimní pauze odehrát dvě utkání. Na rozjezd doma přehrála vysoko Chorzów 31:22, 
pak se plzeňským podařilo bodovat i v Olomouci po remíze 20:20. Do dalších zápasů bohužel Plzeňanky 
nemohly nastoupit a sobotní utkání tak bude velmi důležitou zkouškou. 

„V Kynžvartu budeme hrát skoro po měsíci, jelikož nás situace kolem covidu-19 připravila o tři zápasy. Našim 
úkolem tak bude hrát maximálně koncentrovaně a zodpovědně s minimem technických chyb. Soupeř je 
v tomto utkání jistě velkým favoritem a my uděláme vše pro to, abychom jim tuto pozici znepříjemnili. Určitě 
přijde i dost diváků, díky kterým zápas získá skvělou atmosféru. Takže západočeské derby, jak se sluší a 
patří. Zatím se dáváme zdravotně dohromady a uvidíme, jakou se nám podaří dát dohromady sestavu,“ sdělil 
před náročným duelem plzeňský trenér Richard Řezáč. 

Utkání budete moci sledovat živě na tvcom (12. 2. 2022 - 16 h) 

 

 



 

 

 

Starší dorostenky:  
DHC Plzeň - DHC Slavia Praha 29:19 (10. 2. 2022) 

Parádní vstup do jarní části sezóny se povedl našim starším dorostenkám. 

Po vyrovnaném prvním poločase předvedly skvělý výkon a porazily Slavii o deset branek. 

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas a navíc to byl také náš první po zimní přestávce. Chtěli jsme Slávii 
vrátit porážku z podzimní části, kdy jsme v Praze prohráli o jedinou branku. Holkám jsem zdůrazňoval, že je 
třeba, aby se hodně koncentrovaly na svůj výkon a že pokud chceme uspět, nesmíme příliš chybovat,“ 
podotknul po utkání trenér Pavel Touš. 

„Jsem velmi rád, že se nám tyto pokyny dařilo dodržovat hlavně v útočné fázi, kde jsme neztráceli míče a 
odměnou za to se nám podařilo odskočit až na rozdíl tří branek. V závěru poločasu se nám ale přestala dařit 
obrana, hlavně z prostoru pivota. Díky tomu soupeř náskok dorovnal a první poločas skončil pouze o jedinou 
branku (12:11).“ 

„V druhém poločase jsme postupně začali svůj náskok navyšovat a to především díky skvělému výkonu naší 
brankářky Míši Malé, která nás držela svým výkonem během celého utkání,“ hodnotí trenér průběh utkání, 
které se definitivně překlopilo na domácí stranu až v druhém poločase a zajistilo tak domácím první body jarní 
části společně s vysokou výhrou 29:19. 

„Jediné, co bych holkám vytkl, byla od druhé poloviny druhého poločasu, zřejmě pod tíhou únavy, opětovaná 
špatná obrana pivota, z čehož bylo na můj vkus mnoho sedmimetrových hodů. Pochválit chci celý tým za 
předvedený výkon a bojovnost. Velkým přínosem byl střelecký příspěvek Verči Vávrové a i výkon mladších 
dorostenek Polankové a Mancellari. Zaslouženě jsme si týmovým výkonem vybojovaly první jarní body a 
věřím, že na ně navážeme hned příští týden v Porubě,“ dodává s úsměvem nakonec. 

Příští utkání odehrají dorostenky v sobotu 19. 2. 2022 na půdě Poruby, se kterou na podzim doma také 
prohrály. 

Hrály: Polanková 2, Kordíková, Dubská 4, Buřičová 5, Tomanová 3/3, Melicharová 4/1, Bernhardová, 

Hanzelínová 3, Vávrová 7/3, Čejková, Mancellari 1 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

  



 

 

 

MOL liga: Z Kynžvartu s vysokou porážkou!  
Házená Kynžvart - DHC Plzeň 37:22 

Západočeské derby přineslo plzeňským divákům i hráčkám velké zklamání v podobě patnáctibrankového 
skalpu. 

Od úvodních minut bylo na Kynžvaru vidět větší nasazení a chuť prolomit šňůru ligových proher. Poprvé  
a naposledy v celém utkání poslala Plzeň do vedení Pája Kepková, které ve čtvrté minutě otáčela na 2:3. 
V osmé minutě už Kynžvart vedl 6:3. Dvěma góly stáhla Vlachová na 6:5, ale kynžvartská děvčata stále 
nezpomalovala a rychle navýšila zpět o tři branky 8:5. Tento rozdíl se Plzni podařil naposledy stáhnout 
k rozdílu jediné branky 8:7, blíže se už bohužel nedostaly. Domácí tlačili jednoznačně více a svědčil  
o tom i poločasový stav 17:12. 

Druhý poločas už určovaly hru pouze hráčky Házené Kynžvart. V šesté minutě druhé půle byl rozdíl stále 
pětibrankový (20:15), poté se už kynžvartský celek nenechal zastavit a v čele s jedenáctibrankovou 
Patrnčiakovou došel k vítězství 31:22. 

„Dnešní zápas vůbec nedopadl podle našich představ výsledkově a bohužel ani herně. Jediným pozitivem je, 
že se nikdo nezranil. Máme před sebou dost náročný program a musíme z hlav dnešní kolaps rychle vytěsnit. 
Naší útočnou hrou jsme soupeři dali prostor pro zakládání první a druhé vlny, a to se potvrdilo jako rozhodující. 
Máme před sebou zápasy, které musíme zvládnout, abychom byli ve hře o play-off. Dnešní utkání se nemohlo 
líbit snad nikomu v hale. Potřebujeme se rychle dostat do zápasového tempa a rytmu a pak bude vše zase 
v pořádku. Velké poděkování patří fanouškům, kteří vážili a podporovali nás celých šedesát minut.“ 
Konstatoval po utkání trenér Řezáč. 

Hrály: Kepková 1, Šmrhová, Bušauerová 1, Kantnerová 2, Formanová, Drozdová 1, Franzová 1, Galušková 

L., Lásková 2, Melicharová 3, Galušková D. 1, Vlachová 4/1, Galušková V. 7 

Chytaly Řezáčová, Malá a Mancellari. 

  



 

 

 

Žákovská liga 3. kolo DHC Plzeň (13. 2. 2022) 

V neděli 13. 2. 2022 se starší žačky DHC Plzeň představily v domácím prostředí v dalším kole Žákovské ligy. 

Sjely se týmy z Čech i Moravy. 

Přišlo také velké množství fanoušků. Všem moc děkujeme za podporu! 

První utkání nás čekaly Ivančice. Nám se výborně podařil vstup do utkání a záhy jsme vedli 8:1. Do poločasu 
jsme udrželi koncentraci v obraně, ale trochu polevili v útoku. Přesto jsme vedli 15:1. Ve druhé půli jsme  
o něco hůře bránili. Celkově jsme měli až příliš mnoho ztracených míčů (14). Vyhráli jsme 26:6. 

Druhé utkání jsme nastoupili proti Mělníku. Mělnické hráčky do té doby v soutěži ještě nevyhrály, a tak bylo 
utkání jednoznačné od začátku až do konce. V deváté minutě jsme vedli 11:0 a skóre narůstalo dál. Bohužel 
ve druhé půli jsme značně polevili v obraně a po třech obdržených brankách v prvním poločase jsme dostali 
hned 8 v poločase druhém. Vyhráli jsme 43:11. 

Třetí utkání proti Kynžvartu jsme hráli koncentrovaně od samého začátku. Do poločasu jsme si vypracovali 
desetigólový náskok. Ve druhém poločase jsme v tlaku pokračovali. Vyhráli jsme 29:7. 

Čtvrté utkání slibovalo vyrovnanou bitvu, a také to tak bylo. S Hájemi jsme v letošní sezóně dokázali prohrát 
i vyhrát. V prvním poločase jsme se přetahovali o vedení. Ve druhé půli jsme začali lépe bránit. Bříza získala 
míč a z protiútoku dala gól. Další gól přidala Majda a vzápětí v brance holky podržela Kauty. Pak se do toho 
pustily Laura s Vaici. Soupeřky sice také začaly dávat góly, ale důležité bylo, že my jsme je dávat nepřestaly. 
Vyhrály jsme 21:17. 

Hrály: Bezdičková 9, Budková A. 4, Budková K. 8, Burjasová 2, Březinová 6, Dostalová 9, Košková 7, 

Loskotová 1, Madleňáková 1, Palečková 11, Růžková M. 10, Sedláčková 2, Stulíková 7, Svatoňová 8, Vaicová 

3, Vaníková 7, Vopatová 19, Šollarová 3 

Chytaly Chvátalová, Kaucká a Nyklesová. 

  



 

 

 

Mladší dorostenky:  
DHC Plzeň - DHC Slavia Praha 24:37 (13. 2. 2022) 

Vstup do jarní části byl pro mladší dorostenky bohužel bez zisku bodů. 

Slavia byla jasně silnější od úvodu utkání a potvrdila své první místo v tabulce. 

Hostující tým šel do vedení hned v první minutě a během chvíle byl stav 0:3. Ve čtvrté minutě stahovala Sára 
Mancellari (2:3), ale Slavia opět rychle odskočila (2:6) a svůj náskok si pevně držela. Už ve dvacáté minutě 
na světelné tabuli svítil rozdíl deseti branek (4:14). Naštěstí ale plzeňské hráčky dokázaly zabojovat a poslední 
desetiminutovku vyhrály 6:4, což vedlo k poločasovému stavu 10:18. 

Ve druhém poločase šel výkon domácích nahoru a dalo by se říct, že byl druhý poločas velmi vyrovnaný. 
Slavia se sice dokázala dostat až k rozdílu patnácti branek, ale závěr patřil opět domácím. Druhá polovina 
utkání pro domácí jednoznačně nemohla být ostudná, prohráli ji pouze o čtyři branky, a to je s prvním celkem 
tabulky slušný výkon. Utkání se nicméně hraje na poločasy dva a celkový rozdíl se tak nasčítal na dvanáct 
branek a konečný stav 24:37. 

„Bohužel jsme na našeho soupeře nestačili, stejně jako v podzimní části soutěže. Utkání bylo z naší strany 
trochu uspěchané, co se týká střelby. Za to v obraně jsme již zařadili prvky, které dlouhodobě trénujeme. 
Bohužel se na nás projevila současná, tak trochu divná doba, proložená mnoha karanténami a nepřítomností 
na trénincích. Věříme, že se budeme do dalších zápasů zlepšovat,“ sdělila domácí trenérka Jana Bureš 
Galušková. 

Oproti podzimu, kdy dorostenky se Slavií prohrály o osmnáct branek, je jednoznačně vidět velký posun. 
Uvidíme, co tedy přinese sobotní utkání v Porubě. 

Hrály: Stulíková, Hofírková, Růžková 2, Polanková 6/2, Baumruková 1, Mancellari 9/1, Růžičková, Vaicová, 

Bažantová M. 2, Heřmánková 3/1, Bažantová E. 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

  



 

 

 

MOL liga: Domácí dvojzápas: DHC Plzeň přivítá Hodonín a 
Michalovce! 

Program MOL ligy je na jaře nabitý, a to i v týdnu. 

DHC čekají dvě utkání. Nejprve vyzvou ve středu 16. 2. 2022 v 18 h Hodonín a poté ve čtvrtek 17. 2. 2022 
v 16:30 h Michalovce. 

Hodonín bude jednoznačně nepříjemným soupeřem. V lize předvádí solidní výkony, a i přes své postavení 
v tabulce dokázal potrápit nejednoho soupeře. Na soupeřově půdě jsme v říjnu zvítězili 23:33, avšak velkou 
část prvního poločasu jsme byli strádajícím týmem my. Po zimní pauze a karanténách mezi týmy v celé 
soutěži nelze určit silnější družstvo tohoto střetnutí, ale pro Plzeň je jednoznačným cílem, aby body zůsta ly 
doma. 

S Michalovci nás nečeká nic jednoduššího. Současně druhý tým průběžné tabulky a po všech stránkách 
výborně připravený celek má na svém kontě ale i méně povedená utkání. V listopadu například Iuventa 
remizovala v Olomouci 25:25 a necelé dva týdny zpět prohrála o jedinou branku se svým slovenským sokem 
z Dunajské Stredy 27:26. Na všech týmech se průběžné absence hráček podepsaly, a proto je možné,  
že se našim děvčatům podaří vybojovat body i v tomto utkání. 

„S Hodonínem se budeme muset na náš výkon velmi soustředit. V posledním kole byl dost 
za očekáváním, a proto je třeba se soustředit hlavně na sebe. Máme velké rezervy v útočné fázi  
a v přechodu do útoku, to byl tedy teď náš hlavní cíl v předzápasových trénincích,“ poznamenal trenér Richard 
Řezáč. 

„Ve čtvrtek nás hned čekají Michalovce. Zde bychom chtěli dát prostor mladým hráčkám, 
aby sbíraly zkušenosti v MOL lize. Pro nás je prioritní středeční zápas, kde se budeme chtít odpíchnout a 
navázat na výkony z podzimní části,“ přidal. 

Obě utkání budou tradičně k vidění živě na tvcom. Na zápasy se ale nejlépe kouká z tribuny, 
tak neváhejte dorazit a podpořit naše děvčata na cestě do play-off. 

 



 

 

 

MOL liga: První jarní body!  
DHC Plzeň - HK Hodonín 27:25 (16. 2. 2022) 

Dnešní utkání přineslo hlavně pro diváky velmi napínavou podívanou. 

Vedení se přelévalo ze strany na stranu a o vítězi utkání se rozhodlo až v samotném závěru. 

Úvod utkání byl lepší pro Plzeň, která po třetím gólu Páji Kepkové vedla 4:2. Plzeňanky si své vedení držely 
v průběhu celého prvního poločasu, avšak stále neměly vyhráno. Hodonín se držel stále blízko, a i když se 
plzeňským podařilo odskočit k rozdílu tří branek (10:7), v závěru se soupeři podařilo vyrovnat, a dokonce 
překlopit skóre na svou stranu (11:12). To naštěstí v poslední vteřině stihla korigovat Linda Galušková gólem 
do prázdné branky a poločas tedy skončil nerozhodně 12:12. 

Do druhé půle utkání vstoupil lépe Hodonín, který se dostal do role vedoucího celku, a Plzeň byla teď týmem, 
který musel neustále stahovat dvoubrankové manko. Obrat se podařil ve čtrnácté minutě, kdy nejdříve 
vyrovnala Verča Galušková (17:17) a pár vteřin po ní poslala Plzeň zpět do vedení 
Pája Lásková (18:17). Utkání sice rozhodnuto ještě nebylo, ale Hodonín už síly otočit stav zápasu neposbíral. 
Plzni se pak ještě po gólu Nikol Melicharové podařilo navýšit až na 27:23. Více gólu už ale domácí celek 
nenastřílel a Hodonín tak dostal šanci výsledek ještě upravit. Na konec na tabuli svítil konečný stav 27:25  
a Plzeň mohla slavit své body z jarní části soutěže. 

„Dnešní utkání pro nás bylo hodně náročné. Zdravotní stav 70 % týmu nebyl optimální a museli jsme se 
sestavou hodně variabilně pracovat. Děvčata nechala na hřišti vše a odměnou jim za to bylo vítězství. Velice 
dobře se prezentovala Nikola Melicharová, která výborně nastoupila v obraně a pomohla nám se střídáním a 
pošetřením sil. Dnes to bylo hlavně o morálních vlastnostech hráček a tam jsme byli silnější než soupeř. 
Musíme rychle zregenerovat a stabilizovat zdravotní stav hráček, jelikož nás zítra čeká další nelehký zápas,“ 
řekl po domácím vítězství Richard Řezáč. 

Poděkování patří i všem, kteří dorazili a velmi hráčkám napomohli k zisku důležitých bodů. Nyní nás čeká 
ještě zítra utkání s Michalovcemi, které bude po všech stránkách jistě velmi náročné. 

Hrály: Kepková 5, Šmrhová 1, Bušauerová 2, Kantnerová, Formanová, Franzová 4, Galušková L. 7/1, 

Lásková 2, Melicharová 1, Galušková D. 1, Tomanová, Vlachová 1, Galušková V. 3 

Chytaly Řezáčková, Malá a Mancellari. 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Zápas dvou poločasů 
DHC Plzeň – MŠK Iuventa Michalovce 17:33 (17. 2. 2022) 

Nástup do utkání vypadal velmi nadějně, avšak výkon v druhém utkání na body nestačil. 

Plzeň dokázala v druhém poločase vsítit pouze pět branek a podepsala si tak další vysokou prohru. 

První branka utkání padla až ve třetí minutě z ruky Verči Galuškové (1:0). Od té doby se Plzeň držela ve 
vedení, avšak Michalovce vždy našly odpověď a nedovolily domácím odskočit. Po gólu Andy Vlachové 
v šestnácté minutě (7:6) přišlo pětiminutové ticho a čtyři rychlé branky hostujícího tým, což vedlo ke stavu 7:9. 
Naštěstí se Plzeňankám podařilo dostat zpět do hry a do poločasu rozdíl ještě stáhly na 12:14. 

Druhý poločas už taková paráda nebyla. Plzeň vstřelila branku poprvé až ve třicáté šesté minutě, kdy už byla 
Iuventa ve vedení 13:17. Ve čtyřicáté šesté minutě si svou první ligovou branku vstřelila Barbora Buřičová 
(16:21). To byla ale na dlouhou dobu poslední domácí branka. Prosadit se podařilo až Verče Galuškové 
v padesáté deváté minutě (17:31). Hostující celek byl v druhém poločase jednoznačně lepší a skvělým 
výkonem si došel k výhře 17:33. 

„Utkání s Michalovcemi jsme vydrželi hrát pouze poločas. Pak jsme nestíhali při návratu do obrany  
a Michalovce si tím vytvořily bezpečný náskok. Rozložili jsme síly a dali prostor hráčkám z dorostu. Tam se 
projevovala nezkušenost a možná i nervozita. Věříme ale, že tyto zkušenosti jim pomohou v dorostenecké 
lize. Cíl dvojzápasu byl splněn a nyní se musíme soustředit na další zápas, který odehrajeme ve středu 
v Porubě,“ řekl po utkání trenér Richard Řezáč. 

Hrály: Kepková, Šmrhová, Bušauerová, Kantnerová, Formanová 1, Franzová 1, Galušková L., Lásková, 
Melicharová 2, Galušková D. 3, Tomanová, Buřičová 1, Vlachová 3, Galušková V. 6/1 

Chytaly Řezáčová a Mancellari. 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky:  
TJ Sokol Poruba - DHC Plzeň 26:18 (19. 2. 2022) 

Brzké sobotní vstávání a dlouhá cesta do Ostravy čekala v sobotu naše dorostenky. 

Bohužel se ale z dalekého výletu vrací bez bodu. 

„V sobotu jsme se vydali do vzdálené Poruby, kde nás jednoznačně nečekal jednoduchý soupeř,  
se kterým jsme chtěli odčinit porážku z podzimu. Bohužel jsme museli odcestovat bez Barči Heřmánkové a 
Máji Polankové, ty se ze zdravotních důvodů nemohly zúčastnit,“ sdělila hned na úvod dorostenecká trenérka 
Eva Mancellari. 

Hned v prvních minutách šla Poruba do vedení a během devíti minut vedla 4:0. „Podařilo se nám skórovat až 
v desáté minutě díky mladé Terce Koškové, která měla svůj první start v dorostenecké soutěži,“ přidává. 
Terka dokonce vstřelila branky dvě a tím dostala Plzeň do hry (5:2). „Ještě ve čtrnácté minutě jsme se dostali 
na dostřel k rozdílu dvou branek. Pak už ale soupeř zapnul plné obrátky a začal svůj náskok navyšovat.“ První 
poločas tak skončil 12:6. 

„V poločase jsme hráčkám řekli, čeho se musíme vyvarovat a kde přidat. Bohužel se nám 
i přes veškerou snahu hráček již nepodařilo skóre dorovnat a ani výrazně snížit.“ Poruba si šla jasně za 
vítězstvím a svědčila o tom i úvodní desetiminutovka druhého poločasu, kterou soupeř vyhrál 7:3 a dostal se 
tak do vedení o deset branek (19:9). Ve čtyřicáté šesté minutě vedla Poruba dokonce o jedenáct (23:12). 
Plzeňské dorostenky se ale ještě dokázaly vzchopit a v závěru stáhly na konečný stav 26:18. 

„V zápase jsme udělali až příliš technických chyb (22) a to nás určitě stálo lepší skóre 
a možná i dva body. Za toto utkání zaslouží velkou pochvalu Terka Vaicová, která plnila veškeré pokyny, 
které dostala, a předvedla parádní práci v obraně. Teď nám nezbývá nic jiného než  
se poučit z chyb, které jsme v utkání vytvořili a soustředit se na další zápas, který nás čeká již v sobotu na 
domácí půdě proti nelehkému soupeři ze Zlína,“ hodnotí utkání Eva Mancellari. 

Hrály: Košková 2, Stulíková 2, Hofírková 2, Růžková 2, Baumruková, Mancellari 4/1, Růžičková 3, Vaicová 1, 

Březinová, Bažantová M. 1, Bažantová E. 1 

Chytaly Chvátalová a Kaucká. 

 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky:  
TJ Sokol Poruba - DHC Plzeň 26:34 (19. 2. 2022) 

Obě dorostenecká družstva se v sobotu brzo ráno vydala na cestu do Ostravy. 

Starším dorostenkám se v utkání podařilo získat body a stále se tak drží na páté příčce průběžné tabulky 
soutěže. 

„Zápas jsme začali v dobrém tempu, dařilo se nám v obraně, v postupném útoku jsme si trpělivě připravovali 
brankové příležitosti, a navíc se nám dařil i rychlý protiútok,“ chválí plzeňský trenér Pavel Touš. Tento skvělý 
nástup zajistil Plzni během deseti minut náskok pěti branek 4:9. Tento rozdíl byl důležitý a hráčkám se podařilo 
ho udržet až do poločasu, který skončil 11:16. 

„V přestávce jsme si rozebrali pár chyb hlavně v obranné fázi a nadále jsme chtěli pokračovat ve své hře. 
Holkám jsem zdůrazňoval, že je potřeba, aby hlavně v koncovce byly důsledné a vyvarovaly se technických 
chyb. V obraně zase, aby se soustředily na přihrávky do prostoru pivota,“ dodává. 

Druhý poločas byl velmi vyrovnaný a soupeř se držel zuby nehty. Odskočit se Plzeňankám podařilo  
až v poslední desetiminutovce, kdy se dostaly k rozdílu devíti branek 19:28. I když se soupeř v závěru vytáhl 
se smrští branek, díky kterým stáhl zpět na poločasový rozdíl (25:30), Plzeň se nedala, a ještě své vedení 
navýšila ke konečnému stavu 26:34. 

„Jsem rád, že se nám většinou dařilo plnit předem dané pokyny a po celý zápas jsme si udrželi vedení. 
Pochválit chci celý tým za předvedený výkon, bojovnost, nasazení a především velkou touhu po obou bodech. 
Body jsme si vybojovali zaslouženě, týmovým výkonem a těšíme se na další utkání, tentokrát zase v domácím 
prostředí proti vedoucímu Zlínu,“ přidává trenér plzeňských dorostenek nakonec. 

Na domácí utkání jste všichni zváni. Na podzim jsme na palubovce Zlína prohráli o jedinou branku,  
takže máme svému soupeři co vracet. Utkání se odehraje v sobotu 26. 2. 2022 v 12 h. 

Hrály: Kordíková 9, Dubská, Krausová, Komárková, Buřičová 2, Tomanová 1, Melicharová 5, Bernhardová 1, 
Hanzelínová 2, Vávrová 7/1, Mancellari 2, Toušová 5 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

  



 

 

 

Přípravky znovu na DHC Plzeň (20. 2. 2022) 

První klasický letošní turnaj Přípravek pořádalo v neděli 20. 2. 2022 DHC Plzeň v hale 31. ZŠ Plzeň. Zúčastnily 
se týmy Berušek i Sluníček. 

DHC Plzeň B 

Berušky se na turnaji sešly v převaze mladších hráček, takže se postavily do skupiny B, jako jejich kolegyně 
ze Sluníček. Od prvního utkání pro mě byla jejich hra velkým překvapením a překonáním očekávání. Všechny 
hráčky si výborně zvládaly hlídat své soupeře v obraně a dostávat se k pěkným gólovým příležitostem. 
Některé holky předváděly i skvělý přehled na hřišti a za to jim patří obrovská pochvala. Jako vždy jsme trošičku 
vázli v koncovce a v posledních minutách bylo velkým problémem udržet koncentraci. Moc děkujeme 
Sluníčkům, která si s námi zahrála kvůli našemu malému počtu. Sluníčka se vždy dokázala dobře zapojit do 
hry a kolikrát i předčit akce svých starších spoluhráček. 

Hrály: Čelustková, Majerčáková, Mildorfová, Troníčková, Zajíčková 

 

DHC Plzeň C 

Holkám se dnes výborně dařilo obsazovat hráče soupeře. Na hřišti se nejlépe pohybovala Linda, 

a také se asi nejčastěji dostala k zakončení. Jednoznačně největší bojovnicí byla Barunka. Příjemně 
překvapily svým výkonem i Niky a Evička. Domča odehrála svůj první turnaj a rozhodně se neztratila. Cvíďa 
se dnes po delší tréninkové pauze pomalu znovu dostávala do tempa a postupně se zlepšovala. Dařilo  
se i malé Terezce. 

Hrály: Lišková, Cviklová, Vrbová, Machová, Vildmanová, Uhlářová T., Rezková 

 

DHC Plzeň D 

Tento tým dnes odehrál velmi dobrý turnaj. Holkám se dařilo obsazovat útočníky soupeře. Občas jsme 

 i získali míč a skoro všechny hráčky si daly gól. 

Výborně se dnes dařilo zejména Káje, která se díky svému dobrému pohybu dostala do největšího počtu 
šancí. Příjemně překvapila také Anetka, která se snad už probouzí z dlouhého zimního spánku:-) Lucka  
i Viky navázaly na velmi dobré výkony z předchozích turnajů. Urputně bojovala Barča a vždycky  
se jí nejrychleji podařilo zorientovat se a obsadit svého hráče. Doly se snažila, ale ne vždycky byla 
soustředěná na to, co se děje na hřišti. 

Hrály: Uhlářová V., Vrbová, Lišková, Fryčková, Görnerová, Doláková 

 

DHC Plzeň E 

Také na tomhle týmu bylo vidět velké zlepšení hlavně v obsazování hráčů. Skvěle se pro přihrávky uvolňovaly 

Klaudy a Aichi. Parádní pohyb na hřišti dnes měla Deniska, které vstřelila i několik branek. Eliška dnes 
působila trochu zakřiknutě. Rybka bojovala, co jí síly stačily. A Nelča se hodně snažila, i když bylo vidět,  
že teď toho se Sluníčky moc nenatrénovala. 

Hrály: Šebellová, Slámová, Aichingerová, Rybová, Indráková, Přerostová 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOL liga: Ženy jedou do Ostravy!  
DHC Sokol Poruba - DHC Plzeň (23. 2. 2022) 

Ve středu čeká ženskou složku DHC Plzeň dohrávka šestnáctého kola MOL ligy. 

Utkání se odehraje v Porubě a jistě bude na co koukat. 

Poruba v letošní sezóně jednoznačně nepředvádí výkony jako v té minulé, avšak rozhodně nepatří mezi slabé 
soupeře. Na výhru čekají Porubanky od listopadu, kdy porazily Hodonín 30:25. Od té doby se jim podařilo 
pouze remizovat doma se Slávií Praha 26:26. Motivace odrazit se a získat body bude mezi hráčkami 
jednoznačně velká a na domácí palubovce jistě ještě větší. 

Plzeň je na tom tabulkově lépe, ale ani ona nepodává stabilní výsledky. Navíc ještě nedokázala navázat na 
výkony z podzimní části soutěže, za čímž nejspíš stojí i dlouhá pauza z důvodu karantény, která plzeňské 
hráčky na začátku roku potkala. Utkání nám jistě přinese zajímavou podívanou a velký boj o každičký 
centimetr hřiště. 

„Čeká nás další důležitý zápas tentokrát na půdě Poruby. Chceme navázat na vítězný zápas s Hodonínem a 
na první poločas proti Michalovcům. Zdravotně sice nejsme ještě úplně v pořádku, ale stav hráček se lepší. 
Poruba prokazuje, že doma je silným soupeřem, a proto musíme podat výkon na hranici možností,“ 
poznamenal před utkáním trenér Richard Řezáč. 

Utkání bude k dispozici, jako již tradičně, na tvcom ve středu 23. 2. 2022 od 18 h. 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Z Poruby bez bodů 
DHC Sokol Poruba - DHC Plzeň 27:25 (23. 2. 2022) 

Skvělý první poločas bohužel nestačil na vítězství. 

Poruba byla doma hlavně v druhé půli jednoznačně silnější a bere po dlouhé době dva body. 

Domácí celek šel v úvodu do vedení 2:0, ovšem pak během pár minut Plzeň dokázala otočit a stav byl rázem 
2:3. Porubě se ještě podařilo srovnat, avšak do vedení se už nedostala. Sedm různých plzeňských hráček 
stálo za stavem 4:7, který na tabuli svítil ve čtrnácté minutě. K vyššímu náskoku se sice hostující Plzeň ještě 
dostala, udržet si ho ale nedokázala. Poruba chtěla vyhrát a neúprosně dál tlačila. Výsledkem byl poločasový 
stav 13:15. 

Úvodní desetiminutovku druhého poločasu vyhrála Poruba 5:2 a to ji stačilo k vybudování vedení 18:17. 
Plzeňanky se pak už jen marně snažily výsledek zvrátit zpět na svou stranu. Nejblíže se dostali na rozdíl 
jedné branky (46´ 20:19; 52´ 21:20). Domácím se ještě podařilo své vedení navýšit až na rozdíl tří branek 
(23:20). V závěru se Plzni tento stav ještě podařilo zkorigovat a se závěrečným hvizdem byla Plzni podepsána 
porážka 27:25. 

„Zápas jsme dnes nezvládli. Potýkáme se stále se špatným zdravotním stavem a nejsme bohužel dost 
agresivní jak v obraně, tak v útoku. Zápas jsme ztratili ve druhém poločase, kdy jsme měli desetiminutovku, 
ve které jsme se nedisciplinovaně nechali vyloučit, a soupeři dovolili otočit utkání. Pak už jsme byli bez energie 
zápas otočit zpět. Musíme v reprezentační pauze hodně zapracovat a vrátit se k našim výkonům 
z podzimního období. Dnes jsme nebyli ochotni nechat v Porubě něco navíc, a to nás stálo vítězství. Pro play-
off musíme odevzdávat výkon na hranicích svých možností,“ komentoval prohru Richard Řezáč, trenér 
ženského týmu DHC Plzeň. 

Příští utkání odehrají ženy v sobotu 26. 2. 2022 na půdě Mostu. Pak je čeká téměř dvoutýdenní pauza, po 
které je uvidíme opět doma v odvetě se Šaľou 13. 3. 2022. 

Hrály: Kepková 2, Šmrhová, Bušauerová 1, Formanová 2, Drozdová 1, Franzová 1, Galušková L. 3, Lásková, 

Melicharová 2, Galušková D., Tomanová, Vlachová 4, Galušková V. 9/5 

Chytala Řezáčová. 

  

 

  



 

 

 

MOL liga: Hrajeme venku  
DHK Baník Most - DHC Plzeň (26. 2. 2022) 

Utkání s Mostem bude velkou zkouškou, která hráčky může nakopnout do dalších bojů. 

Kvality našeho sobotního soupeře jsou známy jistě všem. Most je v sezóně zatím téměř bezchybný. Prohrál 
pouze s Michalovci, které ovšem zaváhali ještě dvakrát a na Most nyní ztrácí jeden bod. Nadějí nám může 
být nepříliš jednoznačný výsledek, který má Most na kontě se Zlínem (27:32). Každý tým si v sezóně vybere 
svůj „zápas blbec“ a pro Baník to může být v zítřejším utkání. 

Jelikož na plzeňských hráčkách neleží tíha povinnosti zvítězit, mohou naše hráčky pouze mile překvapit,   
a hlavně se konečně vrátit svým výkonem zpět do svých starých kolejí. Utkání bude jistě tak jako tak zajímavé. 

„Zápas v Mostě je pro nás možnost si ověřit, jestli to byl v Porubě pouze výpadek anebo jestli na nás ta 
covidová pauza zanechala vážnější stopy. Jedeme k soupeři s velkým respektem, ale s odhodláním podat co 
nejlepší výkon před repre pauzou. Každý takový zápas nás může posunout kvalitativně  
i mentálně. Mnoho zápasů do konce základní části nezbývá a my musíme hrát každý zápas na hranici svých 
možností, abychom byli připraveni na důležité souboje o play-off,“ sdělil po posledním předzápasovém 
tréninku trenér Richard Řezáč. 

Utkání bude k dispozici živě na tvcom od 17:30 h, tak u toho buďte s námi alespoň přes obrazovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jsme ve finále! Mladší žačky:  
Kvalifikace Házenkářského desetiboje (26. 2. 2022) 

V sobotu se v hale 31. ZŠ uskutečnila krajská kvalifikace Házenkářského desetiboje mladších žaček, do které 
se kromě našeho družstva přihlásilo pouze družstvo Slávie VŠ Plzeň. Vzhledem k tomu, že finálový turnaj 
(Mistrovství republiky mladších žaček) se uskuteční rovněž v Plzni, tak bylo již předem jasné, že vítěz krajské 
kvalifikace nebude muset do dalšího kola kvalifikace (mezi kraji), ale zajistí si účast přímo ve finále, do nějž 
se kvalifikuje pouze 6 nejlepších družstev z celé republiky. 

Z pohledu obou soupeřů byl však systém kvalifikace i přesto velmi krutý, jelikož se zde potkala družstva, která 
z čistě házenkářského hlediska patří rozhodně mezi nejsilnější v této kategorii a která by si obě účast ve finále 
bezpochyby zasloužila (tuto sezonu jsme se Slávií 2x vyhráli a 1x prohráli, výsledek však byl vždy velmi 
těsný). My jsme proto do této velmi specifické soutěže vstoupili sice na jedné straně s velkým respektem  
k soupeři, avšak i s vědomím vlastní síly podpořené poctivou přípravou. A právě ta celý turnaj rozhodla. 

Už od první disciplíny bylo jednoznačné, že holky mají natrénováno o hodně více než soupeř, a to se na 
výsledcích jasně projevilo. V jednotlivých dovednostních disciplínách (rychlý běh na 2x15m, hod do dálky, 
skok z místa, střelba na přesnost i překážková dráha) se započítává vždy výkon nejlepších 10 hráček, přičemž 
vyjma přesné střelby, ve které máme asi největší rezervu, byl ve všech ostatních disciplínách rozdíl naprosto 
jasný. 

V házenkářských disciplínách, kde se samostatně hodnotí osobní obrana, shot-outy, utkání a aktivita  
(za každou hráčku, která dá gól v osobce nebo utkání získává družstvo bod do aktivity), to však již bylo  
o poznání vyrovnanější. V osobce se nám podařilo na začátku rychle odskočit a náskok i díky výbornému 
výkony Lucky v brance udržet až do konce (8:4). V shot-outech si naopak držel těsný náskok soupeř,  
ale Róza s Bety výbornými zákroky zavelely k obratu a jejich přesné přihrávky holky dokázaly zúročit 
v úspěšná zakončení za dva body (18:12). V utkání se pak výsledek přeléval z jedné strany na druhou.  
Na obou stranách byla patrná nervozita, takže gólů příliš nepadalo, na čemž měla velký podíl i výborně 
chytající Bety. Na konci to již vypadalo, že utkání skončí remízou (po které by musel následovat los), což však 
po time-outu krásným podstřelem 3 sekundy před koncem odmítla Lúca (7:6). Korunu výbornému výkonu pak 
nasadilo navíc i vítězství v aktivitě (7:3). 

Suma sumárum se naštěstí naše obavy před kvalifikací ukázaly jako liché, jelikož po celkově výborném 
výkonu, na němž měla velký podíl každá ze 14 zúčastněných hráček, jsme velmi silného soupeře dokázali 
porazit úplně ve všech disciplínách a s maximálním počtem získaných bodů si jasně vybojovali postup  
do finále. Tím však naše cesta teprve začíná, jelikož do červnového finále je ještě spousta věcí ke zlepšení  
a my věříme, že pro holky to bude velká motivace, aby na sobě dále pracovaly a tím rozvíjely své dovednosti. 
Protože to je to, o co tu jde z hlediska jejich dlouhodobého vývoje především. 

Holkám patří za dosavadní přístup k přípravě velká pochvala. Vedle všech hráček, které se kvalifikace 
zúčastnily, je pak potřeba poděkovat i holkám, které se teď sice do nominace nedostaly, ale které přesto přišly 
fandit a pomáhat při disciplínách (Anička, Kiki, Simča). A v neposlední řadě musíme obrovsky poděkovat  
i fanouškům, protože právě jejich podpora byla možná tím rozhodujícím jazýčkem na vahách, který rozhodl 
těsné házenkářské disciplíny. 

Hrály: Beráková, Čardová, Červená, Dlesková, Egermajerová, Honalová, Kaucká, Krejčí, Poskočilová, 

Rittichová, Růžičková, Samcová, Sedláčková, Vodrážková 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky:  
DHC Plzeň - Handball PSG Zlín 29:32 (26. 2. 2022) 

Mladší dorostenky prolomily ledy a předvedly na domácí palubovce velmi pěkné utkání. 

Utkání odstartovaly hostující hráčky smrští branek, která je už v osmé minutě poslala do vedení 1:6. Plzeňské 
hráčky se však dokázaly na tento rozjetý zlínský vlak nastoupit a postupně začaly náskok svých soupeřek 
stahovat. Ve dvacáté minutě už bylo srovnáno (8:8) a bylo opět o co hrát. Závěr však hrál do karet více hostům 
a v poločase tak vedl soupeř 13:16. 

Nástup do druhého poločasu se Plzeňankám nadmíru podařil a během dvou minut dokázaly skóre otočit  
na 16:17. Zbytek utkání už byla neskutečná přestřelka a vedení se přelévalo ze strany na stranu. Ve dvacáté 
sedmé minutě domácí stahovaly na 29:30. Více branek už bohužel do soupeřovy branky vstřelit nedokázaly 
a doma tak bohužel body nezůstaly. Odjel s nimi soupeř, společně s výhrou 29:32. 

„Za utkání se Zlínem bych chtěla holky pochválit. Konečně jsme do útoku zařadili kombinace,  
které již dlouho trénujeme. Neměli jsme zbrklou střelbu a v obraně jsme pracovali velmi dobře. I díky tomu 
jsme se silným soupeřem dokázali držet krok až do posledních minut, kde nás bohužel soupeř přetlačil o tři 
branky. Zde se bohužel projevila naše herní nezkušenost, ale věřím, že děvčata si z toho vzala ponaučení a 
v příštích utkáních již dosáhneme na body,“ zhodnotila utkání trenérka mladšího dorostu Jana Bureš 
Galušková. 

Nyní dorostenky čeká pauza, po které vyrazí do Mostu, kde odehrají utkání v neděli 13. 2. 2022. 

Hrály: Košková 1, Stulíková 1, Zídková, Růžková 1, Polanková 5/1, Kreibichová, Baumruková 5, Mancellari 

4, Růžičková 3, Vaicová, Březinová 1, Bažantová M., Heřmánková 7/2, Bažantová E. 1 

Chytaly Chvátalová a Kaucká. 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky:  
DHC Plzeň - Handball PSG Zlín 27:32 (26. 2. 2022) 

Starším dorostenkám se o víkendu bohužel nepodařilo navázat na předchozí vítězství. 

 „Zápas jsme začali ve velkém stylu, přesně jak jsme chtěli. Dodržovala se taktika, dobře fungovala obrana i 
s rychlým protiútokem. V proměňování gólových příležitostí jsme byli téměř stoprocentní  
a naše hra se musela divákům v hledišti líbit,“ chválil domácí trenér Pavel Touš své svěřenkyně,  
které už v desáté minutě vedly 10:4. Vedení o šest branek se jim podařilo držet jen do čtrnácté minuty (12:6). 
„Ještě v prvním poločase jsme bohužel polevili v koncentraci, přestalo se nám dařit v koncovce  
a polevili jsme i v obraně,“ to vedlo dokonce až ke srovnání skóre na 12:12. Plzni se v posledních minutách 
podařilo vrátit zpět ke svému startovnímu výkonu, a nakonec z toho byl příjemný poločasový náskok tří branek 
16:13. 

„Po změně stran ale jako bychom se zalekli, že můžeme vyhrát.“ Pět minut druhého poločasu Zlínu stačilo, 
aby se dostal do vedení 16:17. „Kupili jsme chybu za chybou, hlavně v obranné fázi.“ Zpočátku možná 
rozhodnuté utkání se proměnilo v přetahovanou a boj o každý centimetr na hřišti. Ve dvacáté třetí minutě o 
vítězi ještě rozhodnuto nebylo (26:26). „Bohužel nám na konci došli síly a soupeř nás začal více přehrávat,“ 
to vedlo k navýšení zlínského vedení, které už domácí hráčky nedokázaly zvrátit, a utkání skončilo porážkou 
27:32. 

„Pochválit chci Verču Vávrovou, za její bohatý brankový příspěvek, který nás držel ve hře po celý zápas. I 
zbytek týmu ale zaslouží pochvalu za bojovnost a vynaložené úsilí. Je škoda, že jsme bez bodového zisku, 
ale věřím, že se dobře připravíme na další utkání, ve kterém získáme dnes ztracené body,“ zakončil Pavel 
Touš své hodnocení. 

Příští utkání čeká na starší dorostenky po reprezentační pauze v neděli 13. 2. 2022 na půdě Baníku Most. 

Hrály: Polanková, Kordíková 2, Dubská, Krausová 1,  Buřičová 2, Tomanová 2, Melicharová 1,  Vávrová 15/4, 

Mancellari , Toušová 4, Plojharová, Čejková 

Chytala Malá. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Z Mostu bez bodů 
DHK Baník Most - DHC Plzeň 39:25 (26. 2. 2022) 

Velká bojovnost, která byla konečně zase k vidění, dnes bohužel nestačila. 

Most potvrdil své postavení v tabulce a v utkání zvítězil rozdílem čtrnácti branek. 

Start utkání se vydařil lépe Plzni, která šla rychle do vedení 0:2. Vedení plzeňských smazala v šesté minutě 
Iveta Korešová (4:4) a v následující minutě Most dokázal i navýšit. To se ještě podařilo srovnat Andy 
Vlachové, avšak pak Baník opět odskočil (7:5). Verča Galušková v desáté minutě stahovala na kontaktní 
branku 7:6. Následující pětiminutovka hrála do karet spíše domácím a Plzeňanky se nedokázaly prosadit.  
To také vedlo k navýšení mosteckého vedení na rozdíl čtyř branek (10:6). Domácí celek se ještě před 
závěrečnou desetiminutovkou dokázal dostat ke stavu 16:9. Následující minuty však patřily Plzni.  
Pěti brankami se hráčky DHC dostaly zpět do hry (17:14), avšak Most nepolevil a před přestávkou přidal ještě 
dvě branky (19:14). 

Druhou půli zahájila smrští branek Adéla Štříšková, která tak poslala domácí k téměř desetibrankovému 
vedení 24:16. O deset to bylo až ve čtyřicáté minutě (28:18) a Baník stále navyšoval. Plzeňský hráčky  
se držely a rozhodně nechtěly jet domů s vysokou porážkou. V závěru celého utkání se Mostu opět podařilo 
navýšit svůj náskok, a i přes závěrečnou korekci Andy Vlachové si připisujeme další porážku 39:25. 

„Zápas v Mostě pro nás výsledkově nedopadl nejlépe, ale určitě odjíždíme s lepším pocitem oproti zápasu 
v Porubě. Hráčky se snažily vyrovnat hře Mostu, což se nám dařilo v prvním poločase. Bohužel naše chyby 
nebo nepřesná zakončení domácí trestali z rychlého protiútoku a to rozhodlo. Most nemá v dnešní době 
konkurenci, a to je třeba brát. Každopádně hráčky dnešní zápas odmakaly a je třeba  
na tomto stavět i v další přípravě před důležitými zápasy, které nás čekají po repre pauze,“ hodnotil trenér 
Richard Řezáč. 

Hrály: Kepková 2, Šmrhová 1, Bušauerová 2, Formanová, Drozdová, Franzová 1, Galušková L., Lásková 3, 

Melicharová 3, Galušková D., Tomanová, Vlachová 6/1, Galušková V. 7/2 

Chytaly Malá a Řezáčová. 

 

  



 

 

 

Zlatá série mladších žaček pokračuje  
(Slavie Praha 27. 2. 2022) 

Náročný víkend zakončily mladší žačky účastí na velmi silně obsazeném turnaji, který pořádala Slavie Praha. 
A stejně úspěšně, jako víkend začal (postup do finále Házenkářského desetiboje), tak i skončil. 

První zápas turnaje proti béčku Slavie holky ještě prospaly (19:4), ale za to ve druhém proti Velké nad Veličkou 
už to byla jiná káva. Po velkém boji od začátku až do konce jsme po nejlepším výkonu výborně hrajícího 
soupeře udolali i díky 8 brankám Lúci 12:9. Ve třetím zápasu proti Hájům pak koncentrace holek již sice trochu 
poklesla, ale i tak jsme jasně zvítězili 22:9. Zato čtvrtý zápas proti Milevsku nelze (chce se říct téměř jako 
vždy) hodnotit jinak, než jako katastrofu. Se soupeřem, kterého např. Velička porazila o 20 branek, jsme  
se kvůli obrovskému množství technických chyb a nedůrazné obraně trápili od začátku až do konce a nakonec 
byli rádi za výhru 15:11. 

Naštěstí v posledním zápasu o zlato proti domácímu áčku dokázaly holky opět zapnout naplno. Možná již pod 
vlivem únavy z náročného programu byl zápas oboustranně mnohem více o boji, než o nějaké velké 
házenkářské kvalitě a gólů příliš nepadalo. Rozhodující náskok se nám tak i díky výborně chytající Lucce 
podařilo vybojovat až v poslední pětiminutovce, kdy jsme se šňůrou 3 branek dostali do vedení, které se těsně 
podařilo udržet (9:8). 

Celkově patří holkám velká pochvala, jak se s náročným programem posledních dnů vypořádaly. Příprava na 
desetiboj i samotná kvalifikace sebraly hodně fyzických a psychických sil, což se projevilo především proti 
slabším soupeřům. V zápasech proti těm silnějším se ale holky dokázaly zkoncentrovat, zapnout naplno  
a zápasy ubojovat. Z jednotlivců se střelecky nejvíce dařilo Lúce, která však někdy ze spojek zůstávala až 
příliš osamocena. Výborný turnaj odehrála na křídle Egi, která byla po zásluze vyhlášena nejlepší hráčkou 
družstva. Dařilo se i Róze s Vendy, byť od nich už jsme letos viděli určitě lepší výkony. Nezklamaly ani Bety 
s Natálkou a Luckou a především v obraně odvedly velký kus práce Anička s Gábi. Z brankářek se tentokrát 
nejvíce dařilo Lucce. Střelecky se ale prosadily téměř všechny hráčky, i když u některých by snaha ohrozit 
branku soupeře měla být rozhodně větší. 

Hrály: Cvačková, Čardová, Červená 10, Dlesková 7, Egermajerová 11, Kampfová 2, Kaucká 6, Lontscharová 

2, Pluhařová 1, Poskočilová 5, Rittichová 23, Růžičková 1, Samcová 9, Sedláčková 

Chytaly Čardová, Červená, Kaucká, Pluhařová, Poskočilová.  

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Žákovská liga starších žaček 4. kolo Bohumín (5. 3. 2022) 

Možná do nejvzdálenější destinace od Plzně (bráno ze všech účastníků Žákovské ligy) zavál los starší žačky 
v dalším kole Žákovské ligy. Naštěstí je Bohumín výborně dostupný vlakem, a tak si hráčky v pátek užily cestu 
Pendolinem. 

Z turnaje se bohužel z důvodu nemoci omluvil tým Karviné, a tak si proti sobě zahrály pouze týmy Mostu, 
Písku, Plzně a domácího Bohumína. 

První utkání proti Bohumínu jsme zvládli velmi dobře. Na začátku jsme velmi koncentrovaně brán ili a brzy  
si vypracovali náskok, který narostl až do poločasového vedení 17:4. Ve druhé půli jsme byli o poznání méně 
koncentrované. Brzdila nás řada nepřesností i několik vyloučení. Přesto jsme zvítězili jasným výsledkem  
27:10. 

Druhé utkání proti Mostu lze hodnotit jako nejvíce vydařené z celého dne. Od začátku jsme hráli odvážně, 
velmi dobře bránili. V první půli jsme si vypracovali třígólový náskok a ve druhé půli ho ještě výrazně navýšili. 
Pochvalu zaslouží všichni. 

Bohužel, jak už to tak bývá, po velmi vydařeném utkání přišlo utkání velmi nepovedené. V prvním poločase 
jsme ještě jakžtakž drželi krok, ale nepodařilo se nám odskočit na větší než dvougólový rozdíl. Na začátku 
druhé půle jakoby se nám přestalo dařit úplně. Písek byl odvážnější, důraznější. My jsme v obraně působili 
zmateným dojmem a v útoku zahodili celkem šest vyložených šancí. Po dramatickém závěru nakonec 
skončilo utkání remízou. 

Celkově: Holky opět působily velmi kolektivním dojmem. Branky se tradičně rozložily na více hráček. Pokud 

se nám dařilo, tak se dařilo všem. A bohužel i v utkání s Pískem - když se nedařilo, nedařilo se všem. 

Hrály: Bezdičková 9, Burjasová 3, Březinová 6, Hanzlíková 8, Košková 1, Loskotová 1, Palečková 4, Růžková 

M. 9, Stulíková 7, Svatoňová 2, Vaicová 3, Vaníková 2, Vopatová 7, Šantorová 2, Šollarová 4 

Chytaly Kaucká a Nyklesová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přípravky opět na DHC Plzeň (6. 3. 2022) 

Další ze série turnajů opět odehrály Sluníčka i Berušky v domácí prostředí (hrálo se v hale 31. ZŠ Plzeň). 

Berušky 

Berušky se na turnaj přihlásily jako dva týmy, avšak kvůli marodce se jich sešlo pouze osm, takže všechny 

hráčky zasáhly do všech utkání obou týmů. Už v těžkém prvním zápase byla dojem ze hry holek velmi milým 
překvapením a s každým odehraným utkáním se jejich výkon zlepšoval. Obrovským plusem pro holky bylo 
zjištění, že se dá hrát i se silnějšími kluky, kterým dokázaly vstřelit nemálo branek. V brance i v poli předváděly 
skvělé výkony Nina s Lili. Spoustu pěkných gólů vstřelila Barča a v obraně se velmi vyznamenala Terezka 
Čelusková. Světlé momenty si připsala Terka Čechová. Své první branky vstřelily hned tři nové posily Naty, 
Kája a Sofi, které plnily obdržené pokyny a zápas od zápasu zvyšovaly své kvality. 

Hrály: Čechová, Čelustková, Dobiášová, Gebhartová, Chovanová, Pavízová, Troníčková, Zajíčková 

 

 

 

 

 

Sluníčka 

Sluníčka měla do turnaje přihlášené tři týmy. Bohužel dost hráček onemocnělo, a tak se turnaje zúčastnilo 
nakonec jen 14  statečných. 

Na výbornou se s turnajem popasovaly hráčky, které startovaly pod hlavičkou DHC Plzeň C (Citróni :-) Jejich 
tým hrál v prostřední výkonnostní skupině. Až na utkání proti Rokycanům byly všechny zápasy vyrovnané. 
Holkám se dařilo obsazovat soupeřky. Trochu horší už to bylo s uvolněním pro přihrávku. Nicméně všechny 
hráčky se opakovaně dostávaly do brankových příležitostí (i když ta přesnost v zakončení nám ještě chybí).  

DHC Plzeň D (Delfíni) i DHC Plzeň E (Eropláni) startovaly ve skupině C. Holky se snažily a bylo vidět, že opět 
udělaly pokrok. Také jim se dařilo obsazovat protihráče soupeře. Největší rezerva byla v přesnosti přihrávek 
(zejména v rozehrání od brankářek), a také v zakončení. Do šancí už se dostáváme, ale dost často  
jen přihrajeme brankářce. 

Holky zaslouží velkou pochvalu - většina odehrála velkou porci minut, protože kromě svého originálního týmu 
si zahrála nejméně ještě jednou za další tým. 

Hrály:  Citróni: Aichingerová, Indráková, Fryčková, Schejbalová, Machová 

Delfíni: Slámová, Šebellová, Vildmanová, Görnerová 

Eropláni: Cviklová, Voráčková, Kumpová, Müllerová, Lišková 

   



 

 

 

4. ples DHC Plzeň a první maškarní DHC Plzeň 

Tak to vypadá, že se konečně dočkáme :-) 

Třetí ples proběhl 31. 1. 2020 ještě v Sokolovně Bolevec. V roce 2021 nebyly bohužel kvůli epidemii 
koronaviru podobné akce možné. 

Teď už to ale vypadá, že se opatření uvolní a bude možné na tradici znovu navázat. 

4. ples DHC Plzeň proběhne v nově zrekonstruované Sokolovně Újezd (26. 3. 2022). 

Házenkářského fanouška tento den nejprve čeká „předehra" v podobě utkání MOL ligy žen (od 15 h přivítá 
DHC Plzeň v domácím prostředí Zlín). 

Následovat bude od 20 h klubový ples. Na něm nebudou již tradičně chybět zajímavá kulturní vystoupení ani 
tombola s atraktivními cenami. Také uvedeme další osobnost do Síně slávy.  A nevynecháme  
ani oblíbenou anketu a o krále a královnu plesu (pozor! hlasuje se na zakoupených vstupenkách!) 

Jakousi „dohrávkou" pak bude nedělní maškarní pro děti (27. 3. 2022). Od 14 h bude opět v Sokolovně Újezd 
připraveno 1. maškarní DHC Plzeň. Děti čeká pestrý program, kromě tance budou připraveny  
i nejrůznější soutěže. Samozřejmě nebude chybět ani tombola a soutěž o nejhezčí masku. 

Lístky na obě akce je možné získat u Markéty Volkové (tel. 607 585 396 - marketa.volkova@seznam.cz). 

Předem děkujeme za ceny do obou tombol (nejen té dospělácké, ale i té dětské). (Prosíme, doručte nám 
nejpozději do pátku 18. 3., abychom stihli vše připravit.) 

 

    

  



 

 

 

DHC Plzeň nabízí zdarma sportování ukrajinským 
děvčatům! 

Válka na Ukrajině je ústředním tématem posledních dní. V nelehké situaci se ocitly ženy a děti, které musely 
opustit rodnou zem. 

DHC Plzeň se snaží alespoň malinko pomoci a nabízí ukrajinským děvčatům, která našla svůj přechodný 
domov v Plzni, možnost sportovního vyžití. Samozřejmě zdarma. 

Ukrajinská děvčata se mohou kdykoli zapojit do kteréhokoli tréninku. Míč jim zapůjčíme. V případě potřeby 
vyřešíme i sportovní oblečení. 

 

 



 

 

 

MOL liga: Ženy hrají doma.  
DHC Plzeň - HK Slovan Duslo Šaľa (13. 3. 2022) 

Po repre pauze se DHC Plzeň opět postaví na palubovku. 

Před domácím publikem dohrají utkání 15. kola MOL ligy proto slovenské Šaľe. 

Náš nedělní soupeř vstoupil do jarní části soutěže velmi dobrými výsledky. Slovenkám se podařilo vysoko 
porazit Písek (35:23), doma potrápit silné soupeřky z Dunajské Stredy (26:27) a v Kynžvartu držet tempo 
s domácím celkem v utkání, které bylo napínavé až do poslední minuty (29:28). V současné době se Šaľa 
drží na osmé příčce, o čtyři body za námi. 

Plzeň do druhé půle soutěže určitě nevstoupila tak, jak by si všichni představovali a z jara si zatím připsala 
pouhé tři body, a to z remízy s Olomoucí (20:20) a domácí výhry s Hodonínem (27:25). Herní projev všech 
hráček se ale zápas od zápasu zlepšuje a na domácí palubovce se jistě o dva body poperou. 

„Zápas se Šaľou pro nás bude po delší době možnost se představit před vlastními diváky 
a dokázat jim, že jsme se od posledních dvou zápasů doma posunuli a budeme se prezentovat kompaktním 
bojovným výkonem. Šaľa je velmi zkušený soupeř a nedává kůži lacino. Příprava probíhá standardně a hru 
soupeře jsme analyzovali na videoporadě. Utkání bude velmi tvrdé a v tempu, na což se připravujeme. Do 
konce základní části už nezbývá moc zápasů, a proto se musíme soustředit na sebe a jednotlivými kroky se 
postupně posouvat k play-off,“ komentuje přípravu na důležitý zápas trenér Richard Řezáč. 

Utkání bude tradičně k dispozici živě na tvcom od 17 h. Lepší výhled je ale z tribuny, tak dorazte a podpořte 
DHC Plzeň přímo v hale. 

 



 

 

 

Březnový turnaj mladších žaček (DHC Plzeň 12. 3. 2022) 

V sobotu 12. 3. jsme si v domácí hale uspořádali vlastní turnaj, na který jsme kromě třech našich družstev 
pozvali i soupeře ze Slavie VŠ Plzeň a Kynžvartu. Turnaj se hrál ve dvou skupinách po třech týmech a soupeři 
se mezi s sebou utkali dvoukolově. 

Skupina A 

Po řadě turnajů, kde holky někdy až příliš snadno vyhrávaly, jsme si tentokrát cíleně pozvali velmi silné 

soupeře - mladší žačky Slavie VŠ Plzeň, které v této kategorii patří mezi nejsilnější v celé republice, a starší 
žačky Kynžvartu. 

A už první zápas proti Kynžvartu ukázal, že pokud se holky chtějí starším hráčkám vyrovnat, je potřeba 
přepnout na úplně jiný rychlostní stupeň. V prvním poločasu byl strach ze soupeře až příliš velký a i když  
v druhém přišlo o trochu zlepšení, i tak jsme jasně prohráli. Povedený pak nebyl ani druhý zápas proti Slávii, 
kdy především aktivita v útoku i střelecká úspěšnost byly velmi nízké (pouze 4 vstřelené branky za 24 min). 
Nebýt velmi dobře chytající Bety s Luckou, byl by rozdíl ve skóre výraznější. 

Odveta proti Kynžvartu nám již vyšla o poznání lépe. Útok již byl odvážnější a obrana rozhodně agresivnější. 
Výborně zachytala především Róza, které ve druhém poločasu zdatně sekundovala Bety. Těsná prohra  
s velmi silným soupeřem tak mrzet nemusela. 

Poslední zápas proti Slavii pak ale opět povedený nebyl. Na holkách byla už hodně patrná únava, jelikož řada 
z nich musela hrát i za družstva v druhé skupině a prostoru pro odpočinek tak bylo velmi málo. Vyzdvihnout 
tak je opět potřeba především Rózu v brance. 

Celkově byl turnaj pro holky především velkou zkušeností, jelikož si snad uvědomily, že porážet slabší 
soupeře až takové umění není a že pokud chtějí v házené něco dosáhnout, musí umět naplno zabrat i proti 
těm silnějším. 

Hrály: Čardová, Červená, Dlesková, Egermajerová, Kampfová, Kaucká, Pluhařová, Poskočilová, Rittichová, 

Růžičková, Samcová, Sedláčková, Vodrážková 

Chytaly Čardová, Červená, Kaucká a Poskočilová. 

 Skupina B 

Ve skupině B se utkala naše družstva růžových a černých s béčkem Slávie Plzeň. Původní předpoklad,  
že k dispozici budeme mít cca 30 hráček a v klidu postavíme celkem tři družstva, se bohužel kvůli velkému 
počtu omluvenek nenaplnil a po odstoupení nemocné Lúci nám tak zbylo pouze 20 hráček. Takže většina 
holek hrála minimálně za dvě družstva (některé dokonce za všechny tři). 

Vzájemné zápasy černých a růžových přinesly pěknou házenou, v níž si holky nic nedarovaly a bojovalo  
se od začátku až do konce. Zápasy se Slávií, za níž nastoupily převážně minižačky, pak byly o něco slabší, 
a proto dostaly větší příležitost i herně méně zkušenější hráčky. 

Holky je určitě potřeba pochválit, protože některé z nich odehrály v obou skupinách dohromady i 6 či 7 zápasů 
a vydaly se ze všech sil. 

Hrály: Čardová, Dlesková, Egermajerová, Haberová, Hřebejková, Kampfová, Krejčí, Krejzová, Pivoňková, 

Pluhařová, Roubová, Růžičková, Rybová, Sedláčková, Viazanko, Vodrážková 

Chytaly Čardová, Pivoňková, Pluhařová a Rybová. 

         

 

 

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Turnaj mini 4+1 (Talent Plzeň 13. 3. 2022) 

V neděli 13. 3. 2022 se v hale a tělocvičně Bolevecké ZŠ uskutečnil další turnaj v kategorii mini 4+1, kterého  
se zúčastnila hned 4 naše družstva. 

DHC A a B 

Áčko i béčko, tvořené hráčkami ročníku 2011 a dvěma začínajícími mladšími žačkami, startovalo v nejsilnější 
skupině. Bohužel i tentokrát přišla řada omluvenek a k dispozici bylo celkem pouze 9 hráček. Družstva jsme 
proto doplňovali hráčkami ročníku 2012 ze skupiny od Rittišky. 

Obě družstva se vyjma vzájemného zápasu utkala s týmy Šťáhlavy A, Rokycany A, VŠ kluci A, Talent A, VŠ 
holky A. Ač začátek byl tradičně ospalejší, tak postupně se holky rozehrály a byla k vidění velmi pěkná 
miniházená. Se všemi soupeři jsme dokázali sehrát vyrovnané zápasy a ve většině z nich mít mírně navrch. 
Pozitivem pak je i to, že se stále více daří zapojovat do hry i herně zatím méně zkušenější hráčky, které se 
všechny dokázaly střelecky prosadit. 

Holky je určitě potřeba pochválit jak za přístup k turnaji, tak i za zvládnutí celkově velmi náročného víkendu, 
jelikož většina z nich ve dvou dnech absolvovala dva velmi těžké turnaje (spolu se sobotním turnajem 
mladších žaček). 

Hrály: Haberová, Kampfová, Krejčí, Krejzová, Kurešová, Pivoňková, Roubová, Rybová, Valentová  

DHC C 

Céčko bylo složeno z Berušek ročníku 2012. Pro holky byl turnaj velmi náročný, jelikož mimo svých sedmi 

utkání (Talent B, Šťáhlavy B, Rokycany B, VŠ Kluci B, Kynžvart, Cheb a VŠ Holky B), každá hráčka odehrála 
další tři za své starší kolegyně ve vyšší výkonnostní skupině. 

Pro holky to byl po dlouhé době návrat ke čtyřkové házené, což se projevilo hned v prvním utkání. Ještě dva 
zápasy pak trvalo, než si holky opět oprášily pravidla a základy čtyřkové házené. Jakmile se jim to ale povedlo, 
byla ze zbytku utkání velmi příjemná podívaná. 

Všechny zúčastněné musím velmi pochválit za bojovnost a chuť hrát i proti silnějším a rychlejším klukům. 
Jsem ráda, že si hráčky osvojují přehled na hřišti a v každém zápase předvedou nemálo zajímavých akcí, 
které už jsou schopny i zakončit brankou. 

Hrály: Bergerová, Duchková, Hodková, Mašková, Michalidesová, Šliková, Urbanová, Zelená, Žďánská 

DHC D 

Tento tým byl tvořen hráčkami z přípravky (2013). Ve skupině byly pouze se třemi dalšími soupeři  
(Starý Plzenec, Třemošná, Talent C), takže turnaj odehrály dvoukolově. 

Berušky se sešly v lehce oslabené sestavě plné nováčků a drobků. O to více pro ně byl turnaj náročný a jsem 
ráda, jak se se svou rolí všechny hráčky popasovaly. Každá hráčky v poli předváděla tah na branku a všechny 
si také alespoň dvě branky dokázaly vstřelit. 

Stále je ale třeba pracovat na koncentraci, kterou hráčky ztrácí během pár minut a to se projevuje hlavně  
v obranné činnosti. Celkově však turnaj musím hodnotit kladně. Holky nasbíraly nové zkušenosti od starších 
soupeřů, které pak budou moci zúročit ve své kategorii přípravek. 

Hrály: Brůhová, Čelustková, Dobiášová, Gebhartová, Troníčková, Zajíčková 

  



 

 

 

Mladší dorostenky: 
DHK Baník Most - DHC Plzeň 38:27 (13. 3. 2022) 

Další vysoká prohra mladších dorostenek, ale zároveň další zkušenosti se silným soupeřem. 

Domácí vstoupili do utkání ve velmi rychlém tempu, kterého se Plzeň vydržela držet pouze chvíli. Naděje však 
žila do sedmé minuty, kdy Mája Polanková stahovala na 6:4. Blíže se však plzeňské hráčky nedostaly.  
Most postupně navyšoval své vedení, které se už ve dvacáté páté minutě vyšplhalo k rozdílu deseti branek 
(20:10). Poločasový stav 23:12 pak pro plzeňský celek vůbec nevypadal dobře. 

Druhý poločas už vypadal z pohledu plzeňských o dost lépe. Branky padaly na obou stranách a Plzni  
se dokonce podařilo stáhnout na rozdíl devíti branek (33:24). I před vydařený druhý poločas, který by sám  
o sobě skončil remízou 15:15, se ale Plzeňankám nepodařilo body získat a domácí hráčky se mohly radovat 
z výhry 38:27. 

„Soupeř byl silově i rychlostně vybaven mnohem lépe než my, takže jsme se v utkání snažili spíše zkoušet 
naše kombinace, abychom se v utkáních s vyrovnanějšími soupeři mohli lépe prezentovat. V utkání dostaly 
příležitost všechny hráčky, aby sbíraly zkušenosti v náročných utkáních,“ sdělila po utkání trenérka Jana 
Bureš Galušková. 

Hrály: Košková, Stulíková 3, Zídková, Hofírková 1, Růžková 3, Polanková 9/3, Krejbichová 1, Konderová, 

Perglová, Mancellari 7/2, Růžičková 1, Vaicová 2, Březinová 

Chytaly Kaucká a Nyklesová. 

 

   



 

 

 

Starší dorostenky: 
DHK Baník Most - DHC Plzeň 26:26 (13. 3. 2022) 

Starším dorostenkám se sice nepodařilo Mostu vrátit podzimní prohru o jedinou branku, ale o bod těžší domů 

stejně přijely! 

Jako obvykle předvedla Plzeň výborný vstup do utkání a po deseti minutách byla ve vedení 1:5. Mostu se ale 
během pár minut podařilo srovnat a utkání se hrálo opět od nuly. Oba týmy hrály velmi vyrovnaně a bojovně 
a na lavičkách obou družstev bylo vidět, že se přišly poprat o body. Skóre se přelévalo ze strany na stranu   
a výsledkem toho byl poločasový stav 10:10. 

Druhý poločas měl podobné schéma. Týmy se střídaly ve vedení jako na běžícím páse. Po dvou brankách 
Barči Buřičové se Plzeň dostala do dvoubrankového vedení (16:18), které však domácí celek po time-outu 
rychle smazal a připsal na svou stranu. V devatenácté minutě padaly Plzeňanky dokonce o tři branky (21:18). 
Výborným obratem se však během chvíle dostaly zpět na koně (23:24). Plzeň udávala tempo a Most musel 
stále stahovat. To se mosteckým také dařilo a v poslední minutě srovnávali na 26:26. Plzeňský celek už pak 
bohužel nedokázal využít poslední vteřinky k brance a remízový stav se tak stal konečným. 

„Toto utkání musím hodnotit jako povedené. Do zápasu jsme vstoupili koncentrovaně, nedělali jsme zbytečné 
chyby a s tím jsem spokojen. V útočné fázi se nám dařilo proměňovat vytvořené příležitosti. Ani v obraně to 
nebylo špatné, a co se nám nepodařilo důkladně ubránit, zachránila opět skvělá Míša Malá v brance, která 
chvílemi soupeřovi střelce přiváděla k zoufalství. Náš výkon musím ohodnotit za velmi dobrý, holky bojovaly 
o každý míč a dnes jsem z nich cítil i obrovskou vůli po vítězství. To jsme mohli v závěru překlopit na naši 
stranu, ale z poslední akce těsně před koncem utkání se nám nepodařilo vstřelit branku, což byla škoda a 
utkání skončilo nerozhodně. Musím uznat, že tentokrát byla remíza spravedlivá a jsem rád, že ze soupeřova 
hřiště vezeme alespoň bod. Pochvalu zaslouží Míša Malá – Malina v brance a za velkou bojovnost a nasazení 
celý tým, kterému chci tímto i poděkovat za předvedený výkon,“ hodnotí utkání s úsměvem trenér Pavel Touš. 

K příštímu utkání nastoupí dorostenky v neděli 20. 3. 2022 (15 h) doma proti Kobylisům. 

Hrály: Kordíková 1, Buřičová 4, Tomanová 2, Polanková 3, Krejbichová 2, Hanzelínová 2, Vávrová 9/1, 

Mancellari, 1, Toušová 2 

Chytaly Malá a Šindelářová. 

 

 

   

 

 



 

 

 

MOL liga: Body putují na Slovensko 
DHC Plzeň - HK Slovan Duslo Šaľa 21:30 (13. 3. 2022) 

Šaľa měla navrch už od úvodního hvizdu, a i přes to, že byl v poločase stav nerozhodný, se domácím 
nepovedlo zvítězit. 

Plzeň se hned v úvodu radovala z chycené sedmičky a gólu Denči Franzové, pak už ale převzala taktovku 
Šaľa (9´ - 1:4). Během tří minut se domácím podařilo vyrovnat, nicméně soupeři se rychle podařilo opět 
odskočit (4:8), což vedlo Plzeň k prvnímu time-outu. Ve druhé patnáctiminutovce se plzeňskému celku 
koncentrovaným výkonem podařilo postupně stáhnout, a především díky šesti gólům Verči Galuškové také 
vyrovnat na poločasových 11:11. 

Výkon v druhém poločase se ale tomu prvnímu moc nepodobal. Domácí hráčky strádaly od úvodních minut 
a soupeř si postupně budoval vyšší a vyšší náskok. Po neproměněné plzeňské sedmičce se hosté dostali 
k rozdílu pěti branek (15:20). Pět minut před koncem se skóre nezvratně překlopilo na stranu Šaľy (18:28), 
Plzeňanky již zvládly výsledek pouze korigovat na 21:30. 

„Zápas jsme nezvládli. Byl to zápas dvou poločasů, kdy jsme v prvním poločase vstoupili do hry velice 
odvážně a chtěli udávat tempo. Ale srážely nás vlastní chyby a nakonec jsme dotahovali čtyřbrankový rozdíl. 
To se nám povedlo a vypadalo to, že jsme zpět v zápase. Druhý poločas jsme zkolabovali  
a úsek mezi 19. a 25. minutou prohr-áli 5:0 a zápas byl rozhodnutý. Chybí nám energie, pevná vůle  
a radost ze hry, tak jak tomu bylo v podzimní části. Musíme si to rozebrat a udělat kroky, které nás opět 
nakopnou správným směrem," hodnotí Richard Řezáč. 

Příští víkend čeká ženy další slovenský duel, tentokrát s Dunajskou Stredou. Na její půdě se představí 
v sobotu 19. 3. 2022 v 18 h. 

Hrály: Kepková, Šmrhová, Bušauerová, Kantnerová, Drozdová, Franzová 4, Galušková L. 3, Lásková, 

Melicharová 1, Galušková D. 2, Tomanová, Vlachová 3/1, Galušková V. 8/2 

Chytaly Řezáčová, Mancellari a Malá. 

 

 
 
  



 

 

 

Zlatý a bronzový Memoriál Jiřího Vápenky  
(Praha Háje 12. – 13. 3. 2022) 

Konečně na Hájích! Po dlouhé nucené pauze způsobené koronavirem se mohli starší žačky i trenéři vrátit na 
oblíbený turnaj na Hájích. 

Na turnaji se na poslední chvíli uvolnilo jedno účastnické místo, a tak mohly opět jet všechny hráčky. 

DHC Plzeň růžová 

Hned na úvod turnaje se oba týmy střetly mezi sebou. Růžovým hráčkám se od začátku dařilo trochu víc, a 
tak vyhrály 18:14. 

Druhé utkání proti DHC Slavia Praha jsme z počátku byli herně lepší a vypracovali si pětibrankový náskok. 
Ve druhé půli jsme snad deset minut vůbec nemohli dát gól. Šancí jsme ale měli požehnaně – ať už náskoků 
ze šestky, trháků nebo i ze sedmimetrového hodu. Slavia začala pomalu dotahovat až na rozdíl dvou gólů. 
Pak jsme naštěstí konečně proměnili a poslední pětiminutovka už byla v naší režii. Vyhráli jsme 11:5. 

Třetí utkání proti Mostu jako by se hrálo úplně bez obran, a tak padala spousta branek. Do poločasu jsme si 
vypracovali desetibrankový náskok a ve druhé půli ho ještě navýšili. DHC Plzeň – DHK Baník Most 28:11. 

Čtvrté utkání jsme odehráli proti Hájům. Ty už měli v nohou předchozí tři těžké zápasy, a tak jsme od začátku 
měli mírně navrch. V poločase jsme vedli 11:6 a ve druhé půli jsme soupeřkám nedovolili přiblížit se na dostřel. 
Všechny holky zaslouží pochvalu za poctivě odmakané utkání. Vyhráli jsme 20:12. 

V posledním sobotním utkání proti Písku jsme si museli sáhnout až na samé dno svých sil. Písecké hráčky 
kladly houževnatý odpor a vedly až do 20. minuty druhého poločasu. Pak nejprve Maruška získala míč a 
srovnala, vzápětí Komár chytla a Barča dala gól. V oslabení holky podržela Komár, a pak se rozjela Laura a 
získali jsme třígólový náskok. Vzápětí jsme ale dvakrát chybovali, a tak to bylo zase jen o gól. Závěr jsme 
zvládli lépe, a tak jsme se mohli radovat z vybojované výhry 15:13. Velkou pochvalu zaslouží kromě Komára 
i Koši, která odvedla ohromné množství práce v obraně. 

V neděli čekala na růžové DHK Zora Olomouc. Prvních dvanáct minut jako by hráčky myslely, že to půjde 
samo. Byly jsme nepozorné vzadu a nepřesné vepředu, a tak bylo skóre vyrovnané. V závěru první půle jsme 
ale zabrali a odskočili na 10:5. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a Komár holky fantasticky podržela. Za 
deset minut jsme přidali dalších sedm branek a žádnou nedostali. Vyhráli jsme 24:7. 

V týmu růžových famózně zvládla svoji roli jediné brankářky Komár. Po všechna utkání byla týmu velkou 
oporou! O velkou spoustu zkušeností se opíraly a s velkým přehledem hrály Vaici, Zuny, Laura, Maruška i 
Voda. Velmi dobrý turnaj odehrály také Šolly s Nelčou. Zápas od zápasu se zlepšovala Barča. Také Cvaček 
a Kačka podaly velmi solidní výkon. V rozhodujících chvílích dokázala dávat góly Koši. Bez větších chyb 
v obraně, ale někdy s přílišnou kreativitou v útoku hrála Madla. 

Hrály: Budková K. 8, Cvačková 8, Hanzlíková 16, Košková 13, Loskotová 9, Madleňáková 5, Stulíková 4, 

Vaicová 14, Vopatová 22, Šantorová 7, Šollarová 9 

Chytala Nyklesová. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DHC Plzeň černá 

V prvním utkání měl nakonec ve druhé půli převahu růžový tým DHC Plzeň, a tak hráčky v černém na úvod 
prohrály 14:18. 

Ve druhém utkání proti Mostu jsme odehráli velmi dobrý první poločas (vedli jsme 8:5). V tom druhém jsme 
na začátku udělali několik chyb a dovolili soupeřkám vrátit se do zápasu – pět minut před koncem 10:10. Pak 
se do toho opřely Bezďa s Anetkou a znovu přetáhly vedení na naši stranu. Závěr už jsme si pohlídali a 
zvítězili 17:12. 

Třetí utkání proti Hájům se nám nevyvedlo střelecky. Sice jsme ohrožovali branku soupeře (zejména střelbou 
z dálky), ale trefovali jsme buď brankářku, nebo tyče. Ve druhé půli jsme se střelecky zlepšili, ale zase jsme 
chybovali v obraně. Soupeřky se prosazovali zejména přes svojí levou stranu. My jsme v celém utkání pouze 
dotahovali a i přes závěrečný nápor to na obrat v utkání nestačilo. Prohráli jsme 16:18. 

Čtvrté utkání proti Olomouci bylo opět náležitě dramatické. My jsme neproměnili celou řadu vyložených šancí, 
a tak v deváté minutě Olomouc vedla 6:1. Pak se konečně trefila Bříza a vzápětí Aži. Kauty podpořila holky 
v bráně pěkným zákrokem a z protiútoku se trefila Anetka. Do poločasu jsme stáhli na 4:6. V druhé půli jsme 
během dvou minut soupeřky dotáhli a pak začali bojovat o vítězství. V samém závěru se nám podařilo 
vybudovat si drobný dvougólový náskok a ten jsme s odřenýma ušima uhájili (13:12). 

První sobotní utkání bylo zápasem dvou rozdílných poločasů. My jsme v prvním hůře bránili a neproměňovali 
vyložené šance. Ve druhém poločase Kauty zavřela bránu a prvních 8 minut druhé půle nedostala gól. V útoku 
se přidaly Bezďa s Aži a podařilo se nám odskočit pět minut před koncem na rozdíl pěti branek. Konec jsme 
si už pohlídali. Vyhráli jsme 16:11. 

Poslední utkání proti DHC Slavia Praha jsme také zvládli. Velký prostor dostaly nejen hráčky ročník 2008, ale 
i Lúca s Rózou, které nás přijely doplnit. Opět to byly Anetka s Bezďou, které hned z počátku určily ráz zápasu. 
Anetka získávala míče a proměňovala trháky. Pak převzala štafetu Bezďa a i ona několikrát proměnila. 
Poločas skončil 13:2. I v tom druhém jsme pokračovali v tempu a dotáhli utkání do vítězného konce (21:6). 

V Černých vynikaly Anetka s Bezďou, dařilo se také Aži. Velmi dobré výkony podaly Bury, Bříza, Bebe, Kutyna 
i Sára. Střídavě se tentokrát dařilo i nedařilo Majdě. Horší chvíle s lepšími střídaly také Nelča i Adéla. Cenné 
zkušenosti získaly Lúca s Rózou a obě se dokázaly i gólově prosadit. Velmi solidní výkony podávaly obě 
brankářky – Kutina i Kauty. 

Hrály: Bezdičková 28, Budková A. 1, Burjasová 6, Březinová 8, Dostalová 8, Palečková 17, Rittichová 3, 

Růžková 10, Sedláčková 4, Svatoňová 5, Vaníková 4, Červená 2 

Chytly Kaucká a Nikodemová. 

Celkově 

Hlavním cílem turnaje bylo si pořádně zahrát. A to se opravdu povedlo. Oba týmy odehrály na náročném 

turnaji šest kvalitních zápasů. Všechny hráčky dostaly na hřišti spoustu prostoru a předvedly řadu pohledných 
akcí. 

Bonusem jsou výsledky, které si odvážíme :-) 

Růžový tým ani jednou neprohrál a z turnaje přiváží zlaté medaile. 

Černý tým zaváhal pouze s Růžovým týmem a s družstvem Hájů.  

Domů veze bronzové medaile. 

Nejlepší střelkyní celého turnaje byla Viky Bezdičková. 

Nejlepší brankářkou celého turnaje byla Naty Nyklesová.   



 

 

 

    

     

   

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: První jarní slovenský výjezd.  
HC DAC Dunajská Streda - DHC Plzeň (19. 3. 2022) 

V sobotu 19. 3. čeká Plzeňanky další těžká zkouška v podobě slovenského soupeře. 

Dunajská Streda je velmi silný a nepříjemný soupeř, o to více na domácí palubovce. Současně třetí tým 
průběžné tabulky se třemi prohrami a jednou remízou z devatenácti utkání. Poslední porážku si slovenský 
celek odvezl z Písku (37:31), na začátku jarní části se Slovenkám ale také podařilo, na domácí palubovce, 
porazit Michalovce 27:26. 

V podzimním vzájemném utkání v Plzni zvítězila Dunajská Streda 24:26, máme jí tedy co vracet. Další 
motivací pro plzeňské hráčky může být touha prolomit ledy po čtyřech prohrách v řadě. Poslední body totiž 
doma Plzeň vybojovala s Hodonínem 27:25. Důsledkem toho je také propad v tabulce na průběžné osmé 
místo. 

„Nečeká nás lehký zápas. V utkání se budeme snažit eliminovat údernou hru jejich spojek  
ve spolupráci s pivotem a následnou dohrávku do křídel. Jsme v situaci, kdy si potřebujeme dokázat, že 
umíme zvládat i těžké zápasy na hřišti soupeřů. Máme za sebou několik nepovedených utkání  
a je třeba se naladit na konec základní části,“ sdělil před odjezdem trenér Richard Řezáč. 

Utkání můžete sledovat živě na Niké.sk od 18 h. 

 

  



 

 

 

Březnový turnaj starších žaček (DHC Plzeň 19. 3. 2022) 

V sobotu 19. 3. uspořádalo DHC Plzeň v hale 31. ZŠ turnaj starších žaček. Bohužel na poslední chvíli se kvůli 
nemoci muselo odhlásit družstvo Ledče nad Sázavou, a tak domácí narychlo dali dohromady ještě tři týmy 
místo původně plánovaných dvou. Kromě nich se zúčastnily dvě Slávie - DHC Slavia Praha a HK Slavia VŠ 
Plzeň. 

DHC Plzeň černá 

Černý tým byl složen převážně z nejzkušenějších starších hráček. V prvních dvou utkáních to ale moc znát 
nebylo. Proti růžovým i bílým holky bohužel prospaly začátek a musely dotahovat. Pak už se ale naplno 
projevila zkušenost černých a nejprve udolaly růžové 27:16 a vzápětí bílé 28:20. 

Třetí utkání proti VŠ Plzeň už se do toho holky opřely od začátku a poprvé dovolily soupeřkám skórovat,  
až když měly sedmigólový náskok. Černý tým opakovaně dostal soupeřky pod tlak a nakonec vyhrál 36:12. 

Poslední utkání proti DHC Slavia Praha bylo v prvním poločase vyrovnané a až v samém závěru si holky 
vypracovaly čtyřgólový náskok. Ve druhé půli už si ho pohlídaly a vyhrály 20:12. 

Výborný turnaj odehrála Bezďa, dařilo se i Vodě s Anetou. Velkou oporou holkám byla v brance Kauty. 

Hrály: Bezdičková 19, Loskotová 12, Nikodemová 4, Palečková 14, Růžková 13, Stulíková 16, Vaicová 8, 

Vopatová 16, Šuchmanová 5 

Chytala Kaucká B. 

DHC Plzeň růžová 

Růžový tým měl pomalejší rozjezd a vstoupil do turnaje vysokou prohrou proti černým. Perfektní výkon  

v zápase předvedla Róza. 

Pak se tým statečně popral o výsledek s DHC Slavia Praha. Sice naše holky celý zápas dotahovaly, ale 
nedovolily soupeřkám odskočit na vyšší rozdíl, a také hra byla poměrně vyrovnaná. Dařilo se hlavně Kačce  
a a Aži. Prohra 15:19 po pěkném výkonu rozhodně není ostudou. 

Asi nejatraktivnější utkání pro diváky bylo utkání růžových proti HK Slavia VŠ. První poločas byl v naší režii  
a holky vedly 10:6. Pak ale Slavia začala dotahovat a utkání otočila a vedla o tři. Růžový tým mohutným 
finišem dotáhlo zpět na remízový stav (v poslední minutě srovnávala Koši). Utkání skončilo 17:17. 

Poslední utkání proti bílým se hrálo jako by bez obran a byla to jedna velká přestřelka. Poločasový výsledek 
20:17 napovídal o divokém průběhu. Ve druhé půli už byla znát únava. A tak přestože v první půli měl růžový 
tým jasnou převahu, tak se nakonec z vítězství radoval bílý tým (26:31). 

Největším tahounem družstva byla Aži, turnaj se vydařil i Róze. Rozhodně nezklamaly ani mladší žačky. 

Hrály: Budková K. 14, Dostalová 21, Egermajerová 4, Košková 15, Poskočilová 4, Růžičková, Sedláčková, 

Vaníková 13, Vodrážková 1, Červená 6 

Chytaly Poskočilová a Červená. 

DHC Plzeň bílá 

Bílý tým nejprve odehrál moc pěkný zápas proti černému týmu. Proti starším a zkušenějším hráčkám dlouho 

vzdoroval a nakonec odešel s prohrou 21:28. 

Také bílý tým odehrál velmi pěkné utkání proti DHC Slavia Praha. O poločase dokonce vedl 9:8.  
V závěru ale několik šancí neproměnil a tak vyhrály holky z Prahy 15:12. 

 



 

 

 

Třetí zápas proti HK Slavia VŠ Plzeň bílý tým zkušeně zvládl a vyhrál 25:20. 

A i v poslední přestřelce s růžovými měly nakonec hráčky z bílého týmu na vrch a vyhrály 31:26. 

Fantastický turnaj odchytala Kutyna, výborně zahrály Maruška s Barčou. S chutí si zastřílela Šolly.  
Také mladší žačky ukázaly, že i ve starší kategorii jsou důstojnými soupeřkami. Nejvíce vynikala Lúca, dařilo 
se ale i Vendy. 

Hrály: Burjasová 15, Hanzlíková 20, Kaucká 5, Nikodémová, Rittichová 6, Samcová 8, Svatoňová 6, Čardová 

1, Šantorová 10, Šollarová 18 

Chytaly Nikodemová a Kaucká L. 

Konečné pořadí: 

1. DHC Plzeň černá 

2. DHC Slavia Praha 
3. DHC Plzeň bílá 
4. DHC Plzeň růžová 
5. HK Slavia VŠ Plzeň 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Úspěch v neúspěchu 
HC DAC Dunajská Streda - DHC Plzeň 26:22 (19. 3. 2022) 

Z Dunajské Stredy se DHC sice vrací bez bodů, avšak konečně s dobrým pocitem z předvedené hry. 

Od začátku se více dařilo Plzni, které se během pár minut dostala do vedení 2:5. Domácímu celku se v závěru 
první desetiminutovky podařilo stáhnout, ale DHC opět rychle odskočilo (4:8). Následující minuty hrály  
do karet spíše soupeři, který v devatenácté minutě dokázal skóre utkání srovnat na 10:10. Plzeňskému celku 
se naštěstí podařilo ještě odskočit do dvoubrankového vedení, které si hráčky udržely až do konce prvního 
poločasu (12:14). 

Obrat nastal hned v úvodu druhého poločasu, do kterého Dunajská Streda naskočila lépe a během šesti minut 
otáčela na 17:15. Zápas ale nebyl ztracený a Plzeňanky si toho byly velmi dobře vědomy. Rozdíl mezi dvěma 
soupeřícími celky byl stále minimální, až do padesáté sedmé minuty (24:22). Od té chvíle se bohužel hráčkám 
DHC nepodařilo vsítit další branku a domácí se tak mohli po prohře v Písku radovat ze zisku dvou bodů 
(26:22). 

„Jsme zpět!,“ raduje se Richard Řezáč. „Dnešní výkon byl ten, který jsme měli v podzimní části. Jsem rád, že 
jsme podali konečně výkon, na který jsme zvyklí. Děvčata nechala na hřišti maximum a zaslouží pochvalu. 
Byli jsme vyrovnaným soupeřem dlouhých 57 minut a v závěru utkání rozhodla zkušenost hráček Dunajské 
Stredy. Házená měla tempo a náš výkon musí fanoušky těšit. Teď musíme toto přetavit v body v následujících 
kolech,“ přidává. 

Další utkání čeká Plzeň hned tuto středu (23. 3. 2022) na domácí palubovce se Stupavou. 
Po předvedeném výkonu v Dunajské Stredě je třeba holky nakopnout a pomoci jim k zisku důležitých bodů, 
tak neváhejte a přijďte fandit na halu 31. ZŠ. 

Hrály: Kepková 2, Vlachová 3, Tomanová, Galušková L., Lásková, Bušauerová 1, Galušková V. 9/3, Franzová 

4, Kantnerová, Drozdová, Melicharová 1, Panošková 1, Galušková D. 1, Šmrhová 

Chytaly Malá a Řezáčová. 

    

           



 

 

 

Mladší dorostenky: 
DHC Plzeň - FK Hvězda Cheb 36:24 (20. 3. 2022) 

Dlouhá řada proher, která se s Plzní táhla od listopadu, je minulostí! 

Od první minuty utkání bylo jasné, kdo je na hřišti doma a chce za každou cenu vybojovat dva body. Domácí 
šli během deseti minut do vedení 7:2 a donutili tak lavičku soupeře k oddechovému času. Ani poté se Chebu 
nepodařilo nastoupit na rozjetý vlak DHC Plzeň a v sedmnácté minutě byl stav už 12:4. K náskoku deseti 
branek plzeňský celek dostala Eliška Baumruková, která zvyšovala na 15:5. V závěru však hosté  
ze sedmimetrového stavu rozdíl korigovali na 17:8. 

Do druhého poločasu nastouplo DHC s klidnou hlavou a jasným úkolem – udržet vedení do konce utkání.  
To se domácím dařilo a svůj náskok dokonce navýšili na 23:11. Ve čtyřicáté třetí minutě byl rozdíl dokonce 
čtrnáctibrankový 27:13. Výše se už bohužel Plzeňanky nedostaly, ba naopak. Cheb v závěru stahoval  
na poločasový rozdíl devíti branek 32:23. Domácím se ale ještě podařilo získat si vyšší vedení zpět a utkání 
skončilo vítězstvím 36:24. 

„Utkání jsme zvládli a konečně získali důležité body. První poločas jsme odehráli koncentrovaně  
a s nasazením. Hráčky plnily předem stanovené pokyny a výsledkem toho byl poločasový rozdíl devíti branek. 
Do druhého poločasu vstoupily holky v tempu, ale to s odehranými minutami upadávalo,  
a i díky vysokému rozdílu padala také koncentrace hráček na hřišti, které kupily zbytečné chyby. Utkání jsme 
zvládli a holky zaslouží obrovskou pochvalu. Věřím, že je to nakopne do zbytku zápasů sezóny,“ hodnotila 
Jana Bureš Galušková. 

Příští utkání čeká mladší dorostenky ve Strakonicích, kde se představí už 24. 3. 2022 v 18:30 h. 

Hrály: Košková 1, Stulíková 1/1, Bezdičková 1, Hofírková, Vopatová 1, Růžková 6, Polanková 5, Krejbichová 

2, Baumruková 2, Mancellari 8, Růžičková, Vaicová, Březinová, Heřmánková 9/1 

Chytaly Nyklesová a Kaucká. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky: 
DHC Plzeň - TJ Sokol Kobylisy II. 43:19 (20. 3. 2022) 

Branková promenáda starších dorostenek, která skončila vysokým vítězstvím o dvacet čtyři branek. 

Úvodní minuty utkání byly jako přes kopírák z utkání mladších dorostenek. Plzeň vzala tempo hry do svých 
rukou a ve dvanácté minutě vedla 9:2. Domácí nepolevovali a jejich náskok se stále navyšoval. Ve dvacáté 
minutě zvyšovala Nikol Melicharová na 14:5 a zdálo se, že se Plzeňankám podaří překonat před poločasem 
hranici rozdílu deseti branek. Kobylisům se však podařilo vstoupit lehce do hry a před koncem třicáté minuty 
stahovali na 16:8. 

Druhý poločas odstartovala Plzeň šňůrou čtyř gólů a dvanáctibrankový náskok byl na světě 20:8. Na malý 
moment přerušil domácí přestřelku gól hostí, ale krasojízda pokračovala. Ve čtyřicáté minutě vedla Plzeň  
už o šestnáct branek 25:9. Po time-outu se sice hostujícímu celku podařilo vstřelit pár branek, ale plzeňský 
brankostroj už nebyl k zastavení. Dvacetibrankový rozdíl padl ve čtyřicáté šesté minutě po gólu  
Máji Polankové 32:12. Plzeňské střelkyně byly zastaveny až závěrečnou sirénou, která jim utvrdila parádní 
výhru 43:18. 

„Výhra proti Kobylisům byla povinná a jsem ráda, že se toho holky chopily s plnou parádou. Výbornou prací 
v obraně jsme dokázali získat spoustu míčů k založení rychlých protiútoků, které pak povětšinou končily 
brankou. Velkou pochvalu zaslouží jak brankářky, tak hráčky a doufám, že v těchto výkonech budeme 
pokračovat i nadále,“ konstatovala po utkání Jana Bureš Galušková. 

V sobotu 26. 3. 2022 dostanou dorostenky možnost zopakovat tuto parádu v utkání s Kynžvartem,  
které se uskuteční v hale v Chebu. 

Hrály: Polanková 2, Kordíková 4, Plojharová, Buřičová 2, Tomanová 6/2, Melicharová 10/1, Krejbichová 5, 

Hanzelínová 2, Mancellari, Heřmánková 2, Toušová 4 

Chytaly Malá, Čejková a Šindelářová. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Hrajeme doma.  
DHC Plzeň - AHT HC Tatran Stupava (23. 3. 2022) 

Forma je snad konečně zpět, teď je třeba ji předvést i před domácím publikem. 

Stupava je letošním nováčkem soutěže a její mladý kádr v MOL lize teprve sbírá zkušenosti s nejlepšími 
českými a slovenskými týmy. V současné době je v tabulce těsně za Hodonínem na posledním místě. 
V sezóně získala Stupava dva body, které vybojovala na domácí palubovce se Zlínem výhrou o čtyři branky 
29:25. 

Plzeňankám se v posledním utkání v Dunajské Stredě podařilo získat zpět sebevědomí velmi obstojným 
výkonem. Prohra 26:22 po odvedené práci sice mrzí, ale má svou pozitivní stránku. Nyní je potřeba víkendový 
výkon předvést i doma, před domácími fanoušky. 

„Zápas se Stupavou pro nás bude důležitý před sobotním utkáním se Zlínem. Cílem je zautomatizovat si naše 
herní situace a samozřejmě získat povinné dva body. Soutěž se dostává do fáze, kdy je třeba sbírat body a 
bojovat o play-off. Máme to rozehrané velmi dobře a je na nás, jak s tím do konce základní části naložíme. 
Jsem přesvědčen, že děvčata jsou odhodlaná podat co možná nejlepší výkon,“ konstatoval před utkáním 
trenér Richard Řezáč. 

Utkání startuje ve středu 23. 3. 2022 v 17:30 h a my doufáme, že si i v pracovním týdnu najdete čas přijít  
zafandit. Pro ty, kteří se zúčastnit nemohou, budeme utkání vysílat na tvcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Ledy prolomeny 
DHC Plzeň - AHT HC Tatran Stupava 30:20 (23. 3. 2022) 

Ne příliš přesvědčivý úvod se nakonec Plzni podařilo přetavit ve vytoužené vítězství. 

Prvních dvacet minut utkání byl pro diváky velmi zajímavý rozjezd. Stupava vstoupila do utkání odhodlaně  
a Plzeň byla v roli týmu, který musel neustále stahovat soupeřův náskok. Plzeňanky si ale slovenského 
soupeře nenechaly odskočit na příliš vysoký rozdíl. Po většinu času domácí stahovali jedno/dvoubrankový 
náskok. Naposledy byla Stupava ve vedení 8:10 v osmnácté minutě, to vedlo domácí lavičku k oddechovému 
času. Po time-outu se Plzni podařilo postavit na nohy a ve dvacáté druhé minutě bylo skóre po střele Nikol 
Melicharové poprvé na naší straně 12:11. Stupavě se v závěru podařilo vstřelit jedinou branku a Plzeň se tak 
dostala k příjemnému poločasovému náskoku 17:12. 

Úvod druhého poločasu byl ještě stále vyrovnaný. Hostující celek se dlouho držel poločasového rozdílu  
(11´ 22:17). Nakonec se ale domácí přeci jen utrhly a v patnácté minutě vedli 25:17. Tento náskok se pak 
postupně navyšoval. Ve dvacáté druhé minutě byl náskok domácích díky Naty Tomanové  
už jedenáctibrankový. Slovenkám se ještě podařilo stáhnout a po závěrečném hvizdu na tabuli svítil stav 
30:20. 

„Splnili jsme povinnost zisku dvou bodů. Herně prvních 20 minut nebylo z naší strany kvalitních. V obraně 
jsme byli špatně organizovaní a z toho pramenila spousta chyb. Hned v začátku došlo  
ke zranění Denisy Franzové a museli jsme vše přeorganizovat. V útoku jsme dlouho hledali recept  
na soupeřovu brankářku, kdy jsme neproměňovali dobré brankové příležitosti. Přesto jsme  
se dokázali utrhnout a mohli dát prostor hráčkám ze střídačky, aby nabíraly důležité zkušenosti. Zápas jsme 
v druhém poločase kontrolovali a získali povinné dva body,“ hodnotil Richard Řezáč. 

To, že dostaly prostor všechny hráčky, se projevilo i na listině střelkyň, kde má vstřelení gól většina týmu, 
mimo brankářek a jedné hráčky. 

Další utkání čeká Plzeň již tuto sobotu s velmi rozjetým Zlínem. Buďte u toho – 26. 3. 2022 15 h,  
hala 31. ZŠ Plzeň. 

Hrály: Kepková 1, Bušauerová 1, Šmrhová 2, Vlachová 3, Lásková 2, Tomanová 3, Galušková V. 8/2, 

Kantnerová 1, Drozdová, Galušková L. 1, Franzová 1, Galušková D. 4, Melicharová 3 

Chytaly Malá, Mancellari a Řezáčová. 

       

     

  



 

 

 

MOL liga: Hrajeme doma.  
DHC Plzeň - Handball PSG Zlín (26. 3. 2022) 

V sobotu čeká DHC Plzeň důležitá zkouška před koncem základní části. 

Zlín nebude jednoduchým soupeřem, ale výhodu domácího prostředí budeme mít my! 

Druhá polovina soutěže tabulkou slušně zahýbala a i přes to, že Zlín se pohybuje na 12. příčce nemůžeme 
v sobotu čekat jednoduché utkání. Zlínský celek se velmi dobře rozehrál a podává mnohem přesvědčivější 
výkony než na podzim. Na jedné straně tým, který podlehl slovenskému nováčkovi ze Stupavy (29:25) nebo 
také předposlednímu Hodonínu (19:23), na druhé straně celek, který dokázal potrápit nejednoho soupeře 
z vyšších příček – remíza s Pískem (32:32), Olomoucí (24:24) a Dunajskou Stredou (30:30). V posledním 
kole si náš sobotní soupeř zvedl sebevědomí překvapivou domácí výhrou s Kynžvartem (29:23). 

Plzni se ve středu podařilo překonat šňůru proher porážkou Stupavy 30:20 a na tento zisk bude chtít navázat 
i ve víkendovém střetnutí. Na domácí palubovce se vždy hraje lépe, o to více s hlasitým publikem. Věříme, 
že se nás na předposledním domácím utkání základní části sejde co nejvíce a vytvoříme hráčkám jako vždy 
skvělou atmosféru. 

„Zlín v posledních zápasech prokazuje, že je velmi nebezpečným soupeřem. Naposledy to dokázal proti 
Kynžvartu. Hráčky jsou dobře vybavené ve hře 1:1 a dobře spolupracují s pivotem. Mají ve svém středu 
juniorské reprezentantky, které jsou fyzicky výborně připravené a diktují tempo hry. Musíme k zápasu 
přistoupit zodpovědně a být disciplinovaní. Základ bude v obranné fázi! Pak se nám bude jednodušeji útočit. 
Na naší straně by se měla projevit zkušenost hráček a zastupitelnost na všech postech. Nesmíme nic podcenit 
a musíme jít v tomto utkání jasně za vítězstvím,“ připravuje diváky na kvalitní utkání trenér Richard Řezáč. 

Uvidíme se v sobotu 26. 3. 2022 v hale 31. ZŠ, už v 15 h! 

 

        

  



 

 

 

Mladší dorostenky:  
TJ ČZ HBC Strakonice 1921 - DHC Plzeň 29:27 (24. 3. 2022) 

Dobrý úvod se bohužel nepodařilo přeměnit v body a DHC Plzeň si ze Strakonic veze nemilou porážku. 

Plzeňankám se velmi podařil vstup do utkání, kdy si vybudovaly dvoubrankový náskok, 
který dlouho držely. Zlom nastal až ve čtrnácté minutě (8:10), od které se Plzeň pět minut nedokázala trefit. 
Domácí hráčky tohoto zaváhání dokázaly využít a dvoubrankové vedení překlopily na svou stranu (12:10).  
To už se plzeňským nepodařilo zvrátit a v poločase prohrávali 16:14. 

Druhý poločas už tak příznivý nebyl. Další slepé místo plzeňského celku využily Strakonice k zisku 
pětibrankového náskoku 21:16. Ve čtyřicáté osmé minutě bylo ovšem srovnáno a o vítězi stále rozhodnuto 
nebylo. Strakonicím se však podařilo využít výhody domácího prostředí a hráčky sázely do plzeňské branky 
góly jeden za druhým. Výsledkem toho byl závěrečný stav 29:27. 

„Utkání se nám vůbec nepovedlo a velkou slabinu jsme tentokrát bohužel měli v brance, 
do které naneštěstí spadlo skoro vše, co na ní soupeř poslal. Výkon brankářek nekompenzovali ani hráčky 
v poli, které také neodvedly očekávaný výkon. Utkání bylo nesoustředěné a nedisciplinované. Z výsledku 
jsem velice zklamaná,“ hodnotila překvapivou prohru Jana Bureš Galušková. 

Chuť si děvčata budou moci spravit na domácí palubovce v pátek 1. 4. 2022 od 18 h proti Hájům. 

Hrály: Stulíková 1, Hofírková, Vopatová 1, Růžková 2, Polanková 8/2, Krejbichová 2, Baumruková, Mancellari 

1, Růžičková 1, Březinová, Bažantová M., Heřmánková 11/1, Bažantová E. 

Chytaly Nyklesová a Chvátalová. 

 

 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček (DHC Plzeň 26. 3. 2022) 

V sobotu se v hale 31. ZŠ uskutečnil další turnaj Plzeňské ligy mladších žaček, kterého se opět zúčastnila  
i obě naše družstva, z nichž každé sehrálo tentokrát pouze dvě utkání. To nám však příliš nevadilo, jelikož 
vzhledem k termínové kolizi s turnajem minižaček v Praze jsme měli k dispozici pouze 18 hráček. 

Áčko 

Áčko vstoupilo do turnaje snadnou výhrou nad béčkem Slavie Plzeň, za které hrají převážně minižačky. 

Většinu zápasu jsme proto hráli pouze v 5 hráčkách v poli a zkušenější hráčky musely povinně zakončovat 
levou rukou (28:6). 

Druhý zápas proti Kynžvartu jako povedený příliš hodnotit nelze. I když tentokrát za soupeře nastoupily  
i zkušenější hráčky, které obvykle hrají jen v kategorii starších žaček, tak pro holky to impulsem k vyššímu 
nasazení nebylo. Nedůrazná obrana a zbytečné chyby v útoku rozhodně nebyly tím, nad čím bychom měli 
nějak jásat, jelikož holky umí určitě předvést lepší výkony. Ocenit lze pouze výkon všech brankářek, jelikož 
nebýt jejich zákroků, výsledek by byl ještě vyrovnanější (19:11). 

Hrály: Červená, Dlesková, Egermajerová, Honalová, Kaucká, Poskočilová, Rittichová, Samcová, Sedláčková  

Chytaly Červená, Kaucká a Poskočilová.  

Béčko 

Béčko mělo vstup do turnaje velmi těžký, jelikož jej na úvod čekalo áčko Slavie Plzeň. V osobce měly holky 

ze soupeře až příliš velký respekt, ale ve hře už pak byla aktivita o trochu vyšší, i když vstřelených branek 
určitě mělo být o něco více. Konečný výsledek vzhledem ke kvalitě soupeře ale jako propadák hodnotit nejde 
(4:16). 

Druhý zápas s Kynžvartem už byl ale o hodně lepší. První část osobky byla ještě vyrovnaná, ale pak k útoku 
zavelely především Míša s Julčou, díky kterým se nám podařilo vybudovat náskok, který jsme ve hře dokázali 
ještě navýšit. Po celkově velmi dobrém výkonu jsme proti silnému soupeři vyhráli 18:14. 

Hrály: Beráková, Cvačková, Čardová, Hřebejková, Krejzová, Mildorfová, Pluhařová, Viazanko, Vodrážková 

Chytaly Čardová a Pluhařová. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Starší dorostenky:  

Házená Kynžvart - DHC Plzeň 24:24 (26. 3. 2022) 

Starší dorostenky vyrazily do Chebu na utkání proti Kynžvartu ve velmi oslabené sestavě, což se velmi 
projevilo na konečném výsledku a zisku pouze jednoho bodu. 

„I když jsme k utkání dorazili ve velmi oslabené sestavě, tak jsem doufal, že v zápase budeme dominovat. 
Ale to se bohužel nestalo.  Do utkání jsme vstoupili nervózně a ze soupeře jsme měli zbytečně velký respekt,“ 
sdělil trenér Pavel Touš po tomto vyrovnaném utkání. Skóre se přelévalo ze strany na stranu už od prvních 
vteřin což ale, také vlivem dvou po sobě jdoucích vyloučeních, přestala být pravda ve dvacáté třetí minutě, 
kdy se Kynžvart dostal do vedení 10:7. „V obranné činnosti se nám vůbec nedařilo, prohrávali jsme souboje 
při hře jeden na jednoho a soupeř si vytvářel brankové příležitosti, které proměňoval,“ přidává. I přes dotažení 
si Kynžvart udržel drobný poločasový náskok 12:11. 

„Po přestávce jsme udělali změnu v obraně, holkám jsem zdůraznil, co je zapotřebí nutně dodržovat jak v 
obraně, tak i v útočné fázi a hlavně, aby ve vytvořených brankových příležitostech byly přesnější a 
zodpovědnější.“ Plzeň sice po většinu času dotahovala, brankově už to ale pro plzeňský celek vypadalo lépe. 
Ve čtyřicáté osmé minutě se naše dorostenky konečně dostaly do vedení 20:21. Dlouho ale nevydrželo. 
Kynžvart rychle stahoval a v padesáté sedmé minutě byl zpět ve vedení 24:22. To Plzeňanky sice stáhly, 
avšak rozhodující branku už nevstřelily, a tak z toho byla pouze remíza 24:24. 

„V druhém poločase se holkám dařilo plnit stanovené pokyny, ale nakonec to stačilo pouze na remízu a 
vezeme alespoň jeden bod. Je to škoda, protože vzhledem k tomu, že soupeř je v tabulce až za námi a ve 
spodní část, tak bod považuji za ztrátu. Na druhou stranu, utkání se účastnilo hodně mladších dorostenek a 
sestava byla velmi oslabená, takže musíme být s bodem spokojeni. Holkám chci poděkovat za bojovnost a 
nasazení a mladším dorostenkám za pomoc a věřím, že pro ně to byla cenná zkušenost o kategorii výše. 

Hrály: Hofírková, Tomanová 6/4, Polanková 5/1, Krejbichová 2, Mancellari 5, Růžičková, Bažantová M. 1, 

Bažantová E. 1, Toušová 4 

Chytaly Malá a Čejková. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Z domácího utkání bereme body 
DHC Plzeň - Handball PSG Zlín 22:21 (26. 3. 2022) 

Naprosto vyrovnané utkání do posledních vteřin nakonec skončilo bodovým ziskem pro domácí! 

Úvod utkání odstartoval brankou Zlín, avšak plzeňská jednotka se díky rychlému nástupu dostala brzy   
do vedení 4:2. Netrvalo dlouho a ve třinácté minutě už bylo vedení na straně hostujících 5:6. I přes 
neskutečnou přetahovanou se hostujícímu celku podařilo držet se ve vedení, v jednu chvíli vedl soupeř 
dokonce o tři branky (8:11). Plzeňankám se ovšem podařilo stáhnout a do šaten se odcházelo za stavu 11:12. 

Druhý poločas odstartovala třemi brankami Plzeň a šla tak po dlouhé době do vedení 14:12. Toto skóre  
na tabuli nicméně dlouho nevydrželo a po čtyřbrankové šňůře zlínských branek bylo po vedení (14:16). Zpět 
na koně dostala plzeňský celek Verča Galušková ve čtrnácté minutě (18:17). Hostům se ještě podařilo 
srovnat, k překlopení skóre už ale naštěstí nedošlo. Navzdory slepé šestiminutovce v závěru utkání se Plzni 
podařilo udržet náskok a zvítězila tak 22:21. 

„Důležitý zápas jsme zvládli. Houževnatý Zlín prokázal svojí herní stoupající tendenci. Byl to zápas, kdy jsme 
několikrát dotahovali, a naopak. V závěru jsme předvedli kolektivní bojovný výkon a zápas vyhráli. Každá 
hráčka, která zasáhla do zápasu, odvedla maximum pro vítězství a toho si vážím! Soutěž se dostává do 
závěru a v současné době hrajeme o důležité body. Teď máme týden na přípravu do dalšího utkání proti 
Slavii,“ komentuje Richard Řezáč. 

Příští utkání se odehraje na palubovce soupeře v neděli 3. 4. 2022 v 17:30 h. 

Hrály: Kepková 4, Šmrhová, Kantnerová, Drozdová, Franzová 2, Panošková, Galušková L. 3, Lásková 1, 

Melicharová, Galušková D. 1, Tomanová, Vlachová 5/2, Galušková V. 6/2 

Chytaly Řezáčová, Mancellari a Malá. 

 

     
 

    



 

 

 

Plzeňská liga starších žaček (DHC Plzeň 27. 3. 2022) 

Po zimní přestávce se opět rozjela Plzeňská liga starších žaček. Hrálo se v neděli 27. 3. 2022 v hale 31. ZŠ. 

DHC Plzeň A 

V prvním zápase proti HK Slavia VŠ Plzeň A měly holky ospalejší začátek a zejména v prvním poločase 

udělaly spoustu chyb. Ve druhé půli už to bylo trochu lepší, a tak po dvou výsledkově shodných poločasech 
(8:5) jsme vyhráli 16:10. 

Ve druhém zápase proti Chebu jsme zpočátku neproměnili spoustu šancí. Několikrát jsme trefili tyč a břevno. 
V obraně jsme nedokázali ubránit zejména střed hřiště. Cheb od začátku vedl a my jsme jen dotahovali. 
Většinu utkání jsme tahali za kratší konec a až ve 13. minutě druhé půle jsme konečně dotáhli. Cheb potom 
ještě jednou přetáhl utkání na svou stranu (17:16). My jsme ale výborně zvládli závěr. Nejprve Bezďa 
srovnala. Pak sice byla Laura vyloučená, ale my jsme se dokázali ubránit. Potom Zuny vybojovala sedmičku 
a Majda ji proměnila. Vyhráli jsme 18:17. 

Hrály: Bezdičková 5, Budková A. 4, Budková K. 8, Březinová 3, Dostalová 5, Loskotová 1, Nikodemová, 

Růžková M. 5, Vaníková, Vopatová 7, Červená, Šuchmanová 

Chytaly Kaucká, Nikodemová a Červená 

DHC Plzeň B 

V prvním utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň B jsme hráli velmi rychle a aktivně od samého začátku. V šesté 

minutě jsme vedli 5:0, v osmé 8:1. Všechny hráčky se gólově prosadily. Vyhráli jsme 25:8. 

Ve druhém zápase nastoupily holky proti HK Slavia VŠ Plzeň A. Několikrát jsme získali míč a z rychlých útoků 
skórovaly. Obrana fungovala a v útoku jsme si zkusili řadu kombinací. Vyhráli jsme 21:9. 

Hrály: Burjasová 5, Cvačková 3, Hanzlíková 10, Košková 6, Palečková 5, Sedláčková 2, Stulíková 3, Vaicová 

8, Šantorová 3, Šollarová 1 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

 

 

      

  



 

 

 

4. ples DHC Plzeň a 1. maškarní DHC Plzeň 

Poslední březnový víkend uspořádalo DHC Plzeň hned dva plesy o jediném víkendu. 
 
DHC Plzeň poprvé změnilo místo konání - z tradiční Sokolovny Bolevec jsme se  přesunuli (zejména z 
ekonomických důvodů) do Sokolovny Újezd. 
 
V sobotu 26. 3. 2022 proběhl již 4. ples DHC Plzeň pro dospělé. Účast bohužel nebyla tak velká, jak bychom 
si všichni přáli. Částečně to bylo způsobeno doznívající vlnou koronaviru, dále došlo k souběhu s  hasičským 
bálem v Záluží, a také měla ve stejný den maturitní ples jedna dorostenka. Přesto všichni, kteří dorazili (a bylo 
jich celkem 126), si ples opravdu užili. 
 
V neděli 27. 3. 2022 se poprvé konal maškarní bál pro děti. Zúčastnilo se celkem 50 dětí, 55 dospělých a 10 
organizátorů. Ples měl pestrý program. Po rozcvičce s balónkem následovala promenáda masek a pak různé 
soutěže. Nechyběla i stanoviště, kde si děti (v převážně sportovních disciplínách) mohly vybojovat drobné 
ceny. V průběhu celého odpoledne byla několikrát vylosována tombola a i v ní děti získaly spoustu pěkných 
cen. Závěr plesu patřil tradiční židličkové soutěži (když se stopla hudba, musel si každý sednout na zem na 
podsedák). Také byly vyhlášeny nejlepší masky. Cenu diváků si odnesl gepard (Niky Vrbová). Porota ocenila 
piráta Jacka Sparowa (Eliška Nováková), Berušku (Stela Francová) a klauna (Adéla Markupová). 
 
Oba plesy se opravdu vydařily a všichni mají na co vzpomínat. 
 

    
 

  
 

 

  



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOL liga: V neděli do Prahy.  
DHC Slavia Praha - DHC Plzeň (3. 4. 2022) 

Na půdě Slavie Praha nás v neděli čeká boj o důležité body! 

Slavia v první části sezóny nepředváděla velmi přesvědčivé výkony a tabulkou se rychle propadla na spodní 
příčky. Současně devátý celek průběžné tabulky se však v posledních kolech rozehrál 
a dokázal potrápit nejednoho soupeře z vrchu tabulky. Na domácí palubovce Slavia jen těsně prohrála 
s Michalovcemi (26:27), z Kynžvartu si pak také vezla porážku o jedinou branku 31:30. Poslední utkání náš 
nedělní soupeř odehrál v Písku, kde na body opět nedosáhl (23:20). V přestupním období Slavia nabrala 
novou posilu Martinu Weisenbilderovou, která opustila Kynžvart. 

Plzeň je po dvou domácích výhrách na koni a bodový zisk bude chtít jistě zopakovat i v Praze. Poslední 
domácí utkání se Zlínem se hrálo na vysoké úrovni a s velkou bojovností. Pokud se hráčkám podaří tento 
výkon dostat i do utkání se Slávií Praha, budou o krůček blíže vítězství. Postup do play-off pro Plzeňanky 
stále není jistý a nyní je pro ně každý bod důležitý. 

„Slavia před druhou polovinou sezóny posílila a v jarní části podává velice dobré výkony. Oba týmy se dobře 
znají, protože hráčky migrují mezi oběma celky. Očekávám vyrovnaný zápas, i když je náš tým zdravotně 
rozladěný. Po zápase se Zlínem nám z tréninkového procesu vypadly čtyři hráčky, takže uvidíme, jak se s tím 
popasujeme. I přesto jsme odhodlaní odevzdat naše herní maximum a porvat se o dva body,“ sdělil trenér 
Richard Řezáč. 

Utkání startuje v 17:30 h, a pokud se ho nebudete moci zúčastnit, bude opět k dispozici na tvcom. 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky:  
DHC Plzeň - HC Háje 33:25 (1. 4. 2022) 

Výborný výkon přetavený ve dva body v podání mladších dorostenek. 

První minuty dorosteneckého utkání byly velmi vyrovnané. Oba týmy vstoupily do hry rychlou házenou  
a nikomu se nepodařilo utrhnout k vyššímu vedení. To se prolomilo až v devatenácté minutě, kdy šla Plzeň 
poprvé do čela s náskokem tří branek 11:8. Od té doby si Plzeňanky svého soupeře už nepustily k tělu a do 
konce první půle své vedení dokázaly navýšit na 18:12. 

Úvod druhého poločasu se domácím vůbec nepovedl. Háje se chopily příležitosti a ve třicáté osmé minutě byl 
rozdíl opět těsný 19:18. Do vedení už ale dorostenky soupeře nepustily. Ve čtyřicáté první minutě nám hosté 
sice ještě dýchali na záda (21:20), pak ale přišla šňůra šesti branek a vysoký náskok byl zpět (27:20). 
Sedmibrankový rozdíl Plzeň ještě o jednu branku navýšila a s koncem utkání se hráčky mohly radovat z výhry 
33:25. 

„Do utkání jsme vstoupili dobře a disciplinovaně, plnili jsme úkoly, které jsme si řekli 
v šatně před utkáním, a tomu také odpovídal poločasový výsledek. Bohužel do druhého poločasu jsme 
vstoupili přesně obráceně. Děvčata udělala spoustu chyb a nepřesností, neplnila absolutně dohodnuté 
pokyny, to se bohužel projevilo na výsledku a rázem jsme viděli na tabuli rozdíl jediného gólu. Po timeoutu 
jsme se vrátili ke svojí hře a dokázali jsme výsledek otočit na svoji stranu a utkání dovést do vítězného konce. 
Do utkání se zapojila všechna děvčata a všechna děvčata odvedla podle svých sil a schopností maximum. 
Tentokrát musím pochválit i brankařku Adélu Chvátalovou, která svoje družstvo podržela,“ raduje se trenérka 
Jana Bureš Galušková. 

V dalším kole čeká naše starší dorostenky výjezd do Písku, kde své utkání odehrají v neděli 10. 4. 2022  
v 11:00 h. 

Hrály: Košková, Stulíková, Hofírková 1, Vopatová 4, Růžková 4, Polanková 7/2, Krejbichová, Mancellari 1, 

Růžičková 3, Březinová 1, Bažantová M. 2, Heřmánková 9/2, Bažantová E. 1 

Chytaly Chvátalová, Kaucká a Nyklesová. 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky:  
DHC Plzeň - HC Háje 31:19 (3. 4. 2022) 

Vlažný úvod se nakonec starším dorostenkám podařilo přetavit ve vysokou výhru a zisk dvou bodů.  

Utkání odstartovalo poněkud netradičně. Celých deset minut se ani jednomu družstvu nedařilo prolomit ledy 
a vstřelit první branku. To se nakonec podařilo domácím a Plzeň šla ve třinácté minutě do vedení 3:1.  
Ve čtyřicáté minutě zvyšovala Maru Krejbichová na 7:4. Hostující tým nedokázal najít cestu plzeňskou 
obranou a domácí mohli v klidu budovat vyšší náskok. Těsně před poločasovou sirénou se podařilo Plzni 
z rychlého protiútoku vstřelit branku a do šatny se tak odcházelo za příjemného stavu 14:9. 

Druhý poločas už byl od začátku jasně v rukou Plzeňanek, které se i přes vyloučení už ve čtyřicáté minutě 
radovaly z vedení o deset branek 20:10. Skóre na tabuli u tohoto rozdílu zůstalo až do závěrečné 
desetiminutovky, ve které se domácím podařilo navýšit své vedení o dalších pár branek. Finální branku vstřelili 
sice hosté, ale domácím už nic nebránilo v radosti z vysoké výhry 31:19. 

„Začátek utkání byl velmi rozpačitý z obou stran. Nám se dařilo v obranné činnosti, ale v útočné fázi, a to díky 
neschopnosti vstřelit branku, to bylo velmi slabé. V druhé polovině prvního poločasu se naše koncovka 
zlepšila a po zásluze jsme do šaten odcházeli s vedením o pět branek. Začátek druhého poločasu jsme po 
důkladné domluvě a ujasnění taktických úkolů dobře začali a během úvodních 10 minut jsme soupeři odskočili 
na rozdíl 10 branek, což se ukázalo jako rozhodující pro výsledek utkání. Vyzdvihnout bych chtěl výkon Máji 
Polankové, které se velmi dařilo střelecky, a i Vali Toušovou, která své šance také výtečně proměňovala. 
Pochvalu si také zaslouží týmová bojovnost a jsem rád, že jsme v tomto utkání, i když ve velmi oslabené a 
omlazené sestavě, zvítězili. Jsem rád, že si v tomto utkání zahrály všechny hráčky a že se každá dokázala 
brankově prosadit,“ hodnotil utkání trenér Pavel Touš. 

V dalším kole čeká naše starší dorostenky výjezd do Písku, kde své utkání odehrají v neděli 10. 4. 2022 v 
13:00 h. 

Hrály: Dubská 5, Hofírková 1, Tomanová 2, Polanková 9, Krejbichová 3/1, Mancellari 1, Růžičková 2, Toušová 
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Chytaly Šindelářová a Čejková. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Pražská krádež 
DHC Slavia Praha - DHC Plzeň 22:24 (3. 4. 2022) 

I v poměrně oslabené sestavě se plzeňskému celku podařilo vyzrát na domácí Slávii. 

Plzeň si připisuje další dva body a je zase o krůček blíž k play-off. 

Už v úvodu utkání se Plzeň chopila role vedoucího družstva a domácí museli neustále stahovat. V sedmé 
minutě skórovala naše stále čerstvá posila Terka Panošková, která zvyšovala na 2:4. Po první 
desetiminutovce však bylo srovnáno a do dvoubrankového náskoku šla rychle Slavia. Vedení zpět  
na plzeňskou stranu přinesla křídla Šmrhová s Formanovou, které vrátily Plzni náskok 8:10. V závěru první 
půle přišlo vyloučení na naší straně, avšak Slavia neproměnila následný sedmimetrový hod a Plzeňanky se 
v poločase mohly těšit z těsného vedení 13:14. 

I přes vyloučení, ke kterému na konci prvního poločasu došlo, Plzeň nepustila soupeře do vedení. K tomu se 
Praha dostala až po třech zásazích Adriany Míšové, která ve čtyřicáté sedmé minutě obracela stav na 20:19. 
Zásluhou skvělé Denči Franzové se ale Plzni podařilo dostat zpátky na koně a dotáhnout dobře rozjeté utkání 
k vítěznému konci 22:24. 

„Dnešní zápas pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Máme několik hráček mimo sestavu a museli jsme místy 
improvizovat. Morálně jsme však byli silnější než obvykle a za to hráčkám děkuji! Vzaly na sebe odpovědnost 
a nechaly na hřišti vše. V důležitých okamžicích to na sebe vzala Denisa Franzová  
a to bylo pro tým velice důležité. Když bylo třeba udělat něco navíc, podržela nás Karin Řezáčová  
a v obraně dnes velmi dobře fungovala trojice Dominika Galušková, Pája Lásková a Nikola Melicharová. Útok 
velmi dobře organizovala Linda Galušková, z čehož mohla těžit Veronika Galušková. Byl to jeden velký 
kolektivní výkon,“ hodnotí s radostí trenér Richard Řezáč. 

„Máme před sebou ještě dvě utkání základní části a je třeba k nim přistupovat stejně jako v posledních dvou. 
Holky mají velký morální potenciál a toho si vážím“ dodává nakonec. 

Jedno z dvou posledních utkání základní části nás čeká doma a to již tuto sobotu 9. 4. 2022 od 18:00 h v hale 
31. ZŠ Plzeň, kde vyzveme Písek. Přijďte holky podpořit a vytvořit domácí atmosféru, která bude slušet tomuto 
náročnému utkání! 

Hrály: Šmrhová 1, Kantnerová, Formanová 1, Franzová 8, Panošková 1, Galušková L. 1, Lásková 2, 

Melicharová 1, Galušková D. 1, Galušková V. 8/2 

Chytaly Řezáčová, Malá a Mancellari. 

  
  



 

 

 

MOL liga: Hrajeme doma.  
DHC Plzeň - Sokol Písek (9. 4. 2022) 

Jedno z nejdůležitějších utkání je tady. Aby se Plzeň dostala do play-off, musí podat stoprocentní výkon. 

Základní část soutěže se chýlí ke konci a Plzeň čekají poslední dva soupeři. S prvním z nich se utkáme  
již v sobotu v hale 31. ZŠ. Poměřit síly s Plzeňankami přijede výprava z Písku. Sokol Písek se v tuto chvíli 
nachází o příčku nad Plzní s jednobodovým náskokem. V posledním vzájemném utkání, které se odehrálo 
v Písku, se nám nepodařilo dosáhnout na body a domů jelo DHC s nemalou porážkou 29:21. V druhé části 
sezóny Písek podává značně lepší výkony. Důkazem toho je domácí výhra s Kynžvartem 27:26 nebo také 
s Dunajskou Stredou 37:31. Naopak v Hodoníně dokázaly písecké hráčky zvítězit pouze o tři branky 23:26. 
V posledním utkání vyhrál Sokol těsně se Zlínem 31:32. 

Plzeňanky mají za sebou šňůru tří výher a doma jistě na tento výkon budou chtít navázat. Poslední utkání 
v Praze jsme zvládli i přes velkou absenci. Doma se snad zase hráčky předvedou v plné sestavě a hlavně 
síle, aby dotáhly utkání do zdárného konce. 

Důležitou součástí sobotního utkání budete i vy, naši fanoušci, a my doufáme, že nás dotlačíte k zisku 
důležitých dvou bodů. 

„Písek je pro nás tradiční soupeř v bojích o úspěch. Bude tomu tak i v sobotu a my se připravujeme na 
konečnou fázi základní části. Písek v posledních kolech nabral vítr a sbírá body. My se vracíme  
do herní pohody, i přes velkou marodku. Zápas budou rozhodovat detaily. Na obou stranách se hráčky velmi 
dobře znají, a proto očekávám vyrovnané utkání s maximálním nasazením našich hráček, abychom urvali 
dva body a zůstali ve hře o play-off. Máme to ve svých rukách, a když zúročíme naše dosavadní zkušenosti, 
tak budeme úspěšní,“ sdělil Richard Řezáč. 

Utkání začíná v 18 h, a pokud nemůžete dorazit, určitě se koukejte na tvcom. 

 

  



 

 

 

Přípravky na Talentu (9. 4. 2022) 

DHC A - Berušky 

Berušky se turnaje zúčastnily v hojném počtu, a aby si více zahrály, doplnily své mladší kolegyně v nižší 
výkonnostní skupině. Utkání ve skupině A se hrála poměrně netradičně, jelikož na poslední chvíli odpadly 
Rokycany. Soky nám tedy byli nakonec kluci ze Slavie VŠ a Talentu. S oběma soupeři jsme odehráli tři velmi 
pěkná utkání. 

Výkon všech hráček pro mě byl překvapením už od prvního utkání, ve kterém jasně předčily Talent ve všech 
směrech. Holky předváděly skvělý tah na branku a soustředěnost v obraně. Jsem ráda, že hned v prvním 
utkání zjistily, že se nemusí bát větších a rychlejších kluků a s velkou vervou bojovaly i se Slávií. Velkou 
pochvalu zaslouží i všechny, které se dostaly do branky a čelily často tvrdým a bolavým střelám. Všechny 
hráčky udělaly zase velký posun jak v individuálních činnostech, tak v rozhledu na hřišti a hledání volných 
kamarádek v lepších brankových příležitostech. 

Hrály: Brůhová, Čelustková, Gebhartová, Chovanová, Kiššová, Majerčáková, Mildorfová, Pavízová, Zajíčková 

Sluníčka  

Ráno jsme bohužel zjistili, že u Sluníček je marodka větší, než se čekalo. Měli jsme přihlášeny tři týmy,  
ale dorazilo jen 14 hráček. Rozdělili jsme je do DHC C a D vždy po pěti hráčkách a vytvořili tak dva vyrovnané 
týmy. V DHC B (ve skupině s papírově silnějšími soupeři)  byly jen čtyři naše hráčky, a tak je doplnily Berušky. 

 

 

 

 

 

 

 

Výkony holek očima trenérů jednotlivých týmů: 

DHC Plzeň Bouračky 

V obranné části odehrály holky všechny zápasy výborně, dokázaly velmi dobře obsazovat a celoplošně bránit 

soupeře. V útoku byly k vidění hezké kombinační akce i individuální průniky a hlavně, všechny holky si daly 
nějaký ten gól. Opět, jako vždy, byl vidět pokrok proti předcházejícímu turnaji. 

Hrály: Vildmanová, Machová, Fryčková, Indráková, Majerčáková, Mildorfová, Gebhartová, Čelustková, 

Brůhová 

DHC Plzeň Cvrčci 

Holky z mého pohledu předvedly pěkný výkon ve všech zápasech. Dobře se soustředily na hru  

a dokázaly se dobře nabízet pro míč. Mile mě překvapilo, že se holky dokázaly rychle vracet a rozebrat si 
hráče v obranné fázi. U holek je vidět velký posun. 

Hrály: Görnerová, Šebellová, Uhlářová T., Voráčková, Schejbalová 

  



 

 

 

DHC Plzeň Dračice 

Za tým DHC Plzeň D nastoupily  Aichy, Cvíďa, Vali, Marcelka a Nelča. V prvním a druhém zápase jsme  
se utkali se Slavií Plzeň a DHC Plzeň C. V obou těchto zápasech hráčky velice pečlivě plnily obrané úkoly, 
kdy si každá hráčka hlídala jednoho soupeře. V útoku se nejvíce prosazovaly Cvíďa a Aichy , ale i ostatní 
hráčky se dokázaly střelecky prosadit. Ve třetím zápase proti klukům z Talentu jsme tahali za kratší konec.  
V posledním  zápase proti Kynžvartu jsme opět výborně bránili každou hráčku soupeře a v útoku vstřelili  
po pěkných přihrávkách několik branek. Za celý turnaj holky zaslouží velkou pochvalu, obzvláště za pohyb  
a parádní obranu, ale i pěkné útočné akce, které vedly buď ke gólům, nebo hezkým střelám na branku. 

Hrály: Cviklová, Nováková, Přerostová, Müllerová, Aichingerová 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Žákovská liga starších žaček 5. kolo Plzeň (9. 4. 2022) 

Páté kolo Žákovské ligy nakonec přineslo hráčkám DHC Plzeň výhodu domácí haly. Pořadatelství turnaje 

bylo přiděleno HK Slavia VŠ Plzeň. Původně se mělo hrát v hale Lokomotivy, ta byla ale později uvolněna  
pro ukrajinské uprchlíky. A tak turnaj pořádala HK Slavia VŠ Plzeň v hale 31. ZŠ, kde obvykle hraje svá 
domácí utkání DHC Plzeň. 

První utkání jsme nastoupili proti HK Slavii VŠ Plzeň. Po trochu nervózním začátku plném ztracených míčů 
jsme se v 11. minutě konečně dostali do tempa. Postupně jsme si trpělivou hrou vypracovali náskok (poločas 
9:1). Ve druhé půli jsme malinko polevili v koncentraci. I přesto jsme utkání dovedli k vítěznému konci (19:5). 

Druhý zápas jsme odehráli proti Chebu. Do utkání jsme vstoupili koncentrovaně a od začátku jsme chtěli 
vyhrát. Byli jsme důrazní v obraně a dobře jsme zakončovali. I druhý poločas jsme se snažili hrát naplno  
a postupně navyšovali náskok. Mrzet nás může jen vysoké množství ztracených míčů (14). Vyhráli jsme 
27:13.  

Asi nejhezčím utkáním celého dne byl náš zápas proti Velké nad Veličkou. Nám to chvíli trvalo, než jsme  
se dokázali nastavit na jejich rychlou házenou s častými dohrávkami do pivota. Velička byla zpočátku lepší  
a my jsme museli dotahovat. Po celý první poločas se oba týmy přetahovaly ve vedení. Na začátku druhé 
půle to na sebe vzala Majda a my jsme odskočili na 12:10.  Trpělivou a koncentrovanou obranou jsme soupeře 
donutili k chybám. V důležitých chvílích se přidala Áda v brance. Šest minut před koncem jsme odskočili  
na čtyřbrankový rozdíl a ten už jsme si pohlídali. Utkání zakončila nádhernou trefou z půlky z rozehrání  
po gólu Bříza. Vyhráli jsme po krásném kolektivním výkonu 21:16. 

Poslední utkání proti Kobylisům jsme začali ve velkém tempu, které jsme bohužel dokázali udržet pouze první 
poločas. V něm jsme měli velkou převahu a z 24 střel proměnili hned 19. Dostali jsme pouze 5 a jednoznačně 
diktovali tempo. Ve druhé půli jsme bohužel značně polevili v obraně a hned 10 x jsme neproměnili. Přesto  
i druhou půlku jsme o tři góly vyhráli. A tak z toho bylo celkové vítězství 32 : 16. 

Hrály: Bezdičková 8, Budková A. 3, Budková K. 5, Burjasová 4, Březinová 3, Cvačková 3, Dostalová 4, 

Hanzlíková 11, Košková 2, Loskotová 2, Palečková 1, Růžková 8, Sedláčková 4, Stulíková 5, Svatoňová 2, 

Šantorová 5, Šollarová 4, Šuchmanová 3, Vaicová 12, Vopatová 10 

Chytaly Chvátalová, Kaucká a Nyklesová. 

  



 

 

 

MOL liga: Důležité body urvány 
DHC Plzeň - Sokol Písek 28:24 (9. 4. 2022) 

Atmosférou nadupané utkání vyvrcholilo ziskem důležitých dvou bodů. 

Plzeň do utkání nastoupila s jasným cílem – zvítězit a zase se o krůček přiblížit play-off. Toho se tým držel  
od první minuty a domácí šli rychle do vedení 2:0. Písku se chvíli dařilo držet tempo, které Plzeň nasto lila, 
avšak v osmnácté minutě se plzeňský celek poprvé dostal k vyššímu vedení 9:5, hlavně díky výborně fungující 
obraně, na kterou si Sokol nevěděl rady. Ani po time-outu se hostující tým nedokázal vrátit do hry a závěr  
tak patřil Plzeňankám. Ty si pak několika brankami zajistily příjemný poločasový náskok sedmi branek 15:8. 

Do druhého poločasu nastoupila naše děvčata se stejnou chutí a odhodláním jako v první půli a ve třicáté 
sedmé minutě si Plzeň připisovala desetibrankový náskok 19:9, který se v závěru ukázal jako rozhodující.  
Ve čtyřicáté třetí minutě Terka Bušauerová navyšovala na 23:12, na dalších pět minut to byla však poslední 
plzeňská branka. Soupeřům z Písku se toho podařilo využít a stáhnout zpět na poločasový rozdíl 23:16. Verča 
Galušková ještě držela naději na vysokou výhru, když zvyšovala na 26:17. V poslední desetiminutovce přišla 
další plzeňská odmlka, během které dokázaly domácí hráčky vstřelit pouhé dvě branky. Písku se už naštěstí 
vybudovaný náskok Plzně nepodařilo převrátit na svou stranu a utkání tak skončilo krásnou výhrou 28:24. 

„Utkání jsme zvládli, to pro nás byl cíl. Připravovali jsme se na jejich nejúdernější spojení Pokorná-Stellnerová, 
a to se nám podařilo eliminovat a získávat míče. Měli jsme zápas postavený tak, že budou rozhodovat obrany, 
a to se potvrdilo. Měli jsme 51 přerušení a úspěšnost brankářky byla 52 %. V utkání jsme si dokázali 
vypracovat až jedenáctibrankový rozdíl, ale pak jsme polevili v obraně a přidala se i zhoršená koncovka 
z vyložených šancí. Zápas jsme už ale nenechali zdramatizovat a získali moc důležité dva body. Děvčata mě 
přesvědčila, že se dokáží v těchto zápasech velmi dobře koncentrovat a plnit taktické pokyny. V neposlední 
řadě jsme hráli v úžasné atmosféře, která k těmto zápasům patří,“ radoval se Richard Řezáč. 

Už ve středu 13. 4. 2022 čeká na hráčky poslední zkouška v utkání proti polskému Chorzówu. Výhra bude 
znamenat postup do play-off, takže je jednoznačně o co hrát. 

Hrály: Kepková 4, Šmrhová, Bušauerová 1, Kantnerová 1, Formanová, Franzová 5, Panošková 2, Galušková 

L. 1, Lásková 1, Galušková D., Tomanová, Vlachová 2, Galušková V. 11/4 

Chytaly Řezáčová, Mancellari a Malá. 

 

      
 

 

      

 



 

 

 

Mladší dorostenky:  
Sokol Písek A - DHC Plzeň 23:27 (10. 4. 2022) 

Vyrovnané utkání, které mladší dorostenky přetavily v krásnou výhru. 

Úvod utkání si pohlídali domácí. Písek si držel mírné vedení a určoval tempo hry. Po první desetiminutovce 
byl stav utkání 6:4, avšak Plzni se rychle podařilo vyrovnat. Do vedení se pak plzeňské hráčky dostaly  
až ve dvacáté čtvrté minutě (10:11) po tříbrankové šňůře, kterou podtrhl i několikaminutový brankový výpadek 
Písku. Vedení se Plzeňankám podařilo udržet až do poločasové přestávky, kdy na tabuli svítil stav 11:12. 

Už ve třicáté sedmé minutě přišly naše dorostenky o vedení (16:15) a skóre se začalo přelévat 
ze strany na stranu. Ve čtyřicáté deváté minutě Plzeň opět srovnávala (19:19) a poté definitivně překlopila 
výsledek na svou stranu. V padesáté sedmé minutě už hostující Plzeň vedla 21:24 a rozdíl se stále zvyšoval. 
V závěru druhé půle vedly dorostenky Plzně o pět branek, ale domácím se ještě podařilo výsledek korigovat 
ke čtyřbrankovému rozdílu 23:27. 

„Utkání bylo vyrovnané od začátku a skóre se jen minimálně měnilo. Děvčata předvedla velmi dobrý výkon, a 
hlavně nasazení v obraně. Na hřišti se vystřídaly všechny hráčky a všechny se velmi aktivně zapojily do dění 
na hřišti. Vítězství na půdě Písku si velice ceníme a jsme moc rádi, že jsme zvládli tak těžký zápas. Všechna 
děvčata si zaslouží pochvalu a samozřejmě také velice děkujeme rodičům a fanouškům, kteří nás na utkání 
doprovázeli,“ hodnotila Jana Bureš Galušková. 

Další utkání odehrají dorostenky opět doma a to 1. 5. 2022 od 13 h. 

Hrály: Košková 1, Stulíková 3, Vopatová 2, Růžková 5, Krejbichová, Mancellari 3, Růžičková 1, Březinová 2, 

Bažantová M. 1, Heřmánková 8/3, Bažantová E. 1 

Chytaly Chvátalová, Nyklesová a Kaucká. 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky:  
Sokol Písek A - DHC Plzeň 37:28 (10. 4. 2022) 

Starší dorostenky v neděli 10. 4. 2022 bohužel nestačily na tabulkově slabšího soupeře. 

Utkání odstartovalo rychle a Písek šel už v sedmé minutě do vedení 6:2. Plzni se nepodařilo přiblížit  
na těsnější než tříbrankový rozdíl 8:5, který se však během pár minut změnil ve dvojnásobný 11:5. Plzeňským 
hráčkám se však naštěstí v závěru první půle podařilo postupnými krůčky stáhnout a upravit tak poločasové 
skóre na 17:14. 

Druhá polovina utkání se však vydařila opět lépe Písku a stav byl zase o šest branek 20:14. Plzeňankám  
se pak chvíli dařilo držet na pětibrankovém rozdílu, který dokonce ve čtyřicáté druhé minutě Maru Krejbichová 
stahovala na 24:20. Domácí však našli odpověď a postupně si zametali cestu k vítězství. Po šedesáti 
minutách se tak Písek na domácí palubovce radoval z vysoké výhry 37:28. 

„Utkání se nám bohužel vůbec nevydařilo. Horším týmem jsme byli od začátku. Vůbec nám nefungovala 
obrana, ve které chyběl důraz a komunikace, kvůli čemuž se za naši obranu soupeř dostával jako nůž máslem. 
I přes změněný obranný systém se obraz nezměnil, a proto jsme tentokrát dostali opravdu velký brankový 
příděl. V útočné fázi jsme předvedli svůj standard, a pokud jsme hráli kombinační hru, vytvořili jsme si 
brankové příležitosti, ze kterých jsme úspěšně zakončovali. Doufám, že se z tohoto zápasu poučíme a 
v dalším utkání náš obraz hry zlepšíme,“ hodnotil trenér staršího dorostu Pavel Touš. 

Další utkání odehrají dorostenky opět doma a to 1. 5. 2022 od 15 h. 

Hrály: Kordíková, Dubská, Krausová 1, Tomanová 3, Melicharová 8, Krejbichová 8, Hanzelínová 2, Vávrová 

4, Mancellari 2, Růžičková, Toušová 

Chytaly Šindelářová a Čejková. 

 

 

  



 

 

 

MOL liga: Poslední utkání základní části.  
KPR Ruch Chorzów - DHC Plzeň (13. 4. 2022) 

Základní část je u konce a DHC Plzeň ji zakončí s polským nováčkem soutěže. 

Ve středu čeká Plzeňanky tabulkově slabší soupeř. Na domácí palubovce je však každý tým silnější a 
rozhodně nás nečeká jednoduché utkání. V posledním vzájemném utkání, které se hrálo v Plzni, vyhráli 
domácí 31:22. Od té doby se ale Chorzówu podařilo porazit Kynžvart 27:24 nebo také Šaĺu 29:30. 
V posledních utkáních ale polský celek prohrál s Olomoucí 31:18 a Pískem 25:27. 

Plzeň má na kontě již čtyři vítězství v řadě a páté by znamenalo jistý postup do play-off. V posledním domácím 
zápase s Pískem předvedly hráčky výborný výkon, a pokud se jim podaří na něj navázat i v Polsku, budou 
jednou nohou v play-off. 

„Do Polska pojedeme s respektem. Chorzów dokáže v domácím prostředí brát body i silnějším soupeřům. My 
v zápase nemáme co ztratit, naopak můžeme vybojovat play-off. Bude záležet jen na nás, jak se s tím 
popereme. V posledních utkáních nás hnala chuť a disciplína. Herní sebevědomí nám stouplo a je třeba na 
to navázat. Děvčata mě začínají přesvědčovat, že umí odehrát velké zápasy, proto pevně věřím, že utkání 
zvládneme,“ těší se Richard Řezáč. 

Utkání startuje ve středu 13. 4. 2022 v 18 h. Odkaz na živé vysílání zveřejníme na našich sociálních sítích. 

 



 

 

 

MOL liga: JSME V PLAY-OFF! 
DHC Plzeň - KPR Ruch Chorzów 28:22 (13. 4. 2022) 

Nepříznivý úvod utkání se Plzni podařilo překlopit v krásnou výhru a postup do semifinále play-off. 

Polský celek nastoupil do utkání v tempu a ve čtvrté minutě šel do vedení 4:1. Tento rozdíl korigovala v šesté 
minutě Andy Vlachová (5:3), avšak Chorzów si stále držel odstup dvou branek. Ve dvanácté minutě byl pak 
náskok domácích opět tříbrankový 9:6. Plzeň se však postupně na polské palubovce oklepávala a získávala 
sebevědomí, což se projevilo v osmnácté minutě, kdy Plzeňanky srovnávaly a následně otočily skóre na 
10:11. Do poločasu se pak ještě plzeňské vedení navýšilo a hráčky se mohly těšit z lehkého náskoku 11:13. 

Druhý poločas vzala Plzeň jasně do svých rukou a už ve třicáté sedmé minutě šla do šestibrankového vedení 
13:19. Tento rozdíl se dlouho zdál neprolomitelným, ale v padesáté minutě donutil stav 20:25 plzeňského 
trenéra Richarda Řezáče přeci jen k oddechovému času. Po time-outu zamířila Plzeň k vedení 20:27 a utkání 
bylo rozhodnuto. Domácí sice v závěru utkání upravili konečný výsledek, plzeňské výhře už ale nezabránili 
(22:28). 

„Letošní cíl jsme si splnili předčasně – liga je zachráněna postupem do play-off. Musím pochválit děvčata, že 
zápas zvládly hlavně v hlavě, i když vstup do utkání nebyl optimální a trvalo nám, než jsme naskočili. Pak už 
jsme udávali tempo hry a postupně navyšovali skóre. Své zkušenosti posbíraly i dorostenky vedle 
zkušenějších hráček, které je podržely v důležitých okamžicích. Teď zregenerujeme a připravíme se na 
konečnou fázi – play-off. Bude to pro tým úplně nová zkušenost,“ hodnotí utkání Richard Řezáč. 

Do play-off postupujeme ze třetí příčky, takže narazíme na svého západočeského soka z Kynžvartu. Určitě 
bude na co se těšit! Informace k utkáním vám přineseme v nejbližší době. 

Hrály: Bušauerová 1, Franzová 7, Galušková D., Galušková L. 3, Galušková V. 8/1, Kantnerová, Kepková 1, 

Lásková, Melicharová 1, Panošková, Šmrhová, Tomanová, Vlachová 6 

Chytaly Řezáčová a Mancellari. 

  

 

  



 

 

 

Prague Handball Cup - minižačky (15. - 18. 4. 2022) 

Tak jako ostatní kategorie i my jsme se dočkali velkého mezinárodního turnaje v Praze. Pro mnoho našich 
děvčat to byl vůbec první turnaj, kterého se účastnily. Do turnaje jsme vstupovali s hlavním cílem si turnaj užít 
a načerpat nové zkušenosti. 

Do kategorie mini se přihlásilo 10 týmů z celé ČR. Všechny zápasy, kromě finále se odehrávaly v hale Hamr-
Braník. 

V pátek nám byl jako první vylosován Sokol Kobylisy II. Tým již známe z předchozích turnajů. Věděli jsme, že 
se jedná o slabší tým a nervozita mezi námi nepanovala. Na začátku nás však překvapila osobní obrana a 
rázem jsme prohrávali 2:0. Po chvilkovém zaváhání jsme průběh zápasu otočili na konečné vítězství 14:3. 
Druhý zápas s Milevskem už nervozita panovala od začátku. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, prohrávali 
jsme ve druhém poločase dokonce o 4 góly. 

Po nešťastném zranění nejlepší hráčky Milevska, které si vyžádalo několikaminutové ošetření na hřišti, jsme 
dotáhli na rozdíl jedné branky. Poslední gól 10 sekund před koncem střelila Kampfová Simone z trháku. Zápas 
skončil remízou 12:12. 

Dalším vydřený zápas byl s týmem Sokol Písek. Tentokrát poslední gól minutu před koncem přidala Markéta 
Kurešová na 6:5. Poslední utkání dne jsme sehráli s Bohumínem. Tady dostaly příležitost hlavně nové hráčky. 
Vítězství 13 :1. 

Sobotní ranní zápas s Tatranem Bohunice 14:3 byl pro nás na zahřátí a přípravou na velmi silné Žeravice.  
Ty přijely posílené o některé chlapce v týmu. Holky již s vidinou dobrého umístění ve skupině přistoupily  
k zápasu zodpovědně a s velkým respektem. Síly byly po celou dobu vyrovnané a štěstí se opět přiklonilo  
na naší stranu. Infarktové vítězství 12:11 kdy vítězný gól vstřelila Simone Kampfová ze sedmimetrového hodu 
po faulu na nováčka týmu Nicole Rampovou. 

Poslední zápas s týmem Astra Praha si už zase užily spíše naše nejmladší holky, zvítězily jsme 19:1. 

V neděli jsme opět začínali lehčím zápasem s Hájemi, které měly na soupisce  i mladší hráče. Výhra 15:9. 
Poslední zápas ve skupině byla DHC Slavia Praha. Tady bohužel už děvčata nastupovala s obavami z prohry. 
Velmi opatrný, ale vyrovnaný zápas. Štěstí se tentokrát přiklonilo na stranu Slavie a v posledních vteřinách 
jsme inkasovali gól ze sedmimetrového hodu. Nepomohl ani fantastický výkon brankařky Neli Pivoňkové. 

V základní skupině jsme skončili na krásném třetím místě a postoupili do čtvrtfinále, kde jsme ještě týž den 
padli opět na Slavii Praha. Zápas byl  od začátku v rukách Slavie a nás decimovala nervozita a nepřesné 
střely. Po technických chybách jsme prohráli se zkušenou Slavii 13:4. 

V pondělí nás tedy čekal boj o třetí místo s Milevskem. Holky bojovaly, co mohly, rozhodla přesnější střelba 
Milevska  a na nás zbyla bramborová medaile, kterou holky obrečely. 

Celkově hodnotíme turnaj za velmi úspěšný pro danou kategorii. Získali jsme nové zkušenosti a zážitky. Velké 
díky holkám i rodičům za fandění a podporu při dopravě. Už se těšíme na další velkolepý turnaj tentokrát  
na domácí půdě. 

Hrály: Haberová, Kampfová, Krejčí, Kurešová, Markupová, Pivoňková, Přerostová, Rampová, Roubová, 

Rybová, Schöberová, Valentová, Krejzová 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 

Prague Handball Cup – mladší žačky (15. – 17. 4. 2022) 

Po dvouleté koronavirové pauze se mladší žačky opět zúčastnily tradičního Prague Handball Cupu.  
Pro některé to pak kvůli vynucené přestávce byla vůbec první zkušenost s tímto největším mládežnickým 
turnajem na světě. 

Do kategorie mladších žaček se přihlásilo celkem 40 týmů, které se utkaly nejprve v základních skupinách. 
Naším jednoznačným cílem bylo umístit se v základní skupině nejhůře do třetího místa a zajistit si tak účast 
v lepší polovině turnaje. 

V pátek byla na holkách patrná velká nervozita, která se projevila především v zápase se slovenskou Slavií 
Partizánske (18:10) a lotyšským Dobele SS (21:10). Výsledkově ale holky zápasy zvládly, stejně jako nejtěžší 
poslední zápas s Bohumínem, v němž už byl i výkon lepší (17:6). 

V sobotním ranním zápasu si pak holky s chutí zastřílely proti Turnovu (22:5) a dobře se naladily na klíčový 
zápas skupiny se Slavií Praha. Zápas s naším tradičním soupeřem přinesl jako vždy velkou bitvu a po velmi 
dobrém výkonu i těžce vybojovanou výhru 9:7. Poslední zápas s Malackami, ač šlo o velmi silného soupeře, 
pak holky rovněž ovládly zcela jednoznačně (18:9). 

První místo v základní skupině pro nás znamenalo postup do nedělní osmifinálové skupiny, v níž jsme  
se potkali s rumunským Ploiesti a slovenskými Piešťanami. Z této skupiny pak dále již postupoval pouze vítěz. 

Předem tak bylo téměř jisté, že si to o první místo rozdáme s rumunským soupeřem. Ten proti nám vyrukoval 
s hodně vysunutou obranou 3:3, což pro nás ale byla spíše výhoda, jelikož byla spousta prostoru pro uvolnění. 
V úvodu tak nic nenasvědčovalo tomu, že by zápas mohl přinést jakékoliv problémy (v 11. min 9:4). Pak však 
bohužel přišlo několik zbytečných chyb, kvůli kterým se soupeři nejen podařilo ještě do poločasu skóre snížit 
na 9:8, ale především notně nahlodat psychiku našich hráček. V úvodu druhého poločasu se nám ještě 
naposledy podařilo odskočit na 12:10, ale pak přišel bohužel totální kolaps. V posledních minutách sice ještě 
jakž takž fungovala obrana, ale útok byl jedna velká křeč. Za posledních 10 minut jsme nedokázali vstřelit ani 
jednu branku a bohužel 3 smolné obdrželi, což po prohře 12:13 fakticky znamenalo konec v turnaji.  
V posledním zápasu proti Piešťanům, který se dohrával už víceméně jen z povinnosti, bylo i přes vysokou 
výhru (18:6) na holkách patrné zklamání. 

Celkově účast na turnaji rozhodně nelze hodnotit jako úspěšnou. O nenaplněných možnostech družstva jasně 
vypovídá to, že dva soupeři z naší základní skupiny, které jsme porazili, dokráčeli až do bojů o medaile (Slavie 
Praha stříbro, Malacky čtvrté), stejně jako Ploiesti, které jsme rozhodně měli porazit (bronz). Celkovým 
vítězem turnaje je navíc další tým, o kterém víme, že ho rovněž dokážeme porazit (Slavie Plzeň). Bohužel 
systém turnaje pro nás byl v tomto velmi krutý, jelikož jeden nepovedený zápas nás poslal domů dříve, než 
jsme čekali. 

Pro holky by to tak mělo být především velké ponaučení, jelikož do budoucna se musí naučit vyrovnat  
se s tím, že ne vždy se daří vše tak, jak by chtěly, ale přesto je potřeba to nevzdat a porvat se o výsledek. 
Protože nikoliv síla rumunského soupeře, ale právě (ne)schopnost hodit nezdary za hlavu a víra ve vítězství 
byly hlavní příčinou toho, proč jsme nedokázali navázat na předchozí výborné výsledky této sezóny. 

Poděkovat je ale rozhodně potřeba rodičům, a to jak za fandění při zápasech, tak i za každodenní pomoc 
s dopravou do Prahy a zpět. 

Hrály: Beráková 10 střel/2 branky, Cvačková 5/1, Čardová 8/3, Červená 44/31, Dlesková 25/16, Egermajerová 

24/10, Kaucká 18/8, Pluhařová 9/4, Poskočilová 19/7, Rittichová 50/29, Růžičková 2/2, Samcová 33/17, 

Sedláčková 13/5 

Chytaly Čardová, Červená, Kaucká, Pluhařová a Poskočilová. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Prague Handball Cup - starší žačky (15. - 18. 4. 2022) 

Po dvouleté pauze se konečně letos mohli sejít všichni házenkáři na oblíbeném Prague Handball Cupu. 

Turnaj, který je nejen házenkářskou, ale pro některé účastníky i logistickou výzvou – jak stačit co nejvíce 
utkání nejen odehrát, ale i vidět a zafandit. 

Nakonec se vše podařilo i se stříbrnou tečkou! 

V kategorii starších žaček se turnaje zúčastnilo celkem 49 týmů. 

DHC Plzeň I 

Starší žačky začínaly v pátek až v odpoledních hodinách. Prvním soupeřem jim byl celek ŠA Trenčín. 

V pohodovém tempu si dokráčely pro vítězství 29:2 (a bohužel stejně jako jejich kolegyně z DHC Plzeň II 
nedokázaly pokořit hranici třicítky). 

První poločas druhého utkání proti TJ Strojár Malacky se nám příliš nevydařil. Díky řadě nepřesností jsme 
nedokázali soupeři odskočit na větší gólový rozdíl. Soupeřky v obraně nestíhaly a dopouštěly se řady hrubých 
faulů, které rozhodčí trestali vyloučeními. Nám se ve druhém poločase podařilo zpřesnit hru, a také udržet 
klidnou hlavu. Ve druhé půli jsme hráli daleko precizněji. K tomu Adélka zavřela branku a během druhého 
poločasu nedostala ani gól. První půle skončila 7:3, celkový výsledek utkání 25:3. 

V sobotu ráno nastoupily holky proti Chrudimi. V podstatě se dařilo v každé minutě vstřelit jeden gól.  
Ve druhém poločase jsme si i procvičili některé kombinace. Vyhráli jsme 29:3. 

Druhé sobotní utkání proti DHG Odense bylo prvním náročným utkáním v turnaji. Chviličku trvalo, než jsme 
si na dánskou hru zvykli. Pak už jsme dobře bránili. V útoku družstvo střelecky táhla Bezďa, ale dařilo  
se i ostatním. Zajímavou podívanou z celého utkání udělali kosovští rozhodčí. Nebylo vůbec jisté, jaké 
pravidlo se ve kterou chvíli rozhodnou aplikovat, a tak oba týmy i diváci nevycházeli z údivu. My jsme se ale 
zdrželi výroků na jejich adresu a soustředili jsme se jen na svoji hru. A vyplatilo se. Vyhráli jsme 18:14. 

První nedělní utkání proti HK Slavia VŠ Plzeň jsme měli opatrný vstup do utkání. Holky ze Slávie hrály 
odvážně a my jsme se nadřeli v obraně i útoku. Ve druhé půli se nám v obraně dařilo lépe číst hru soupeře  
a blokovat střelbu z dálky. Také jsme zrychlili hru v útoku. Výborně hrála Koši, a také Zuny zaskočila soupeřky 
několika akcemi z prostoru křídla. Pět minut před koncem už jsme vedli 15:6 a utkání dovedli do vítězného 
konce 20:6. 

Ve druhém utkání nás čekala Malá Fatra HK Žilina. My jsme soupeře od začátku nutili k chybám. Zejména 
Bříza v obraně přiváděla soupeřky do stavu naprostého zoufalství. Také Komár pustila za svá záda v první 
půli jen jednu branku. O poločase jsme vedli 10:1. Ve druhém půli jsme nepřestávali hrát s chutí, a tak jsme 
se mohli radovat z vítězství 20: 4. 

Z trojskupinky jsme postoupili z prvního místa. Dále už se hrálo vyřazovacím způsobem. Následovalo utkání 
s HK Slovan Duslo Šaľa. Začátek trochu připomínal předchozí utkání. Obrana fungovala, Bezďa získávala 
míče a proměňovala rychlé protiútoky. První gól jsme soupeřkám dovolili v 8. minutě. Pak jsme je ještě jednou 
nechali dotáhnout na dvougólový rozdíl (6:4), pak už ale bylo utkání v naší režii. Společně s velkým kotlem 
fanoušků kotlem jsme se mohli radovat z vítězství 23:10. 

Poslední sobotní utkání rozhodovalo o postupujícím do finále. Pro poražený tým pak přineslo účast v utkání 
o třetí místo. My jsme se již poněkolikáté v této sezóně utkali s tradičním soupeřem - HC Háje Praha. Hrálo 
se o hodně - o postup do finále a jistotu medaile. Po vyrovnané první půli jsme si v té druhé vypracovali 
dvougólový náskok, který jsme ale v závěru prohospodařili. Utkání dospělo do dramatické koncovky - my jsme 
neproměnili 15 vteřin před koncem a Háje nedali gól z devítky po čase. O osudu utkání rozhodli shot-outy. 
Nám přinesla nejprve radost Bezďa, pak se přidala Adélka se zákroky v brance. Laura taky proměnila  
a chladnou hlavu zachovala i Bříza. Postoupili jsme do finále! 

 

 



 

 

 

Pondělní finále se hrálo již tradičně na Podvinném mlýně. Starší žačky přišly na řadu po obou finále mladšího 
žactva. My jsme měli výborný vstup do utkání a téměř po celý první poločas jsme vedli. Až v samém závěru 
jsme dvakrát za sebou dostali a třikrát neproměnili. Maďarkám se hned v úvodu druhé půle podařilo odskočit 
na rozdíl tří branek. My jsme několikrát za sebou dokázali dotáhnout na rozdíl jediné branky. V závěru jsme 
ale čtyřikrát za sebou neproměnili, a to rozhodlo. I tak je stříbro velkým úspěchem!!! 

Hrály: Bezdičková 40, Burjasová 7, Březinová 20, Košková 16, Loskotová 15, Palečková 27, Růžková 22, 

Stulíková 22, Vaicová 12, Vopatová 25, Šantorová 18 

Chytaly Chvátalová a Nyklesová. 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DHC Plzeň II 

První utkání v pátek dopoledne odehrál tým, převážně složený z hráček ročník 2008, proti FHT Košice.  
V 8. minutě vedl již 9:1 a v pohodovém tempu zvítězil 29:7. 

I druhé utkání vypadalo podobně. Snadno jsme se dostávali do šancí a proměňovali. Vyhráli jsme 26:6. 

V sobotu ráno jsme si zahráli proti DHK Pardubice. První poločas byl jednoznačně v naší režii. Ve druhé půli 
už byla obrana velmi nekoncentrovaná a dostali jsme spoustu branek. I přesto jsme vyhráli 23:11. 

V poledne jsme nastoupili proti rakouskému týmu UHC Gärnserndorf. Nám bohužel nefungovala obrana. 
Přesto jsme v 5. minutě vedli 3:0. Soupeřky pak dotáhly na 3:3. Až do konce první půle se utkání tahalo 
(poločas jsme vedli 8:7). Ve druhé půli jsme trochu zlepšili obranu a podařilo se nám získat několik míčů. 
Postupně jsme si vybudovali až pětibrankový náskok, který jsme udrželi až do konce (vyhráli jsme 18:13). 

Poslední sobotní utkání jsme nastoupili proti Sokolu Písek I. První půle se nám velmi podařila a o poločase 
jsme prohrávali jen o dvě branky. Začátek druhé půle se nám ale vůbec nevyvedl. Nejdřív jsme udělali dvě 
chyby v obraně, vzápětí jsme 2x nepřesně zakončili. Bohužel jsme neměli ani odražené míče. Prohráli jsme 
9:16. 

Kvalifikovali jsme se do horní části pavouka. V neděli ráno jsme nastoupili proti Sokolu Písek II. Měli jsme 
dobrý vstup do utkání a rychle jsme vedli 9:1. Ve druhé půli jsme si zápas pohlídali a vyhráli 21:7. 

Druhý zápas nás čekal tým HK AS Trenčín I. Hezké a bojovné utkání, kde se vedení přelévalo na obě strany. 
My jsme bohužel několik vyložených šancí neproměnili. Holky se snažily a celé utkání odmakaly. V poslední 
minutě jsme dostali gól a z dalšího útoku už nedokázali proměnit. Utkání skončilo remízou 17:17. 

V nadstavbové části jsme ve skupině získali tři body za jedno vítězství a remízu s Trenčínem. Bohužel 
v posledním utkání této skupiny hráli oba naši soupeři mezi sebou. Trenčín si byl dobře vědom, že potřebuje 
Písek B porazit větším rozdílem, než jsme dokázali my. A to se mu bohužel podařilo. Vypadli jsme tedy pouze 
vinou horšího skóre. 

Celkově se tým prezentoval velmi sympatickým výkonem a pestrou hrou a zaslouží za své vystoupení  
na turnaji velkou pochvalu! 

Hrály: Budková A. 16, Budková K. 28, Cvačková 12, Dostalová 17, Hanzlíková 24, Nikodemová 3, Sedláčková 

10, Svatoňová 12, Vaníková 5, Šollarová 11, Šuchmanová 6 

Chytaly Kaucká a Nikodémová. 

    

 

  



 

 

 

Prague Handball Cup - mladší dorostenky (15. -18. 4. 2022) 

Tak jako mladší kolegyně se i mladší dorostenky v pátek vydaly na dlouhou cestu zápasů. 

Do naší kategorie bylo celkem přihlášeno 21 týmů. 

V naší skupině byly Vasas SC II, TJ Strojár Malacky, Norre Djurs HK, HSG 91 II a 1. SC Bohumín 98. 

V pátek nás čekaly tři zápasy, v sobotu pouze dva a v neděli už šlo o vyřazovací část play-off skupiny B. 

Nebudu hodnotit zápas od zápasu, ale celkový projev na turnaji. 

Odjížděly jsme s tím, že si chceme zahrát kvalitní zápasy a hlavně si to užít společně jako tým. 

Pátek byl pro nás nejslabším dnem. Nepodařilo se nám vyhrát ani jeden zápas. Bohužel jsme si nevytvořili 
tolik střeleckých šancí, a když už ano, tak jsme je nedokázali proměnit. A ani brankářky takzvaně neměly svůj 
den, bohužel jim za záda padaly laciné góly. 

V sobotu nás čekaly zápasy dva. První proti HSG 91 II a 1. SC Bohumín. V prvním utkání jsme si konečně 
připsali dva body a holky ho zvládly parádně. V druhém zápase jsme se postavili proti týmu z Bohumína. 
Mohu říci, že ač jsme prohráli o jeden gól, tak holky odehrály nejhezčí zápas za dva dny. A tak jsme základní 
část ukončili na pátém místě. V neděli nás čekal boj o play-off skupiny B. 

První duel byl s plzeňskou Slavií VŠ Plzeň. Holky se znají nejen z palubovky, ale také z osobního života 
(trošku se divím, že vůbec nějaký mají). 

Zápas se nám podařilo vyhrát, a tak nás čekal další proti CS Sporting Ghimbav. V něm holky předvedly 
neskutečnou chuť, radost, odhodláni a po velmi náročném utkání si vychutnaly pocit dalšího zisku bodů. Večer 
došlo na poslední zápas proti soupeři ze základní skupiny, a to Norre Djurs HK. S tím jsme v základní části 
prohráli o tři branky. Takže holky měly, co oplácet. V tomto zápase si naše hráčky sáhly opravdu  
na „dno svých sil“ a Sára nás vteřinu před koncem poslala do vedení. Zasloužila se tak o výhru 12:11. 

Díky výhře jsme mohli v naší jízdě pokračovat i v pondělí. První zápas nás čekal s Lodde Vikings HK II. 
Bohužel od začátku se to pro nás nevyvíjelo vůbec dobře. Naše síly už na soupeře nestačily. A tak jsme po 
prohraném zápase odjížděli domů. 

Cílem turnaje ale bylo, aby všechny hráčky dostaly stejný prostor na hřišti. To se nám povedlo. Jak Sára 
Mancellari, Adéla Růžičková, Marie Krejbichová, Eva a Martina Bažantovy, Eliška Baumruková, Natálie 
Hofírková, Andrea Zídková a Michaela Konderová odvedly parádní výkon. Dokázaly to, že by i v ligových 
zápasech měly dostat větší šance. Každá z nich předvedla krásné individuální akce. Ať to byla Sáry, Ádi 
střelba z dálky a spolupráce s pivotem nebo krásné uvolnění 1:1 Míši Konderové, vybojované 7m hody Andy 
Zídkové, parádní obrana a zpracování nelehkých přihrávek Maru Krejbichové a Natálie Hofirkové, tak i skvělá 
práce křídel Elišky Baumrukové, Evy a Marti Bažantových. 

Holkám a svému realizačnímu týmu bych ráda poděkovala. Odvedli parádní práci jak na hřišti, tak i mimo něj. 

Samozřejmě velké díky patří i hráčkám starších žaček, které nás na turnaji střídavě doplňovaly. 

Velká poklona hráčkám. To, co předvedly v zápasech, jak se dokázaly semknout a zvednout se i po úvodních 
prohrách, je obdivuhodné. Jejich nasazení bylo stoprocentní. Výhry i prohry ke sportu patří, ale není 
jednoduché si říct, že "musíš znovu" a udělat to. Dokázaly to jako tým a to je podle mě nejvíc, co může být. 
A děkuju za Evu Mancellari, protože holky dokázala namotivovat, uklidnit i nabudit najednou. Vážně, týmová 
spolupráce nádherná! 

Hrály: Mancellari 41, Krejbichová 13, Baumruková 5, Růžičková 25, Konderová 4, Bažantová M. 9, Bažantová 

E. 9, Hofírková 3, Zídková, Bezdičková 1, Růžková 6, Šollarová 7, Cvačková 2, Dostalová 2 

Chytaly Chvátalová, Kaucká a Nyklesová. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga mini 5+1 Lázně Kynžvart (23. 4. 2022) 

Po úspěšném Prague Handball Cupu odehrály minižačky v sobotu další turnaj Plzeňské ligy mini 5+1, který 
se uskutečnil v Kynžvartu. Zkušenější hráčky ročníku 2011, které hrály za áčko, tentokrát doplnily i jejich 
mladší klubové kolegyně, které postavily vlastní družstvo. 

Áčko 

Áčko se v turnaji postupně potkalo s týmy Rokycan, Talentu A, Hájů Praha a Talentu B. Vyjma zápasu s 

áčkem Talentu, kde nám soupeř utekl v osobce (hra už pak byla vyrovnaná), jsme ve všech zápasech dokázali 
zvítězit 

Výkony během celého turnaje byly ale poměrně nevyrovnané a holky střídaly slabší úseky s těmi lepšími.  
Ve všech zápasech o něco lépe fungovala obrana, za níž spolehlivě chytaly Rybka s Nelčou. V útoku nám 
ale někdy chyběl lepší pohyb s míčem i bez míče a také zakončení nebylo vždy úplně nejpřesnější. Stejně 
tak i aktivita některých hráček by měla být větší, jelikož bez střelby bohužel branky dávat nelze. 

Celkově tak byl turnaj opět o tom, že zkušenější hráčky se dokáží prosazovat, ale u těch méně zkušených se 
nám je, i přes velký časový prostor na hřišti, zatím nedaří více zapojovat do hry. 

Hrály: Haberová 1, Kampfová 12, Krejčí 7, Kurešová 4, Markupová 5, Pivoňková 2, Přerostová 4, Rampová, 

Roubová, Rybová 8, Schöberlová, Valentová 

 

 

 

 

Béčko 

Tým DHC B byl tvořen hráčkami 2012, které ve velké házené stále sbírají zkušenosti. 

V prvním zápase nás trošičku překvapilo, jak dobří byli kluci z Talentu Plzeň. Holky se větších kluků zalekly, 
nedokázaly se rozehrát a podaly velmi podprůměrný výkon. Do druhého zápasu proti Kynžvartu nastoupily 
holky po dlouhé pauze velmi motivované. Předvedly spoustu parádních individuálních akcí a perfektní 
podívanou. Na svůj výkon, i když ne úplně ideálně, navázaly i ve třetím utkání proti klukům ze Slavie VŠ 
Plzeň. Čert předvedla vynikající seběhy z křídla a Adélka zářila v obraně. K poslednímu utkání jsme nastoupili 
proti týmu Hájů z vyšší kategorie a ani zde se holky nenechaly zastrašit a vstřelily pár moc hezkých branek. 

Celkově turnaj hodnotím kladně. I když to možná nevypadalo na výsledkové tabuli, holky opět ukázaly posun 
a vůbec poprvé hrály velkou házenou bez pomoci starších hráček. Holky bojovaly s přesností přihrávek a 
množstvím ztracených míčů. V zápasech mi chyběla větší týmovost, ale po individuální stránce odvedla každá 
dobrý výkon. 

Hrály: Bergerová, Mašková, Michalidesová, Hodková, Urbanová, Duchková, Žďánská, Šliková, Zapletalová 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga starších žaček DHC Plzeň (23. 4. 2022) 

V sobotu 23. 4. 2022 se v hale 31. ZŠ Plzeň hrál již šestý turnaj dlouhodobé soutěže starších žaček. Tentokrát 
se turnaje zúčastnilo i HC Plzeň. 

DHC Plzeň tentokrát nenastoupilo zdaleka kompletní. 

Kromě zraněných a nemocných byly také tři hráčky (Košková, Růžková, Vopatová) na své první reprezentační 
akci - minisrazu talentovaných hráček. 

DHC Plzeň A 

K prvnímu zápasu jsme přistoupili velmi nezodpovědně. Bez chuti bránili i útočili a mysleli si, že to půjde 

samo. Ale nešlo, a tak Slávie zaslouženě vedla. Po time-outu jsme se trochu vzpamatovali, ale pořád se nám 
nedařilo náskok soupeřek snížit. O poločase jsme prohrávali o čtyři. Ve druhé půli jsme začali být více aktivní. 
Tahounem týmu byla Bezďa, přidala se Kačka. Velmi dobře hrála i Róza. Bojovaly i ostatní. Postupně jsme 
začali dotahovat a zápas otočili. Čtyři minuty před koncem Nelča z trháku navýšila naše vedení na dvě branky 
(17:15). V závěru jsme ale náskok bohužel prohospodařili a Slávie dotáhla na remízu. Posledních 15 vteřin 
jsme šli do útoku a se štěstím se nám podařilo pár vteřin před koncem dát gól z prostoru brankoviště. 
Závěrečnému náporu soupeřek jsme se ubránili. Vyhráli jsme 20:19. 

Druhé utkání mělo bohužel naprosto stejný začátek jako to první. Ač od trenérek jasně zaznělo, jak bude hra 
Kynžvartu vypadat, holky na to nedokázaly zareagovat, a tak Kynžvart vedl o čtyři branky celý první poločas. 
Na začátku druhé půle několika výbornými zákroky podržela holky Róza v brance. Nejenže chytla, ale ještě 
jim dokázala přesně přihrát do rychlých útoků. Postupně jsme dokázali lépe bránit a hlavně proměňovat 
šance. Důležitý míč vybojovala Kutyna, s brankami se přidaly Kačka, Aži i Bezďa. Utkání mělo několik hrdinů. 
Od začátku svým nasazením a neskutečnou bojovností v útoku i obraně přiváděla soupeřky do úzkých Zuny. 
Ve druhé půli předvedla neskutečný výkon v brance Róza. Jednoznačným hrdinou druhého poločasu byla 
Bebe. Nejenže dokázala v důležitých chvílích vystřídat na prostředku Kačku a tuto pro ni neobvyklou roli 
zvládnout, ale svými odvážnými průniky a brankami v důležitých okamžicích zápasu dokázala vývoj utkání 
překlopit na naši stranu. Vyhráli jsme 24:20. 

Celkově: 

Největšími tahouny družstva v obou utkáních byly jednoznačně Zuny a Bezďa. Velmi dobré výkony v obraně  

a útoku předvedly také Kačka, Bebe a Aži. Statečně se do hry snažily zapojit i mladší žačky Bety, Egi, Róza 
a Míša. Kutyně se dařilo první zápas v brance a druhý v poli. Snažily se také Šuchy a Nela (oběma se tentokrát 
dařilo více v obraně než v útoku) 

Hrály: Bezdičková 9, Budková A. 6, Budková K. 7, Dostalová 7, Egermajerová 1, Loskotová 7, Nikodemová, 

Poskočilová 2, Sedláčková, Vaníková 1, Červená 4, Šuchmanová 

Chytaly Nikodemová, Poskočilová a Červená. 

 



 

 

 

DHC Plzeň B 

V prvním utkání nás čekalo HC Plzeň. Oba týmy se utkaly v tomto soutěžním ročníku 2021/22 poprvé.  
V prvním poločase jsme se prosazovali hlavně z rychlých útoků. Ve druhé půli jsme procvičovali kombinace. 
Vyhráli jsme 39:5. 

Druhé utkání proti Chebu jsme velmi dobře bránili, ale vždycky nám kousíček chyběl, a tak jsme soupeřky 
stále udržovali v naději na dobrý výsledek. Poločas byl 7:6 v náš prospěch. Ve druhé půli jsme znovu měli 
trochu smůlu v obraně, a tak soupeřky vedly 10:8, přestože jsme si vytvořili celou řadu šancí. V utkání jsme 
vystřelili celkem 38x, soupeřky jen 26x. Byla to právě nízká efektivita střelby, která nás limitovala. Závěr 
zápasu jsme naštěstí zvládli lépe my. Dařilo se Lúce, několika brankami přispěla i Sára a velmi aktivně hrála 
Barča. Vyhráli jsme 19:16. 

Poslední utkání proti Kynžvartu jsme naštěstí zvládli na jedničku. Od začátku holky zodpovědně bránily. 
Snadno jsme se dostávali do rychlých přechodů a tentokrát proměňovali. Pochvalu zaslouží všechny hráčky. 
Vyhráli jsme 32:15. 

Celkově: 

Jediné méně vydařené utkání bylo proti Chebu, kde jsme si sami cestu za bodovým ziskem zkomplikovali. 
Utkání s HC Plzeň i Kynžvartem jsme zvládli výborně. Ještě více nás ale může těšit herní zapojení a aktivita 
všech hráček. 

Hrály: Burjasová 4, Cvačková 5, Hanzlíková 8, Palečková 12, Rittichová 7, Samcová 6, Sedláčková A. 8, 

Stulíková 9, Svatoňová 13, Vaicová 12, Šollarová 4 

Chytaly Chvátalová a, Nyklesová. 

 

 

  



 

 

 

Přípravky v Kynžvartu (24. 4. 2022) 

V neděli 24. 4. 2022 se sjely týmy Přípravek z Plzeňského i Karlovarského kraje na turnaj do Kynžvartu.  
Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře a byla k vidění celá řada pěkných akcí. 

DHC Plzeň reprezentovaly již tradičně Berušky i Sluníčka. 

DHC Plzeň A 

Berušky si v neděli 24. 4. pořádně zahrály. Hrála se tradiční osobka 4+1 na dvě hřiště, každý zápas trval 13 

minut bez poločasu. 

Vzhledem k nedostatku hráček v béčku si naše holky zahrály o trošku víc. Celkem jsme se postavili proti osmi 
soupeřům - třikrát proti týmu Slavie VŠ Plzeň, dvakrát proti Talentu Plzni a po jednom utkání proti Chebu, 
Rokycanům a samozřejmě domácímu Kynžvartu. Náš úplně první zápas byl proti Talentu A. Napřed jsme se 
kluků trošku báli, ale po chvíli jsme se do hry pořádně dostali a nakonec to dopadlo moc pěkně. Ve druhém 
zápase proti nám nastoupili opět kluci, tentokrát z VŠ Plzně B. Byli hodně běhaví, a tak nám dali dost zabrat. 
S týmem Rokycan, který byl taktéž tvořen z většiny chlapci, jsme nastoupili odpočatí po delší pauze, a tak se 
nám dařilo. Do předposledního utkání nastoupily naše holky opět proti čistě pánskému týmu - tentokrát se 
jednalo o áčko z plzeňské Slávie. My už jsme ale byli tak rozehraní, že jsme se jich nebáli už ani trošku. 

Mezi vlastními zápasy jsme pomáhali našemu béčku. Naše první a poslední společné utkání bylo znovu proti 
pánům - napřed nás čekal tým Slávie a nakonec tým Talentu. S dvěma zbývajícími soupeři se naše áčko ve 
vlastní soutěži zatím nesetkalo. Jako první přišel Cheb, za který hrálo podstatně více holek, než za předešlé 
týmy. V tomto zápase se všechny hračky začaly pořádně vracet do obrany, a tak zápas působil na diváky 
velmi pěkně. Utkání proti Kynžvartu bylo o trošku hektičtější než zbytek turnaje, a to proto, že se hrálo  
ve stejný čas jako zápas áčka proti Rokycanům, a tak si holky nemohly tolik odpočinout na střídačce.  
Ale i přes tuto komplikaci odehrály holky moc hezký zápas. 

 

Hrály: Brůhová, Čelustková, Dobiášová, Chovancová, Kiššová, Zajíčková, Majerčáková, Troníčková 

DHC Plzeň B 

V prostřední skupině startoval jeden tým DHC Plzeň, který byl tvořen čtyřmi Beruškami a třemi Sluníčky. Holky 
s chutí útočily a snažily se i bránit. Byla vidět řada hezkých akcí. Nováčci na palubovce získávají zápas  
od zápasu větší jistotu a nebojí se bojovat o každý míč. Holky se postupně utkaly s těmito soupeři: Házená 
Kynžvart A, VŠ Plzeň C, Hvězda Cheb, DHC Plzeň B a Talent Plzeň B. 

DHC Plzeň C a D 

Oba týmy Sluníček startovaly ve třetí skupině. Oba si s chutí zastřílely proti Kynžvartu a odehrály pěkné 
zápasy proti Rokycanům a VŠ Plzeň D (a samozřejmě také mezi sebou). Rokycany i Slávie nás zatím předčí 
v obsazování hráčů a v získávání míče. My ale zase moc pěkně útočíme :-) Holky hrály opravdu kolektivně a 
několikrát se podařilo zakončit i po spolupráci několika hráček a několika úspěšných přihrávkách. Rezervy 
máme stále v postavení (s ohledem na míč a soupeře). Jinak ale výkony holek určitě potěšily nejen trenéry, 
ale i všechny fanoušky. Děkujeme rodičům za odvoz a pozitivní podporu! 

Hrály: Aichingervá, Görnerová, Indráková, Kumpová, Machová, Přerostová, Rybová, Schejbalová, Slámová, 

Uhlářová T., Uhlářová V., Voráčková 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček Slavia VŠ Plzeň (24. 4. 2022) 

V neděli se v hale Slavie VŠ Plzeň uskutečnil další turnaj Plzeňské ligy mladších žaček, kterého se zúčastnila 
obě naše družstva. Zejména pro áčko měl být turnaj reparátem za nepovedený Prague Handball Cup, což se 
také podařilo. 

Áčko 

Áčko zahájilo turnaj snadným zápasem proti klubovým kolegyním (osobka 13:1, celkově 32:2), který byl ale 

pouze předzvěstí skutečné bitvy, která na holky teprve čekala. 

Ve druhém zápasu nás totiž čekal právě vítěz letošního Prague Handball Cupu – domácí áčko Slavie. Úvod 
osobky se nám vůbec nevydařil a několik zbytečných chyb, stejně jako nepřesné zakončení zapříčinilo, že 
jsme téměř celý první poločas dotahovali náskok soupeře (4:5). Ve druhém poločasu se nám sice rychle 
podařilo skóre otočit, ale soupeř kontroval 3 brankami za sebou a opět si vybudoval dvoubrankový náskok 
(10. minuta 9:11). Ale jak se říká, pravá házená se hraje až v poslední desetiminutovce, a to se tentokrát 
ukázalo dvojnásob. Obrana zabrala na vyšší obrátky, k tomu přidala Bětka několik důležitých zákroků a 
výsledkem tak bylo, že v posledních 10 minutách jsme soupeři dovolili již jen jedenkrát skórovat. V útoku se 
nám však také až tolik nedařilo, ale i tak jsme dokázali srovnat a 20 vteřin před koncem trefila Egi z křídla 
důležitou výhru 13:12! 

Poslední zápas proti Rokycanům, za které tentokrát bohužel nehráli kluci, s nimiž jsou zápasy vyrovnanější, 
měl být příležitostí i pro hráčky, které hrají více na křídlech a na pivotu, aby v roli spojek dostaly větší prostor 
na hřišti. To se ale příliš nepovedlo a branky opět střílely především zkušenější hráčky (obvykle z trháků a 
levou rukou). Vyhráli jsme 30:5 (osobka 12:3). 

Hrály: Červená 14 střel/11 branek, Dlesková 4/4 , Egermajerová 11/9, Honalová 3/3, Kampfová 4/2, Kaucká 

9/7, Poskočilová 5/4, Rittichová 24/13, Růžičková 7/5, Samcová 17/11, Sedláčková 10/6 

Chytaly Červená (57 %), Kaucká (46 %) a Poskočilová (46 %).  

Béčko 

Na béčko čekaly tentokrát pouze 2 zápasy, z nichž první byl velmi těžký. V klubovém derby byl na holkách 
patrný příliš velký respekt a navrch proto jasně měly jejich zkušenější spoluhráčky (osobka 1:13, celkově 
2:32). 

Za to ve druhém zápasu proti béčku Slavie, posílenému o několik hráček z áčka, už holky dokázaly přidat. 
Tradičně výborně zahrála především Julča, k níž se důležitými brankami přidaly i Čarda s Kačkou. Aktivní 
výkon předvedly i Sofi s Míšou, která se však potýkala s nepřesným zakončením. Po celkově velmi pěkném 
výkonu jsme vyhráli 14:10 (osobka 5:4). 

Hrály: Cvačková, Čardová 3, Haberová, Hřebejková, Krejzová, Krejčí 4, Lotscharová 1, Mildorfová, Pluhařová 

1, Viazanko 1, Vodrážková 5 

Chytaly Čardová a Pluhařová. 

 

  



 

 

 

 

   



 

 

 

MOL liga: Play-off žen je tu! Buďte u toho! 

Poprvé v historii klubu se ženy v nejvyšší soutěži - Česko-slovenské MOL lize - dostaly do národního play-off 
a mohou hrát o medaile! 

V neskutečné stíhací jízdě v závěru soutěže předvedly naše ženy fantastický výkon a díky mohutnému finiši 
se probojovaly mezi nejlepší čtyři české házenkářské ženské týmy. 

Čeká je tak velká výzva - boj o medaile. 

DHC Plzeň (třetí z českých týmů po základní části) bude o postup do finále bojovat se štikou letošní soutěže 
- Házenou Kynžvart. Ta sice hraje play-off také poprvé, ale v kádru má několik velezkušených hráček,  
které mají zkušenosti s těžkými zápasy (Patrnčiaková, Dvořáková, Tesařová). 

Trenér DHC Plzeň Richard Řezáč před utkáním říká: 

„Holky čeká první play-off (vyjma Veroniky Galuškové, která má zkušenosti se Slávií Praha). S tím,  
že hrajeme se soupeřem, kde zkušenosti jsou stejné, tak se musíme připravit čistě na dobré dva zápasy. 
Doufám, že si udržíme formu z posledních kol a budeme houževnatým soupeřem. Kynžvart  
je bezpochyby favoritem tohoto semifinále. Proto, abychom byli úspěšní, musíme podat maximálně 
disciplinované a odhodlané výkony v obou zápasech. Mrzí nás, že máme zraněnou brankářku Michaelu 
Malou, která nebude moct zasáhnout do nedělního utkání. Ostatní hráčky v repre pauze doléčily drobné 
šrámy a pauzu jsme využily k doplnění kondice jak fyzické, tak silové. Budou rozhodovat všechny faktory, a 
proto přípravu nepodceňujeme. Těšíme se, že nás přijdou podpořit diváci a poženou holky k dobrému 
výkonu!" 

První utkání odehraje DHC Plzeň v domácí hale 31. ZŠ, a to v neděli 1. 5. od 18 h. 

Druhé utkání se odehraje v Kynžvartu v sobotu 7. 5. od 17 h. 

POZOR! Kapacita obou hal je velmi omezená! Lístky na domácí zápas je nutné rezervovat o Markéty Volkové 
(marketa.volkova@seznam.cz). Lístky na venkovní utkání rezervujte u Jarky Šmrhové 
(jarka.krat@gmail.com) 

Hrací systém play-off: 

Všechna utkání se hrají (na rozdíl od mužského play-off) pouze na dva zápasy a součet výsledků těchto dvou 
zápasů rozhodne o postupujícím. Žádné z utkání tak nesmí skončit nerozhodně. V případě remízy v řádné 
hrací době bude následovat střelba 7 m hodů. 

O postupujícím do dalšího kola rozhoduje součet výsledků obou utkání. Na prvním místě je to bodový zisk. 
Pokud ale každý ze soupeřů vyhraje v jednom utkání, bude rozhodovat rozdíl skóre z obou utkání, případně 
větší počet vstřelených branek na hřišti soupeře. 

 
 
  



 

 

 

Mladší dorostenky:  
DHC Plzeň - DHK Zora Olomouc 32:32 (30. 4. 2022) 

Vlažnější start nakonec zapříčinil zisk „pouze“ jednoho bodu. 

V úvodních minutách utkání měl na vrch vždy soupeř a domácí museli stahovat. Sára Mancellari  
ze sedmimetrového hodu srovnávala na 3:3, ale Olomouc se rychle utrhl k rozdílu čtyř branek 3:7. Pár minut 
na to byl rozdíl už pětibrankový (4:9). Domácím se podařilo dostat do hry a pomalu stahovat. To se povedlo 
ve dvacáté páté minutě, kdy srovnávala opět Sára Mancellari. Plzeň nedokázala vývoj utkání obrátit na svou 
stranu a v poločase nakonec padala 15:17. 

Úvod druhé půle vyzněl opět lépe pro soupeřky (15:19), ale domácí nepolevovali. Ve třicáté šesté minutě  
se popáté v utkání trefila Barča Heřmánková a DHC bylo opět ve hře (18:19).  Plzeňské hráčky Olomouci 
dýchaly na záda, až se ve čtyřicáté šesté minutě dostaly poprvé do vedení po střele Naty Hofírkové (25:24). 
Následovala parádní přestřelka, během které se skóre přelévalo ze strany na stranu. Ani jednomu z týmů  
se nepodařilo odskočit a strhnout vítězství na svou stranu. Utkání uzavřela brankou Áďa Růžičková, která  
tak podepsala domácím remízu 32:32. 

„Do utkání jsme vstoupily trochu vlažně, čehož soupeř okamžitě využil a my si nevěděli rady.  
Až po téměř 20 minutách hry jsme se dostali do tempa a do konce poločasu upravili výsledek  
na přijatelných 15:17. V druhém poločase se nám podařilo zlepšit hru a utkání se pro nás začalo vyvíjet lépe. 
Konečný výsledek 32:32 je z mého pohledu spravedlivým výsledkem toho, co se odehrávalo  
na hřišti,“ hodnotí trenérka Jana Bureš Galušková.„I když jsme hráli ve velmi úzkém kádru, musím děvčata 
pochválit za bojovnost a vytrvalost. Pochvalu si také zaslouží naše brankařka Barbora Kaucká, která děvčata 
podržela několika dobrými zákroky. Jsem ráda, že se chytly i spojky Růžičková, Mancellari a Heřmánková, 
která předvedly velmi pěkný střelecký výkon,“ chválí tým nakonec. 

Další utkání čeká mladší dorostenky již tuto neděli 8. 5. 2022 v 16 h proti soupeři z Kunovic. 

Hrály: Krejbichová 3, Hofírková 2, Mancellari 11/1, Šollarová 1, Bažantová M., Růžičková 6, Bažantová E. 1, 

Heřmánková 7/1, Dostalová 1 

Chytala Kaucká. 

 
  



 

 

 

Starší dorostenky:  
DHC Plzeň - DHK Zora Olomouc 22:28 (30. 4. 2022) 

Plzeň nedokázala přehrát Olomouc v průběhu celého utkání a z domácí palubovky bohužel body nebere. 

Hostující celek z Olomouce šel do dvoubrankového vedení hned v úvodu utkání a hráčky tak mohly hrát  
ve větší pohodě. I přes to, že si soupeřky držely náskok, Plzeň vždy našla odpověď a dlouho se držela  
na rozdílu jediné branky (6:7). Druhá desetiminutovka však patřila Olomouci, která šla rázem do vedení 7:12. 
Po time-out se domácím podařilo postavit na nohy, když Julča Dubská stahovala na 10:12. Hosté se však 
nenechali zastrašit a do poločasu si vybudovali zpět náskok čtyř branek – 11:15. 

Než plzeňské hráčky postřehly, že začal druhý poločas, soupeř byl už ve vysokém vedení 12:19. Vytrvalostí 
a postupnou pílí se domácí Plzni podařilo dostat zpět na poločasový rozdíl (17:21) a vypadalo to, že jsou 
zpátky ve hře. V závěru utkání zářila hlavně Julča Dubská, která držela v domácích naději vítězství a celkem 
nastřílela 8 branek. Ve dvacáté šesté minutě dokonce Naty Tomanová snižovala na 22:25, to byl ale poslední 
domácí gól, a nakonec také prohra 22:28. 

„Tento zápas byl podobný našemu poslednímu utkání v Písku. Od úvodního hvizdu jsme prohrávali  
a během celého zápasu jsme jen dotahovali náskok soupeře. Nedařilo se nám být důrazní v obranné hře a 
střelci soupeře to měli k dosaženým brankám jednoduché, protože stříleli z hranice sedmi, osmi metrů bez 
jakéhokoliv kontaktu naší obrany a dávali tím jednoduché branky. V útočné fázi jsme  
si vytvářeli dobré brankové příležitosti, ale naše koncovka byla špatná. V některých momentech utkání se 
nám dařilo  brankově  soupeři přiblížit, ale nedokázali jsme proměňovat šance v daný důležitý okamžik a to 
nás stálo vítězství. Poděkovat chci celému týmu za bojovnost a nasazení, ale na zisk bodů to bylo málo,“ 
hodnotil utkání trenér staršího dorostu Pavel Touš. 

Starší dorostenky mají tento víkend volný a k následujícímu utkání nastoupí v neděli 15. 5. 2022 
na palubovce Jindřichova Hradce. 

Hrály: Dubská 8, Krausová 1, Hofírková, Tomanová 3/1, Melicharová 7/1, Krejbichová,  Mancellari 1, 

Růžičková 1, Heřmánková 1, Toušová 

Chytaly Čejková a Šindelářová. 

 

 
  



 

 

 

Žákovská liga starších žaček 6. kolo Praha (30. 4. 2022)  
ZLATO PATŘÍ NÁM!!!!! 

V sobotu 30. 4. jsme vyrazili na poslední kolo Žákovské ligy. Tentokrát do Prahy do kvetoucích Heroldových 
sadů. Turnaj pořádal Sokol Vršovice. 

První zápas nás čekaly Bohunice. Od začátku jsme měli převahu, ale velmi lajdácky jsme zakončovali. V první 
půli jsme sice dali 13 branek a dostali jen jednu, ale hned 11 vyložených střel jsme neproměnili. Ve druhé půli 
už jsme byli efektivnější a vyhráli celkově 32:3. 

Do druhého utkání proti Olomouci jsme vstoupili naprosto koncentrovaně. Výborně jsme bránili a do útoku 
jsme chodili v rychlém tempu. V deváté minutě jsme vedli 7:1. I druhou půlku jsme hráli velmi dobře  
a koncentrovaně. Postupně jsme navyšovali vedení až na konečných 27:13. 

Třetí zápas proti Spartaku Ústí nad Labem jsme pojali opět velmi zodpovědně. Dobře jsme bránili a opět jsme 
se prosazovali převážně do nepostavené obrany soupeřek. Po deseti minutách jsme vedli a v klidu zápas 
kontrolovali až do konce. Opět vstřelily gól téměř všechny hráčky. Ve druhé půli už bohužel obrana příliš 
nefungovala. I tak jsme si došli k zaslouženému vítězství 29:12. 

Poslední zápas proti Vršovicím byl velmi tvrdým utkáním s nebývalým počtem vyloučených (pět na naší straně 
a hned sedm na straně Vršovic). My jsme ale dokázali udržet nervy na uzdě a hrát svou hru. Vyhráli jsme  
28:16. 

Hrály: Bezdičková 11, Budková A. 3, Budková K. 6, Burjasová 7, Březinová 4, Cvačková 3, Dostalová 2, 
Hanzlíková 13, Košková 4, Loskotová 4, Palečková 12, Růžková 11, Sedláčková 3, Svatoňová 5, Vaicová 5, 
Vaníková 3, Vopatová 8, Šantorová 4, Šollarová 4, Šuchmanová 4 

Chytaly Chvátalová, Kaucká, Nikodemová a Nyklesová. 

Fandili: Ti nejlepší :-) Rodiče, sourozenci a příznivci hráček ročník 2007 a 2008. I ve značně omezených 

podmínkách (v hale bylo zakázáno bubnovat a používat trumpety) dokázali vytvořit neskutečnou atmosféru, 
která holky hnala vpřed. Moc a moc děkujeme! 

Zvláštní poděkování patří Milanovi a Davidovi, kteří družstvo skvěle připravovali v předchozích letech (od mini 
do mladších žákyň)!!! 

Celkově: 

Byla to neskutečná jízda! V průběhu soutěže jsme ztratili bod pouze jednou, a to v Bohumíně v utkání  
s Pískem. To bylo náš nejméně povedený zápas v celé soutěži. Velmi těžké zápasy se šťastným koncem  
pro nás byly ty s Jindřichovým Hradcem, Porubou a Hájemi. Naše nejlepší utkání jsme odehráli proti DHC 
Slavia Praha. Fantasticky jsme zvládli některá utkání se silnými soupeři (Most, Olomouc, Cheb, Ledeč). 

V Žákovské lize jsme dali dle oficiálních statistik celkem 610 branek (nejvíce ze všech týmů) a obdrželi jen 
277 (nejméně ze všech týmů). Co nás ale těší daleko víc, že do soutěže zasáhly úplně všechny starší žačky 
(19 hráček ročník 2007 a 7 hráček ročník 2008). Všechny hráčky v poli také dávaly góly. 

Obdivuhodné byly i výkony našich fanoušků, kteří s námi věrně vydrželi od prvního kola až do toho posledního 
a všude byli slyšet! Moc a moc děkujeme!!! 

Po stříbru na Prague Handball Cupu se podařilo získat nejcennější klubové české zlato v této sezóně - titul 
Mistr České republiky! 

HOLKY DĚKUJEM!!!!!! 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

MOL liga: První krůček splněn 
DHC Plzeň - Házená Kynžvart 27:23 (1. 5. 2022) 

Neskutečná atmosféra, bojovné výkony. Tak vypadal první semifinálový střet západočeských rivalů v hale 31. 
ZŠ. 

První branku utkání dokázal vstřelit Kynžvart až ve čtvrté minutě. Vedení se hostujícímu týmu chvíli dařilo 
držet, avšak ne na dlouho (7´- 2:3). V deváté minutě Plzeňanky srovnaly a po vyloučení na soupeřově straně 
také strhly vedení na svou stranu (5:3). To byl velmi důležitý moment, jelikož dvoubrankové vedení se 
domácím podařilo udržet až do konce prvního poločasu, kdy ho Pája Kepkové s Verčou Galuškovou ještě 
zvýšily na čtyřbrankové (13:9). Těsně před koncem první třicetiminutovky Kynžvart stav ještě upravoval  
na 13:10. 

Nástup do druhého poločasu se, stejně jako v úvodu utkání, podařil více soupeři a rozdíl byl opět těsný 
(13:12). Plzeň si sice stále držela vedení, ale Kynžvart nepolevoval a ve třicáté sedmé minutě bylo srovnáno 
(15:15). To domácí hráčky nakoplo a během čtyř minut se dostaly zpět k poločasovému rozdílu (18:15). Stejně 
jako pro Kynžvart i pro DHC přišlo brankové ticho, kterého soupeřící tým dokázal využít a ve čtyřicáté sedmé 
minutě srovnávala Annamaria Patrnčiakové ze sedmimetrového hodu na 19:19. Následovala neskutečná 
přestřelka branek na obou stranách, Plzeň však nedovolila Kynžvartu dostat se k vedení. Naposledy byl stav 
vyrovnaný v padesáté osmé minutě (23:23), pak už se hostujícím hráčkám nepodařilo prosadit, zatímco Plzeň 
nepolevovala v nastaveném tempu. Druhý poločas a také celé utkání uzavírala brankou Pája Kepková, když 
tři vteřiny před koncem zvyšovala na 27:23. 

Výkony všech hráček na hřišti samozřejmě nezapomněla podtrhnout dnes opět skvělá Karin Řezáčová, která 
zavřela plzeňskou branku a byla nedílnou součástí prvního semifinálového utkání. 

„Jsme v poločase, teď musíme zregenerovat a dobře se připravit na odvetu. Oba týmy dnes předvedly dobrou 
házenou a bylo znát, že se hraje o hodně. Oba týmy byly nervózní a hrály trpělivě. Zvládli jsme koncovku a 
dokázali se trhnout až v samotném závěru,“ shrnul vývoj zápasu trenér domácích Richard Řezáč. „Děvčata 
zaslouží pochvalu za velmi disciplinovaný výkon a bojovnost. To jsou naše nejsilnější stránky. Atmosféra 
zápasu byla opravdu velmi euforická z obou stran, a to vždy přidá takovému zápasu na kvalitě ode všech 
účastníků. Stejná atmosféra se dá očekávat i za týden. Lepší pozvánku než tento zápas nejde napsat,“ přidal 
ještě. 

Druhé semifinálové utkání se odehraje v hale Házené Kynžvart v sobotu 7. 5. 2022 v 17 h. 

 
 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

Memoriál Karla Šulce je tu! 

Konečně to klapne! Po dvouleté pauze se všichni sejdeme na 29. ročníku Memoriálu Karla Šulce. 

V době, kdy pořadatelé turnaj připravovali, panovala ještě striktní koronavirová opatření. Jejich vývoj nebylo 
možné předvídat. A tak se pořadatelé rozhodli turnaj raději rozdělit do dvou víkendů. 

Na klasický třídenní turnaj přijedou ve dnech 6. - 8. 5. 2022 mladší žákyně a minižákyně 6+1. Bude se hrát 
klasická házená. 

Čtyřková házená se uskuteční pouze formou jednodenního turnaje, a to v sobotu 14.5. 

Na třídenní turnaj přijedou již tradičně týmy ze všech koutů republiky. Nejdále to k nám mají děvčata ze Zlína 
a z Veselí nad Moravou. 

Na třídenním turnaji přivítáme celkem 37 týmů. 20 bude startovat v kategorii mladší žačky a 17 v kategorii 
minižačky 6+1. 

Na všechny čeká pořádná porce zápasů. Mladší žačky se utkají ve dvou skupinách každý s každým. Do bojů 
o konečné umístění budou postupovat týmy vždy po dvou. 

Minižačky se utkají ve dvou základních skupinách, a pak budou postupovat po třech do nadstavbových skupin. 

Turnaj bude mít bohatý doprovodný program. 

V pátek večer bude pro děti připraven v hale Sedmičkový rozstřel (zasoutěží si nejen družstva mladších 
žaček, ale i mini 6+1). Každý tým bude reprezentovat jedna střelkyně a jedna brankářka. Vyřazovacím 
způsobem budou soutěžit o zisk trofeje. 

V sobotu si budou moc děti užít skákací hrad, který bude připraven jako vždy zdarma. Večer si pak děti budou 
moc zajít do haly na Šulc Cinema. Zde můžete hlasovat, jaký film budeme promítat. 

Finálový den budeme z haly přenášet na tvcom.  

Nedělní vyhlášení bude tradičně v 13 h. 

Přehled přihlášených týmů a rozdělení do skupin: 

Mladší žačky 

A B 

1 Handball PSG Zlín A 1 Handball PSG Zlín B 

2 Sokol Písek B 2 Sokol Písek A 

3 HC Háje Praha A 3 HC Háje Praha B 

4 Baník Most 4 Černí Andělé 

5 DHC Slavia Praha A 5 DHC Slavia Praha B 

6 TJ Slavoj Tachov 6 Házená Kynžvart 

7 SHK Veselí nad Moravou 7 HK Ivančice 

8 HBC Strakonice 8 HC Milevsko 

9 Jindřichův Hradec 9 Sokol Kobylisy II 

10 HK Slavia VŠ Plzeň 10 DHC Plzeň 

http://www.memorialkarlasulce.cz/home-page.php
http://www.memorialkarlasulce.cz/memorial-karla-sulce-cinema.php


 

 

 

Minižačky 

C D 

1 HK Slavia VŠ Plzeň 1 DHC Plzeň 

2 Házená Kynžvart 2 DHC Slavia Praha B 

3 Černí Andělé Most 3 DHK Baník Most 

4 HC Milevsko 4 Házená Jindřichův Hradec 

5 Sokol Sokol Kobylisy II B 5 HC Háje Praha 

6 Bílí Andělé Most 6 TJ Tatran Bohunice 

7 Sokol Písek 7 Házená Rokycany 

8 DHC Slavia Praha A 8 Sokol Kobylisy II A 

  9 HBC Strakonice 1921 

 

 

 

   

 

     



 

 

 

MOL liga: Druhé kolo play-off 
Házená Kynžvart - DHC Plzeň 7. 5. 2022 

Z prvního semifinálového utkání má plzeňský celek výborně našlápnuto, teď je třeba domácí výhru potvrdit  
i na palubovce soupeře. 

Zápasy Plzně s Kynžvartem jsou vždy vyrovnané a o tom vypovídá i bilance vzájemných utkání 2:2. Kynžvart 
zaznamenal obě výhry na domácí palubovce, stejně jako Plzeň, a určitě nebude chtít tuto statistiku měnit. 
Plzeňské hráčky však na pole soupeře jedou potvrdit domácí vítězství a postoupit do finále play-off MOL ligy. 

Čeká nás jednoznačně zajímavé a velmi vypjaté utkání, ve kterém budou o vítězi rozhodovat naprosté 
drobnosti. Motivace je na obou stranách obrovská a soupeř bude mít navíc výhodu domácího prostředí,  
ve kterém zaznamenal většinu bodů v základní části soutěže. 

Trenér Richard Řezáč před utkáním poznamenal: „Na odvetu se připravujeme standardním způsobem. 
Ohlížíme se za vlastní hrou a řešíme situace jak v útočné, tak v obranné fázi. Je pro nás důležité,  
že tým je zdravotně v pořádku a trénujeme kompletní. Zápas bude mít identickou atmosféru jako ten poslední 
doma, takže se budeme těšit na naše fanoušky.“ 

O vítězi a prvním finalistovi play-off se rozhodne již tuto sobotu 7. 5. 2022 v 17 h v hale v Kynžvartu. 

 

  



 

 

 

MOL liga: JSME VE FINÁLE! 
Házená Kynžvart - DHC Plzeň 24:21 (7. 5. 2022) 

I přes prohru si ženy v Kynžvartu vybojovaly postup do finále play-off MOL ligy. 

Dalo se čekat, že do utkání Kynžvart vstoupí ve vysokém tempu, což se také stalo a domácí šli rychle do 
dvoubrankového vedení, které drželi až do jedenácté minuty (6:4). Poté přišlo další navýšení  
a domácí už vedli o čtyři branky (8:4; 9:5). Plzeňanky se nezdávaly a postupnou trpělivou hrou opět stáhly na 
těsný rozdíl 9:8, avšak srovnání a otočení skóre jsme se nedočkali, zatímco soupeř se opět radoval z vyššího 
náskoku 12:9. Ve dvacáté osmé minutě se Plzni konečně podařilo srovnat a následně převrátit skóre na svou 
stranu (13:12). V posledních vteřinách prvního poločasu ale ještě domácí srovnávali z dorážky po 
sedmimetrovém hodu a stav první půle zůstal nerozhodný 13:13. 

Úvod prvního poločasu byl pak velmi vyrovnaný a byla to až Plzeň, které se podařilo mírně odskočit (16:18; 
17:19). Za chvíli už bylo z ruky Báry Tesařové srovnáno a následně nejlepší střelkyně utkání Annamaria 
Patrnčiaková vrátila vedení domácím (20:19). Dvacátá sedmá minuta přinesla další srovnání (21:21), po 
kterém následoval rozhodující úsek utkání. Plzeňským hráčkám se nedařilo prostřelit kynžvartskou brankářku 
Sabrinu Novotnou, zatímco do naší branky padal gól za gólem. Časomíra však ukončila utkání právě včas za 
stavu 24:21, který pro nás díky domácí výhře 27:23 v součtu nakonec znamenal postup do FINÁLE PLAY-
OFF. 

„Očekávali jsme, že odveta nebude jednoduchá. Celý týden doprovázelo přípravu velké množství vnějších 
vlivů. Našim úkolem bylo děvčata připravit hlavně mentálně a psychicky. V myšlenkách jsem se vrátil do 
minulých let, kdy jsem bojoval v play-off se Slavií, a snažil jsem se v přípravě právě tyto zkušenosti zúročit. 
Nepodcenili jsme jediný detail a jsem rád, že mi děvčata byla schopna důvěřovat a přenést taktické pokyny 
na hřiště. Každá jedna hráčka odvedla své maximum a přispěla tak k postupu do finále,“ hodnotil trenér 
Richard Řezáč. „Dlouhodobě pracujeme pouze s odchovankyněmi, a to je naše velká deviza. Také proto 
dokážou děvčata v krizových okamžicích bojovat jako jedna žena. Určitě to není náhoda, že jsme postoupili. 
Kynžvart zatím sbírá zkušenosti. Kulisa utkání byla identická jako u nás v Plzni a zápas byl velmi atraktivní. 
Rozhodlo to, že my jsme v celé sérii mohli použít všechny hráčky a tím tak rozložit síly a úkoly na celý tým. 
Teď nás čeká fenomén z Mostu a my se připravíme tak, abychom byli nebezpečným soupeřem. Všem v klubu 
patří toto finále a budiž jim to odměnou za dlouhodobou práci pro házenou v Plzni,“ dodal ještě. 

Finále play-off je v Plzni neskutečný úspěch a o to větší po loňské sezóně, kdy jsme bojovali 
o udržení ligy. Děkujeme Vám fanouškům za nepřetržitou podporu a za to, že jste byli v těžkých chvílích právě 
vy ten osmý hráč, který nás dotlačil k vítězství. 

Hrály: Kepková, Šmrhová 1, Bušauerová 1, Kantnerová, Formanová, Drozdová, Franzová 4, Galušková L. 2, 

Lásková 1, Melicharová, Galušková D. 2, Tomanová, Vlachová 1, Galušková V. 9/2 

Chytaly Řezáčová a Mancellari. 

         



 

 

 

      
 
 
 

     
 
 
 

    
 
 
 

   

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky:  
DHC Plzeň - SHK Kunovice 21:25 (8. 5. 2022) 

Výborně rozjeté utkání nakonec mladší dorostenky ztratily v posledních patnácti minutách 
a v posledním domácím utkání soutěže padly o čtyři branky. 

Zápas se už od prvních minut jevil jako velmi vyrovnaný a svědčilo tomu i skóre, které se s každou odehranou 
minutou převracelo na jinou stranu. K prvnímu většímu náskoku se dostali první domácí v osmnácté minutě 
po dvou brankách Majdy Růžkové (8:6). Necelých šest minut však stačilo Kunovicím k dalšímu převratu  
a ve vyšším vedení byl rázem soupeř (8:10). V poslední minutě se Sáře Mancellari ze sedmimetrového hodu 
podařilo stav srovnat (11:11), ale před koncem skórovala ještě nejlepší střelkyně Kunovic a poločas skončil 
11:12. 

Úvod druhé půle svědčil hostím, kterým se dařilo držet jednobrankový náskok, a Plzeň musela stále 
srovnávat. Zvrat přišel ve čtyřicáté třetí minutě, kdy si po šňůře tří branek dostalo DHC opět do 
dvoubrankového vedení 18:16. V sedmnácté minutě bylo ovšem znovu srovnáno. Domácí hráčky se trápily a 
nepomohl ani time-out. Plzeňanky nedokázaly dlouhých deset minut vsítit jedinou branku, čehož soupeř 
z Kunovic dokázal skvěle využít a v padesáté druhé minutě se tak dostat do příjemného vedení 18:22. Domácí 
se nechytli ani po brance Báry Stulíkové a hosté tak mohli opět navyšovat (19:25). Plzeň už nedokázala 
výsledek zvrátit ani přes závěrečnou korekci Majdy Růžkové a Maru Krejbichové. Utkání pro Plzeňanky 
skončilo domácí porážkou 21:25. 

„Poslední domácí utkání se nám úplně nepovedlo. Celý první poločas jsme se se soupeřem přetahovali o 
výsledek a nedokázali ho strhnout na svou stranu. I prvních patnáct minut druhé půle nasvědčovalo velké 
přetahované, bohužel potom nám soupeř odskočil o čtyři branky a my jsme již nedokázali jeho náskok 
stáhnout. V závěru utkání jsme už dokázali jen kosmeticky upravit skóre,“ hodnotí poslední domácí utkání 
trenérka Jana Bureš Galušková. 

Hrály: Bažantová E. 1, Konderová, Hofírková 1, Mancellari 5/2, Baumruková, Březinová 1, Stulíková 1, 
Bažantová M., Růžičková 1, Heřmánková 3, Vopatová 1, Růžková 5, Krejbichová 2 

Chytaly Kaucká a Chvátalová. 

 

  



 

 

 

Minižačky: Memoriál Karla Šulce (6. – 8. 5. 2022) 

Po dvouleté covidové pauze jsme se dočkali našeho velkého turnaje pro mini házenkářky. Družstvo bylo 
tvořeno hned 14 hráčkami. Chtěli jsme dát šanci všem, které se mohly zúčastnit. Do turnaje jsme vstupovali 
s cílem užít si domácí prostředí, kde to důvěrně známe. Do kategorie mini se přihlásilo 17 týmů z celé ČR. 
Družstva byla rozdělena do 2 dvou skupin. V naší skupině jsme měli 8 soupeřů: DHC Slavia Praha B, DHK 
Baník Most, Házená Jindřichův Hradec, HC Háje Praha, TJ Tatran Bohunice, Házená Rokycany, Sokol 
Kobylisy II A, HBC HBC Strakonice 1921. 

V pátek nám byl jako první vylosován tým DHC Slavia Praha B. Zápas se odehrával v poklidném tempu  
a naší režii (17:2). V dalším zápase jsme hráli se soupeřem, kterého moc neznáme - DHK Baník Most. V něm 
se nám nevydařil začátek zápasu a po pár minutách hry jsme prohrávali 3:0. Zlepšeným výkonem 
v posledních minutách zápasu jsme srovnali skóre na 10:10. Následně se nám však nevydařila poslední střela 
a z protiútoku jsme inkasovali. Zápas pro nás skončil prohrou 10:11. Tato prohra nám ukázala, že některé 
hráčky musejí zapracovat na své psychice. Nesmějí se nechat ovlivnit prohrou, kde nám chyběl kousek štěstí, 
který jsme třeba měli na minulém turnaji v Praze. Další páteční zápasy jsme vyhráli - Házená Jindřichův 
Hradec (9:4), HC Háje Praha (12:7). 

V povedenější části soboty jsme přehráli týmy TJ Tatran Bohunice (12:2), Házená Rokycany (10:7). Pak jsme 
narazili na Sokol Kobylisy II A, se kterým jsme se potkali již na minulém turnaji. Opět nás překvapila osobní 
obrana, kterou jsme nebyli schopni překonat. Průběh zápasu nás stál poměrně dost sil a s vítězstvím 10:6 
musíme být spokojeni. Bohužel spokojenost není s odvahou uvolnit se 1:1 a s pohybem, na tom musíme ještě 
hodně zapracovat. Poslední zápas s družstvem HBC Strakonice 1921, se kterým jsme se ještě nepotkali, nás 
nezastihl v optimálním rozpoložení. Nervozita panovala od začátku a zápas se pro nás nevyvíjel dobře, 
prohráli jsme 2:13. Propadli jsme ve všech herních činnostech. 

To byl náš poslední zápas skupiny. Postoupili jsme do nadstavby o 1. až 6. místo. Zde jsme v prvním zápase 
sehráli dobré utkání se Sokolem Písek. Holky hodily za hlavu předchozí nepovedený zápas a s pozdějším 
vítězem v úvodních minutách držely krok zlepšenou obranou a dobrým pohybem. V průběhu utkání se však 
projevila větší kvalita píseckého družstva (4:12). Za tento zápas můžeme hráčky pochválit. Kdyby hrály celý 
turnaj tímto nasazením, mohla být spokojenost ještě větší. 

V neděli nás čekali ještě dva zápasy finálové skupiny. Se Slavií Praha A (4:12) a s naším častým soupeřem 
HC Milevskem (4:8). Celkově jsme se umístili na pěkném 6. místě z celkového počtu 17 družstev. 

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášená Kačka Krejčí, kterou musíme pochválit za bojovnost, dobrou obranu 
i střelbu. Pochvalu zaslouží i dvojice Simča Kampfová a Nela Pivoňková, které vyhrály sobotní turnaj 
v sedmimetrových hodech v kategorii mini. Nela pak byla zároveň vyhlášena nejlepší brankářkou celého 
turnaje. 

Hrály: Haberová, Kampfová 26, Krejčí 24, Krejzová 2, Kurešová 13, Markupová 4, Přerostová 6, Rampová 1, 

Roubová, Rybová 17, Valentová 1, Mildorfová 1, Potokii  

Chytala Pivoňková. 

  



 

 

 

       

   
 
 

   
 

               
 
 

     



 

 

 

 



 

 

 

Mladší žačky: Memoriál Karla Šulce (6. – 8. 5. 2022) 

Po dvouleté pauze opět vykouklo turnajové (i to skutečné) sluníčko a opět se rozhořely boje největšího turnaje 
pro nejmenší házenkářky. U toho pochopitelně nemohly chybět ani naše mladší žačky, jejichž družstvo bylo 
tvořeno hned 17 hráčkami, jelikož jsme chtěli dát šanci všem, které se zúčastnit mohly. 

Páteční vstup do turnaje, byť výsledkově to tak nevypadalo, jako úplně povedený hodnotit nelze, jelikož proti 
papírově slabším soupeřům se holky nedokázaly naplno namotivovat (Háje B 17:3, Černí andělé Most 22:0). 
Prim v tom pak hrál zápas proti béčku Slavie, který patřil mezi nejhorší v celé sezoně (12:6). V posledním 
večerním zápasu proti silným Ivančicím už ale holky dokázaly zabrat (14:10). 

Jako skončil pátek, tak začala sobota, která už byla o hodně povedenější, a to i přesto, že nás čekali již silnější 
soupeři (Milevsko 11:5, Kobylisy 15:2, Zlín 23:10). Nejlepší výkony si pak holky schovaly na večer,  
kdy v posledním zápasu základní skupiny vybojovaly cenné vítězství proti Písku, kdy tento zápas se již 
započítával i do skupiny o 1. – 4. místo. V ní jsme pak nastoupili ještě proti Slavii Praha a po nejlepším výkonu 
v turnaji jasně vyhráli 13:8. 

V neděli nás pak čekal již jen jeden zápas, který lze určitě označit za vrchol celého turnaje, jelikož se v něm 
střetli dva doposud stoprocentní soupeři. Proti plzeňské Slavii jsme v bouřlivé atmosféře nastupovali 
s vědomím toho, že s tímto soupeřem máme tuhle sezonu mírně pozitivní bilanci. Oboustranně byl zápas 
jednak velmi nervózní a jednak (jako vždy) i hodně tvrdý. V polovině poločasu tak na ukazateli svítilo fotbalové 
skóre 1:1. Pak ale branky již padat začaly (4:5). Druhý poločas nám ale bohužel střelecky nevyšel. Obrana 
sice fungovala výborně (soupeři jsme za 12,5min dovolili jen 2x skórovat), ale slabší pohyb v útoku a menší 
odvaha dostat se do zakončení v kombinaci s několika zbytečnými technickými chybami vedly k tomu,  
že jsme vstřelili rovněž pouze branky (6:7). 

Celkově je potřeba holky určitě pochválit. Turnaj byl jak fyzicky, tak i psychicky velmi náročný a stříbrné 
medaile je potřeba považovat za úspěch. I přes nevyrovnané výkony v zápasech se slabšími soupeři holky 
dokázaly proti silnějším zapnout naplno. Zápasy se Slavií Plzeň jsou pak natolik vyrovnané, že o vítězství 
rozhoduje každý detail. Štěstí se sice tentokrát přiklonilo na stranu soupeře, ale v závěru sezóny bude ještě 
příležitost jim prohru oplatit. 

Z jednotlivců je potřeba vyzdvihnout zejména dvě hráčky. Lúca byla jasným lídrem především v útoku  
a po zásluze byla vyhlášena dokonce nejlepší hráčkou celého turnaje. A Lucka v brance, která tentokrát 
odchytala většinu zápasů, naopak patřila mezi nejlepší brankářky (úspěšnost 57 %). U dalších hráček se pak 
výkony hodně lišily podle úrovně soupeřů, jelikož proti těm slabším se dokázaly střelecky častěji prosazovat, 
ale proti silnějším již byla odvaha i úspěšnost menší (Róza, Naty, Egi, Vendy, Julča). A právě to, že se k Lúce 
nedokázalo přidat více hráček (proti silnějším soupeřům nastřílela sama vždy více než polovinu branek), byl 
i jeden z hlavních faktorů, proč se nepodařilo vybojovat zlaté medaile. 

Hrály: Beráková 3 střely/1 branka, Cvačková 1/0, Čardová 13/6, Červená 47/36, Dlesková 27/16, 

Egermajerová 36/21, Honalová 5/2, Kaucká 10/6, Lontscharová 2/0, Pluhařová 10/2, Poskočilová 9/6, 

Rittichová 68/37, Růžičková 11/8, Samcová 32/11, Sedláčková 17/5, Viazanko 3/0, Vodrážková 18/10 

Chytaly Čardová, Červená, Kaucká, Pluhařová a Poskočilová. 

 

  



 

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

    



 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

MOL liga: FINÁLE JE ZA DVEŘMI!  
DHC Plzeň - DHK Baník Most 15. 5. 2022 

Pro Plzeňanky byl prvním milníkem postup do play-off, do historie klubu se však zapíše ještě větší úspěch,  

a to účast v republikovém finále play-off MOL ligy. 

Na úspěšný rok to pro DHC vypadalo už od úvodu sezóny, kdy hned v prvním utkání podzimní části porazilo 
na domácí palubovce Olomouc rozdílem deseti branek (28:18). Na tento výkon dokázaly hráčky navázat 
v celé první polovině soutěže, kterou nakonec zakončily se ztrátou celkem devíti bodů. Na jaře už tým 
nepředváděl takovou parádu jako na podzim a z výborně rozjeté sezóny se stal boj o udržení na předních 
příčkách tabulky. Do poslední chvíle Plzeňanky neměly postup do semifinále play-off jistý, avšak nakonec to, 
i přes ztrátu tentokrát třinácti bodů, zvládly, a celá Plzeň se radovala z historicky první účasti DHC Plzeň 
v českém play-off MOL ligy. 

Semifinále s Kynžvartem bylo pro hráčky náročné jak po psychické, tak po fyzické stránce. 
Už domácí výsledek 27:23 byl prvním krokem k úspěchu, ale po výkonech Kynžvartu doma bylo jasné,  
že ještě není rozhodnuto a Plzeň čeká velmi těžká zkouška. V Kynžvartu se sice DHC nedokázalo probojovat 
k vítězství a prolomit tak fakt, že na soupeřově palubovce ještě ani jednou ze tří utkání nezvítězilo, avšak 
jeden velký boj tam Plzeňanky přeci jen vyhrály, a to postup do finále s ligovým kanonýrem z Mostu. 

Most je tradičním účastníkem českého finále play-off a ani letošní sezóna není jiná. Už v základní části 
předvedly Mostečanky své kvality, kdy za celý podzim a jaro prohrály jediné dva zápasy, a i když celkově v 
tabulce Česko-slovenské MOL ligy skončily druhé, mezi české týmy jasně kralovaly na první příčce. 
V semifinále play-off narazil Most na Olomouc, kterou v obou zápasech jak venku, tak doma porazil o pět 
branek (26:31; 27:22) a s čistým štítem si tak zařídil postup do národního finále. 

„Finálové zápasy rozhoduje vždy aktuální forma hráček, koncentrace a nasazení. Což je po náročném 
programu dost složité. Naším úkolem a cílem bude se co nejlépe připravit a co nejvíce narušit soupeři jeho 
rutinní cestu za titulem. Most je dlouhodobým favoritem celé soutěže a ve svém širokém kádru má řadu velmi 
zkušených hráček, takže se máme na co těšit a přejeme si, aby atmosféra byla tak fantastická jako při 
posledním domácím utkání,“ připravuje na finále domácí trenér Richard Řezáč. 

Finálová série odstartuje již tuto neděli 15. 5. 2022 v 15 h v hale 31. ZŠ. Věříme, že každý, kdo přijde, zažije 
skvělou házenkářskou podívanou. Bohužel kapacita haly je velmi omezená, a utkání už je teď VYPRODANÉ, 
a tak se bohužel na všechny fanoušky nedostane. Přesto věříme, že i tak budou fandit alespoň u tvcom. 

Všichni, kdo na utkání zavítají osobně, se mohou těšit na AUTOGRAMIÁDU hráček, která proběhne před 
halou po skončení utkání. 

 



 

 

 

Novinářský kalamář: krajské kolo (11. 5. 2022) 

Po předlouhé pauze se na jaře 2022 konečně rozjely i školní soutěže. 31. ZŠ Plzeň pořádala již tradičně 
krajské kolo turnaje v házené dívek 6. - 7. tříd (kategorie III). 

K prvnímu utkání nastoupily žákyně 31. ZŠ proti 2. ZŠ. Začátek nebyl z naší strany vůbec dobrý. Sice jsme  
si vypracovali řadu příležitostí, ale nedokázali je proměnit. Pak jsme se konečně rozstříleli a v utkání jasně 
dominovali (21:0). 

Druhé utkání proti ZŠ Nezvěstice nám opět trvalo téměř deset minut, než jsme se srovnali se zabíhajícím 
pivotem. Ještě před poločasem jsme ale odskočili na rozdíl šesti branek. Ve druhé půli jsme utkání kontrolovali 
a vyhráli 21:9. 

Třetí zápas proti 20. ZŠ byl naopak jednoznačný od začátku do konce. Vyhráli jsme 25:3. 

Naše poslední vystoupení v turnaji rozhodovalo o přímém postupujícím na republikové finále. Zápas byl 
vyrovnaný od začátku až do konce. V útoku družstvo táhla především Lúca, pomáhaly Sára s Vendy. Hrdinkou 
zápasu se ale stala Eliška Čardová, která v poslední pětiminutovce chytla tři křídla, a bylo hotovo. Vyhráli 
jsme 13:11. 

V turnaji jsme neztratili ani bod. Holky si vybojovaly nejen zlaté medaile, ale i účast na republikovém finále  
v Mostu. 

Hrály: Beráková 1, Cvačková 3, Dlesková 13, Honalová 3, Rittichová 12, Růžičková 7, Samcová 12, 

Svatoňová 28, Čardová 1 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Memoriál Karla Šulce podruhé - tentokrát s miniházenou 

Poprvé v historii turnaje přijedou miniházenkářky na pouze jednodenní, čtyřkový, Memoriál Karla Šulce. 

S radostí přivítáme také kamarády z Prahy (Slavii, Kobylisy i Háje), z Ústeckého kraje (DHK Baník Most)  
a z Karlovarského kraje (Kynžvart a Cheb). Chybět nebudou ani tradiční účastníci z jihu Čech (Písek, 
Milevsko, Strakonice). Asi nejdále to k nám budou mít děvčata z jihočeského Strmilova. 

Celkem přivítáme 33 týmů. Hned 10 jich bude startovat v kategorii Profi. Ta se jako jediná bude hrát  
na výsledky. Stejně stará děvčata mají možnost si také zahrát pro radost v kategorii Amatér (zde startuje 8 
týmů). Nejmladší házenkářské naděje se utkají v kategorii Přípravka (bude to 15 týmů). 

Budeme hrát na pěti miniházenkářských hřištích. Profíci se utkají v hale. Přípravky na hlavním tartanovém 
hřišti. Amatéři pak změří síly v horní části areálu na hřišti na košíkovou 

Na všechny čeká pořádná porce 89 zápasů. V kategorii Profi se jich odehraje celkem 30, Amatéři si zahrají 
21 zápasů a v kategorii Přípravka se utkají týmy celkem v 38 zápasech. 

Turnaj bude mít bohatý doprovodný program. 

Od 10 h bude pro děti připraven skákací hrad (již tradičně zdarma). V odpoledních hodinách nás navštíví 
hasiči a vyrobí oblíbenou pěnu :-) V 16:30 h se můžete těšit na autogramiádu reprezentantek České republiky 
Karin Řezáčové, Julie Frankové a Michaely Malé. 

Slavnostní vyhlášení celého turnaje je plánováno na 17:30 h. 

Rozlosování turnaje můžete najít na stránkách Memoriálu Karla Šulce. 

Přehled přihlášených týmů a rozdělení do skupin: 

Profi 

Profi - skupina A  Profi - skupina B 

1 HC Milevsko B  1 HC Milevsko A 

2 HK Slavia VŠ Plzeň  2 Sokol Kobylisy II 

3 TJ Jiskra Strmilov  3 Sokol Písek 

4 Házená Kynžvart  4 Házená Rokycany 

5 DHC Plzeň A  5 DHC Plzeň B 

Amatér 

1 Sokol Písek 

2 HBC Strakonice 1921 

3 Mostečanky (DHK Baník Most) 

4 Andělky (DHK Baník Most) 

5 DHK Baník Most 

6 Hvězdička A (HC Hvězda Cheb) 

7 Hvězdička B (HC Hvězda Cheb) 

8 DHC Plzeň 

http://www.memorialkarlasulce.cz/aktualne-karla-sulce.php


 

 

 

Přípravka 

1 HC Milevsko A 9 DHC Slavia Praha 

2 HC Milevsko B 10 Kobylisy 

3 HBC Strakonice 11 Sovičky A 

4 Sokol Písek A 12 Sovičky B 

5 Sokol Písek B 13 DHC Plzeň Sluníčka 

6 Mostečenky 14 DHC Plzeň Lištičky 

7 Andělky 15 DHC Plzeň Příšerky 

8 Háje 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 

Mladší dorostenky:  
Házená Jindřichův Hradec - DHC Plzeň 33:32 (15. 5. 2022) 

Do poslední minuty naprosto vyrovnané utkání skončilo nakonec šťastněji pro domácí a mladší dorostenky 
tak z posledního utkání letošní sezóny body neberou. 

O první gól nedělního utkání mladších dorostenek se postarali domácí, ale ani ne půl minuty na to Plzeň 
srovnávala. Vyrovnaný stav si DHC drželo až do sedmé minuty, kdy skórovala Terka Košková (4:4). Domácí 
hráčky dokázaly během následujících čtyř minut odskočit a Plzeňanky tak musely mazat čtyřbrankové manko 
(8:4). Hned ve dvanácté minutě se plzeňský celek opět přiblížil soupeři (8:6) a postupnou pílí se dostal až ke 
srovnání, které přišlo ve dvacáté druhé minutě po gólu Laury Vopatové (11:11). Navíc od této chvíle musela 
do branky po zranění Adély Chvátalové nastoupit Sára Mancellari. Domácí tým opět převrátil výsledek na 
svou stranu a držel si vedení, až do dvacáté deváté minuty (16:14), to se ale Plzni nelíbilo  
a výsledek ještě zkorigovala na poločasových 16:16. 

Druhá půle vypadala nadějně, když se Plzni hned dvakrát podařilo dostat do vedení. Ve třicáté páté minutě 
bylo ale po šňůře hradeckých branek vše zase jinak (21:18). Pro DHC však nebylo velkým oříškem se dostat 
zpět na srovnání, kterého se dočkalo ve čtyřicáté první minutě (24:24). I přes fakt, že v brance stála spojka 
plzeňského celku se DHC stále drželo ve vyrovnaném stavu. V padesáté osmé minutě svítila na tabuli stále 
remíza (32:32), kterou narušila až v poslední minutě sedmimetrovým hodem hráčka soupeřícího celku 
(33:32). Ani po time-outu se Plzni nepodařilo znovu srovnat a utkání nakonec prohráli 33:32. 

„K zápasu jsme odjížděli díky zraněním ve velmi oslabené sestavě, kterou jsme byli nuceni doplnit  
o 7 starších žaček a bohužel i pouze s jedinou brankářkou. Od začátku utkání byl zápas vyrovnaný  
a hrálo se v rychlém tempu a oba týmy i příliš nechybovaly. Kolem 7. minuty nám po našich pár 
neproměněných šancí soupeř odskočil na rozdíl 3 branek. My jsme se ale stále drželi naší taktiky  
a pokračovali ve své hře a odměnou nám bylo srovnání stavu.  Ve 22. minutě za nerozhodného stavu pro nás 
nastala komplikace v podobě zranění naší jediné brankářky, a tak se do branky odvážně postavila hráčka z 
pole Sára Mancellari. I přes tuto komplikaci jsme do poločasu udrželi se soupeřem krok a stav byl nerozhodný. 
Ve druhém poločase se nadále pokračovalo v rychlém tempu a zápas byl pořád vyrovnaný. V poslední minutě 
nám soupeř vstřelil vítěznou branku, na kterou jsme bohužel i po oddechovém čase nedokázali odpovědět. 
Prohra o jedinou branku sice mrzí, ale zejména starší žačky získali cennou zkušenost z vyšší kategorie. Chci 
pochválit Sáru Mancellari za odvahu odchytat zbytek zápasu a musím konstatovat, že svého úkolu se zhostila 
na výbornou. Pochválit musím i celý tým za bojovnost, nasazení a za předvedený výkon a jsem rád, že i starší 
žačky byly vidět,“ komentoval vyrovnané utkání Pavel Touš, který zaskočil za Janu Bureš Galuškovou, která 
musela plnit své povinnosti na finálovém utkání žen. 

I přes svou nepřítomnost přidala ale k hodnocení pár slov: „Závěrem sezóny bych ráda poděkovala všem 
hráčkám za předvedené výkony a posun v průběhu celého roku. Bez podpory Vás rodičů, prarodičů  
a fanoušků by to nešlo a jednoznačně Vám také patří jedno velké díky. Děkuji celému realizačnímu týmu za 
spolupráci a trenérovi Pavlu Toušovi za výpomoc v mé nepřítomnosti. I přes to, že to tak podle umístění 
nevypadá, holky předvedly obrovské pokroky a věřím, že se v příští sezóně budou dále posouvat jak na hřišti, 
tak v tabulce.“ 

Pro mladší dorostenky sezóna končí, a i přes velký posun v průběhu sezóny zůstávají na 9. příčce konečné 
tabulky. 

Hrály: Košková 3, Stulíková 2, Hofírková, Vopatová 2, Růžková 6/1, Krejbichová 3, Baumruková 2, Mancellari 

1, Růžičková 5, Vaicová 2, Březinová, Heřmánková 6/1 

Chytaly Chvátalová a Mancellari. 

 

  



 

 

 

Starší dorostenky:  
Házená Jindřichův Hradec - DHC Plzeň 47:26 (15. 5. 2022) 

Starší dorostenky se v neděli utkaly v posledním utkání sezóny s Hradcem ve velmi oslabené sestavě  
a na výhru tak bohužel nedosáhly. 

Utkání začalo velmi vyrovnaně a po prvních osmi minutách Plzeň ztrácela na soupeře jedinou branku (5:4). 
To se ale rychle změnilo a v desáté minutě se soupeř radoval z vedení 9:4. Plzeňankám se podařilo 
hradeckou šňůru přerušit, avšak ne zastavit a ve čtrnácté minutě byl stav už 12:5. Plzeňský celek se snažil 
soupeřovu hru narušovat, ale síly hráčkám rychle docházely a ve dvacáté páté minutě byl rozdíl mezi družstvy 
už deset branek 21:11. Před poločasovou přestávkou ještě snižovalo duo Dubská – Krausová, ale i tak  
se do šaten odcházelo za velmi rozdílného stavu 25:13. 

Druhá půle se zpočátku jevila velmi vyrovnaně a až do čtyřicáté druhé minuty se Plzni vedlo držet rozdíl  
na dvanácti brankách (34:22). Poté se na týmu pomalu znovu projevovala únava, která dovolila domácím 
odskočit na 39:22. Hradecké kanonáda nebrala konce a vedení soupeře se neustále navyšovalo. Plzeňankám 
tak nezbylo nic než se s vysokou porážkou smířit a alespoň se ji pokusit korigovat. Ani to se jim nepovedlo  
a z Hradce se vracejí s prohrou 47:26. 

„K poslednímu utkání této sezony jsme kvůli zraněním a povinnostem některých starších dorostenek u A týmu 
žen odjížděli pouze se 3 staršími dorostenkami. Takže k odehrání utkání nám vypomohly mladší dorostenky, 
které tímto musely odehrát hned 2 utkání po sobě. V úvodu utkání jsme se soupeřem ještě drželi krok, ale 
postupem času se začala projevovat únava mladších dorostenek po předchozím náročném utkání, které 
odehrály ve své kategorii. I přes veškerou snahu a bojovnost všech hráček jsme byli horším týmem. V útočné 
fázi jsme málo proměňovali vytvořené příležitosti a v obranné činnosti jsme byli málo důrazní a zbytečně jsme 
inkasovali. Výsledkem toho byla velmi vysoká porážka. Přesto musím všechny hráčky pochválit za bojovnost, 
snahu, ale tentokrát to bylo na lepší výsledek málo,“ hodnotí utkání trenér Pavel Touš. 

„Vzhledem k tomu, že to byl náš poslední zápas této sezony, rád bych poděkoval hráčkám Strakonic, které 
se nemalou měrou podílely na našich výsledcích, dále našemu vedoucímu týmu Vášovi Tomanovi za 
odvedenou organizační práci pro celý tým, Evě Mancellari za administrativní práci a kolegyni, trenérce Janě 
Galuškové, za výpomoc v podobě doplňování našeho týmu mladšími dorostenkami. Poděkování patří také 
rodičům, vedení klubu a všem ostatním, co nám během celé sezony pomáhali a samozřejmě i fandili,“ přidal 
ještě závěrem. 

1. liga starších dorostenek tímto víkendem skončila. Body jsou rozdány a Plzeň si v celkovém pořadí 
vybojovala šestou příčku. 

Hrály: Dubská 7/1, Krausová 2, Hofírková, Krejbichová 2, Baumruková 1, Mancellari 4, Růžičková 6/1, 

Heřmánková 4 

Chytala Čejková. 

 

  



 

 

 

MOL liga: Konec první půle rozhodl o vysoké porážce 
DHC Plzeň - DHK Baník Most 16:27 (15. 5. 2022) 

První finálové utkání na domácí palubovce DHC bohužel nezvládlo v závěru první půle, která rozhodla  
o jedenáctibrankovém manku, které si poveze do Mostu. 

Utkání odstartovalo ve vysokém tempu, jak bylo předpokládáno. První branka však padla až koncem druhé 
minuty ze sedmimetrového hodu Mostu. Plzeňanky na to dokázaly najít odpověď, avšak zanedlouho přišel 
další sedmimetrový hod hostí, který poslal soupeře zpět do vedení. Na tento gól našla odpověď Linda 
Galušková, ale Most nepolevoval a v desáté minutě šel do vedení 2:4. Na těsný rozdíl jediné branky snižovala 
opět Linda Galušková, avšak poté z domácí strany nepřišla devět minut žádná branka, což vedlo ke zvýšení 
soupeřova náskoku na 3:8. Spojky Denča Franzová a Verča Galušková dokázaly domácí celek ještě dostat 
do hry, když stahovaly na 5:8. V té samé minutě ovšem Most znovu odskočil na příjemný rozdíl pěti branek 
(5:10). V závěrečné desetiminutovce začaly plzeňské hráčky kupit množství chyb, ze kterých Most dokázal 
těžit a do poločasu tak navýšit rozdíl na devět branek 7:16. 

Druhý poločas vypadal z domácího pohledu o dost lépe. Góly padaly na obě strany a Plzeň se držela ve ztrátě 
poločasových devíti branek a Andy Vlachová dokonce dvakrát stahovala na 11:19 a 12:20. Následně se však 
Most opět dostal na koně a rychle odskočil na jedenáctibrankový rozdíl 12:23. Ve dvacáté druhé minutě došlo 
z rukou Verči Galuškové k parádnímu snížení ze sedmimetrového hodu (15:23), blíže už to ale nešlo. Druhý 
poločas Plzeň nakonec prohrála o dvě branky, v součtu byl však rozdíl o dost vyšší a z vysoké výhry 16:27 
se mohl radovat úřadující Mistr ČR – Baník Most. 

„Zápas měl skvělou atmosféru. Dokázali jsme vzdorovat 25 minut, ale pak jsme soupeři naservírovali několik 
míčů a on nás potrestal z protiútoků. Tam vznikl rozhodující náskok soupeře. Druhý poločas jsme měli snahu 
zápas zdramatizovat, ale Most má bohužel velmi zkušené hráčky a zápas si pohlídal. Dnes se nám nedařilo 
proměňovat šance, a proto jsme vstřelili pouze 16 branek. Myslím si, že ozdobou tohoto utkání byly brankářky 
– na obou stranách. Teď nám nezbývá nic jiného než se pokusit o malý sportovní zázrak při odvetě na 
palubovce v Mostě,“ hodnotil Richard Řezáč. 

Odveta se uskuteční v mostecké hale v sobotu 21. 5. 2022 v 17:30 h. 

Hrály: Kepková, Šmrhová, Bušauerová, Kantnerová, Formanová, Franzová 3, Panošková 1, Galušková L. 2, 

Lásková, Melicharová, Galušková D. 2, Tomanová, Vlachová 2, Galušková V. 6/3 

Chytaly Řezáčová a Mancellari.  

 

  



 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOL liga: Druhé finálové utkání 
DHK Baník Most - DHC Plzeň 21. 5. 2022 

Finále MOL ligy pokračuje a tentokrát v Mostě! 

Plzeň jde do utkání s jedenáctibrankovým mankem. 

První utkání mezi finalisty, které se odehrálo v hale 31. ZŠ, se rozhodlo už v prvním poločase po velmi 
nepovedeném domácím závěru. Most si do poločasové přestávky vybudoval příjemný náskok 7:16, který 
Plzeň v druhém poločase už nedokázala zlomit ani přes výbornou činnost v obraně, přes kterou prošlo  
už pouze 11 branek. 11 branek byl také celkový rozdíl konečného stavu 16:27, což poslalo Most na koně  
a Plzni se cesta za titulem ještě více zklikatila. 

K druhému finálovému střetu dojde v Mostě v sobotu 22. 5. 2022 v 17:30 h a čeká nás rozhodně zajímavá 
podívaná. Most musí potvrdit roli favorita, zatímco Plzeň už si jedno malé finále vyhrála v semifinále proti 
Kynžvartu a nyní už může pouze překvapit. 

„Do odvety jdeme odhodlaní poprat se o co nejlepší výsledek. I když se zdá, že je rozhodnuto, chceme udělat 
vše pro to, aby byl zápas atraktivní. Rozebrali jsme si zápas na videoporadách a doufáme,  
že budeme daleko produktivnější v útočné fázi. Tým je v dobré náladě a dovolím si tvrdit plně koncentrovaný 
na to, aby zápas byl co nejdéle otevřený. Sbíráme zkušenosti a hráčky si to uvědomují a podle toho k tomu 
přistupují. Změny oproti domácímu zápasu budou minimální. Těšíme se na masivní podporu našich 
fanoušků!“ komentoval před zápasem přípravy trenér Richard Řezáč. 

Věříme, že si výlet do Mostu udělá většina z Vás a podpoříte naše holky v přepisování historie klubu. Pro ty, 
kteří nedorazí, bude již tradičně k dispozici on-line přenos na tvcom. 

 

  



 

 

 

Školský pohár: finále 6. – 7. tříd (Most 19. – 20. 5. 2022) 

Jen týden po vítězství v krajském finále startovaly žákyně 31. ZŠ (a zároveň) hráčky DHC Plzeň na Mistrovství 
republiky škol 6. – 7. tříd. 

Čekala nás tři náročná utkání ve skupině. První zápas proti Jihočeskému kraji jsme zvládli v pohodovém 
tempu a jasně vyhrály 19:6. 

Druhé utkání jsme se statečně drželi skoro celý první poločas (prohráli jsme 5:9), ale pak se naplno ukázala 
síla pozdějších vítězek turnaje a se zástupkyněmi Jihomoravského kraje (ZŠ Velká nad Veličkou) jsme 
prohráli 11:22. 

Třetí zápas proti Zlínskému kraji rozhodoval o postupujícím do semifinále. Nám se vydařil vstup do zápasu  
a v desáté minutě jsme vedli již 10:1. Utkání se nám vydařilo na výbornou a vyhráli jsme 23:12. 

Semifinále se hrálo v pátek ráno. My jsme se snažili a bojovali. Od začátku jsme měli mírnou převahu,  
ale brankově se nám nedařilo příliš odskočit (poločas jsme vedli 6:3). Vstup do druhé půle jsme příliš dobrý 
neměli a soupeřky dotáhly na rozdíl dvou branek (7:5). Pak se do toho naplno opřela Sára Svatoňová – 
nejprve dala gól z trháku, potom z křídla. Pak se přidala získaným míčem Vendy, další míč získala Sára,  
a pak Čarda chytla. Vzápětí dala gól Lúca, Čarda opět chytla a další dvě branky přidaly Naty Dlesková  
a Anička Beráková. Na ukazateli rázem svítilo 12:5. Zápas už jsme si pohlídali a pod dirigentskou taktovkou 
Lúci Rittichové (7 gólů) došli do finále. 

Ve finále nás čekala znovu Velká nad Veličkou. My jsme odehráli fantastický první poločas. Všechny holky 
makaly, obrana fungovala a v útoku se nám dařilo. O poločase měla mírně na vrch Velička (vedení 10:9). 
Ve druhém poločase jsme nejprve ztratili míč, potom neproměnili a znovu dostali gól. Druhá půle už z naší 
strany vydařená nebyla. I když jsme bojovali, tak jsme ale velkou spoustu míčů ztratili (celkem 8). Rychle nám 
docházely síly a už jsme nedokázali pořádně vystřelit – z 15ti střel na branku jsme proměnili jen 3,  
a to na vítězství nestačilo. Prohráli jsme po statečném a bojovném výkonu 12:20. 

Všechny holky zaslouží velkou pochvalu. Největšími tahouny družstva byly Lúca Rittichová a Sára Svatoňová. 
Skvělý turnaj odehrála Naty Dlesková. Velkou oporou v obraně byla a důležitými brankami v rozhodujících 
chvílích se přidala Vendy Samcová. Celý turnaj velmi dobře odchytala Eliška Čardová. Velkým příjemným 
překvapením byl výkon Ellen Honalová. Hlavně v obraně týmu moc pomohla Gábi Růžičková. Několik branek 
přidaly také Kristýnka Cvačková a Anička Beráková. Velkou oporou byla holkám i Bety Poskočilová, která 
bohužel nemohla na hřišti nastoupit, ale o to víc holkám fandila. 

Druhé místo je skvělým úspěchem, vždyť která škola se může pyšnit titulem vícemistryň republiky! 

Hrály: Beráková 2, Cvačková 1, Dlesková 13, Honalová 2, Rittichová 22, Růžičková 2, Samcová 10, 

Svatoňová 25, Čardová 3 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Přípravky na Talentu (21. 5. 2022) 

V sobotu 21. 5. 2022 se konal další turnaj přípravek na Talentu. 

Skupiny A a B se hrály v hale, skupina C se hrála na venkovním hřišti. 

DHC Plzeň A 

Všechny hráčky, které se zúčastnily turnaje, zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony. Holky s každým 
odehraným turnajem dokazují, že mezi týmy patří k elitě a pokaždé zahrají lépe. V útoku jsme se dostávali  
do vyložených šancí, které už tentokrát zase častěji končily v brance. V obraně se nám podařilo získat pár 
míčů a dobře jsme také obsazovali soupeře. Celkově holky předvedly pěknou házenou, na kterou se příjemně 
koukalo. 

Hrály: Bendová, Brůhová, Čelustková, Majerčáková, Mildorfová, Pavízová, Troníčková 

DHC Plzeň B 

Holky odehrály výborný turnaj. Dokázaly přepnout na vyšší stupeň a hrát vyrovnanou partii se staršími  

a zkušenějšími soupeři. V útoku se dařilo opakovaně se dostávat do vyložených šancí a ty proměňovat. 
Obrana byla horší. Sice se většinou dařilo obsazovat hráčky, ale už se nedařilo získávat míče. Přesto zaslouží 
holky velkou pochvalu za bojovnost a předvedenou hru. 

Hrály: Bendová, Brůhová, Zikmundovská, Vildmanová, Fryčková, Aichingerová, Indráková 

DHC Plzeň C  

Holkám se turnaj krásně vydařil, byly soustředěné a měly už pěkné akce, přesto musíme pořád zapracovat 
na umístění střelby a obranném postoji. Celkově si myslím, že děvčata předvedla velký pokrok oproti 
minulému turnaji. 

Hrály: Machová, Vrbová, Nováková, Rybová, Šebellová 

DHC Plzeň D 

Jednoznačně nejlepší pohyb na hřišti měla Barunka, bohužel dost často zápasila s tím, že se jí letící míč 

nepodařilo zpracovat. Výborně zahrála i Eliška, která dokáže dobře předvídat střídání útoku a obrany. Lucka 
se dostala do několika střeleckých příležitostí, ale střelba byla dost často nepřesná. Slabší a lepší chvilky 
střídaly Anetka s Ellenkou. V obraně už holky dokážou dobře obsazovat, ale ještě nedokážou získat přihrávku. 
V útoku stále chybí více pohybu. I tak holky zaslouží za předvedený výkon velkou pochvalu a určitě je vidět i 
zlepšení oproti minulému turnaji. 

Hrály: Voráčková, Lišková, Slámová, Görnerová, Marková 

 

  



 

 

 

Plzeňská liga mladších žaček - Slavia VŠ Plzeň (21. 5. 2022) 

Poslední turnaj Plzeňské ligy mladších žaček v této sezóně se i za účasti obou našich družstev uskutečnil 
v hale Slavie VŠ Plzeň. 

Áčko 

Na áčko čekaly pouze 2 zápasy a ani jeden ze soupeřů síly našich hráček příliš neprověřil. Družstvo Tachova 
přijelo totiž s hráčkami z kategorie minižaček a z tohoto důvodu jsme celý zápas hráli v poli pouze v pěti  
a z trháků holky povinně zakončovaly levou rukou (25:2). 

Stejně tak i béčko Slavie, byť doplněné o několik zkušenějších hráček, bylo tvořené převážně mladšími 
žačkami, takže zápas byl od počátku jasný (23:5). 

Na rozhodující zápas o celkové vítězství v soutěži s áčkem Slavie tentokrát řada nepřišla a bude dohrán 
v rámci tréninku. 

Hrály: Červená  6 střel/4 branky, Dlesková 8/4, Egermajerová 13/10, Hodlová 2/2, Kampfová 6/2, Kurešová 

1/1, Rittichová 10/9, Samcová 17/14, Sedláčková 5/2 

Chytaly Červená a Hodlová. 

Béčko 

Béčko odehrálo tři zápasy, a i když bylo v týmu opět několik méně zkušených hráček, tak holky předvedly 
velmi pěkné výkony, které korunovaly třemi výhrami. 

První zápas s Tachovem byl s ohledem na složení družstva soupeře snazší, než se čekalo (16:3),  
ale v dalších zápasech už holky musely přidat. S béčkem Slavie holky zvládly výborně osobku (10:2), ale i ve 
hře měly nakonec navrch (celkově 21:8). 

Proti Rokycanům to pak byl boj od začátku až do konce. Osobku těsně před koncem rozhodla Niki (6:5)  
a těsný náskok se nám dlouho dařilo držet i ve hře. Pak se však kvůli několika zbytečným chybám soupeři 
podařilo v polovině druhého poločasu výsledek otočit. Závěr však patřil jasně našim hráčkám,  
kdy za posledních 9 min jsme soupeři nedovolili ani jednou skórovat a naopak 5 vstřelenými brankami 
výsledek otočit k zaslouženému vítězství (16:12). 

Hrály: Čardová 16/14, Haberová 2/1, Hřebejková 3/0, Krejzová 4/1, Krejčí 11/8, Lontscharová 2/1, Pivoňková 

3/1, Pluhařová 6/3, Rampová 3/1, Rybová 10/6, Vodrážková 20/17 

Chytaly Čardová, Pivoňková, Pluhařová a Rybová. 

 

         



 

 

 

MOL liga: VÍCEMISTŘI ČR 
DHK Baník Most - DHC Plzeň 32:19 (21. 5. 2022) 

Překvapení se nekonalo, Most potvrdil roli favorita a stal se po deváté v řadě mistrem ČR. 

V Plzni se ale netruchlí a všichni se radují z historického úspěchu klubu. 

Most vstoupil do utkání s jasným cílem, za kterým šel od první minuty. Plzni se naopak úvod utkání vůbec 
nepovedl. Naposledy se Plzeňanky držely v kontaktu s domácím celkem v páté minutě (2:2). Následovalo 
dlouhých deset minut, během kterých se Plzeň nedokázala prosadit, a Mostu se podařilo odskočit na 10:2.  
To vedlo lavičku DHC k time-outu, který dokázal hráčky nakopnout a znovu poslat do zápasu. Zlepšenou hrou 
se týmu podařilo stáhnout náskok domácích až na pět branek (13:8) a vypadalo to, že se ještě bude na co 
koukat. Dvě minuty před koncem jsme se prokousali ještě blíže, když Andy Vlachová snižovala na 14:10. 
Domácí bohužel před závěrečnou sirénou zvládli výsledek upravit a v poločase Plzeň prohrávala 16:10. 

Ani nástup do druhé půle nebyl pro plzeňský celek ideální. Most nejprve navýšil na 19:10 a poté ve čtyřicáté 
třetí minutě na 23:13. Plzeňanky se nevzdávaly a do poslední desetiminutovky nastupovaly se ztrátou sedmi 
branek 25:18. Naneštěstí se DHC opět nedokázalo prosadit a místo stažení tak přišlo další navýšení 
mosteckého náskoku. Za Plzeň pak už dokázala skórovat pouze Anička Šmrhová a finálové utkání  
tak skončilo další vysokou výhrou Mostu 32:19. 

I přes prohru v týmu ovšem po utkání panovala skvělá nálada a euforie. Plzeň měla co oslavovat  
už po postupu do play-off. Dalším milníkem byla samotná účast ve finále a stříbrná medaile je pouze 
třešničkou na dortu za touhle neskutečnou sezónou. 

„Bohužel se nám v zápase nepodařilo výsledkově udržet. Chybělo nám přesvědčení, že můžeme potrápit 
Most daleko víc. Po zápase s Kynžvartem opadla koncentrace a víc se užívalo slávy z druhého místa. Pro 
nás je to velký úspěch a motivace do další práce v příštím ročníku. Děvčata ukázala, že mají potenciál a 
můžou se ještě posouvat a pevně věřím, že ještě nejsou na vrcholu. Moc si vážíme fanoušků, kteří nás 
podporovali po celou sezónu, a doufáme, že jsme přilákali i nové,“ hodnotil poslední utkání sezóny trenér 
Richard Řezáč. 

Nyní hráčky čeká vytoužené volno před začátkem letní přípravy na další sezónu. Děkujeme Vám za přízeň  
a těšíme se na další skvělou sezónu. 

Hrály: Kepková 3, Šmrhová 2, Bušauerová, Kantnerová, Formanová, Drozdová, Franzová 2, Panošková, 

Galušková L. 2, Lásková, Melicharová 1, Galušková D. 1, Vlachová 3, Galušková V. 3/3 

Chytaly Řezáčová a Mancellari. 

 

  



 

 

 

 

   
 
 

   
 
 

    
 
 

       
  



 

 

 

Plzeňská liga mini 5+1 - Talent Plzeň (22. 5. 2022) 

V neděli se ve slunečném počasí uskutečnil na Bolevecké ZŠ další turnaj Plzeňské ligy mini 5+1, kterého  
se zúčastnila dvě naše družstva. 

Áčko 

Áčko startovalo v silnější skupině, čemuž také odpovídala kvalita soupeřů – Talent A, Slavia A, Rokycany A, 
Šťáhlavy. 

Zápasy se tradičně hrály bez počítání výsledků na 5+15 min (osobní obrana + hra). Nám se opět podařilo do 
hry zapojit úplné nováčky, z nichž především Zuzka ukázala, že až bude mít za sebou více tréninků, bude 
velmi platná. 

Ve všech zápasech holky předvedly pěkné výkony a vyjma posledního zápasu proti Šťáhlavům, kde jsme 
měli jasně navrch, byly další zápasy zcela vyrovnané. Nám se tentokrát více dařilo ve hře než v osobce, 
kde často chyběl lepší pohyb bez míče. Ve hře ale holky dokázaly jak velmi dobře bránit, tak se i uvolňovat 
do volných prostorů. Téměř všechny se také dokázaly střelecky prosadit. Velká pochvala pak patří rovněž 
oběma brankářkám, které předvedly řadu pěkných zákroků. 

Hrály: Kampfová 8 střel /5 branek, Krejčí 14/8, Kurešová 14/9, Markupová 7/3, Mertová, Pivoňková 4/4, 

Přerostová 5/4, Rampová 2/1, Randová 2/0, Roubová 2/1, Rybová 6/5, Valentová 

Chytaly Pivoňková a Rybová. 

Béčko 

DHC B bylo již tradičně sestaveno z Berušek ročníku 2012. Holky postupně odehrály pět utkání  

jak v nafukovací hale, tak venku. 

Turnaj jsme odstartovali na venkovním hřišti s týmem Rokycany B a k mému překvapení se holky v osobní 
obraně chytly už v první minutě. Chvíli se nám nechtělo bránit, ale s odehranými minutami i na to přišlo.  
V klasické hře se holky musely nejprve rozehrát, jelikož část hráček nám během týdne utekla do školy  
v přírodě. Když si ale holky oprášily pravidla a úkoly, které na hřišti mají plnit, utkání začalo vypadat, jako  
že nehrají poprvé a dokázali jsme se dostat k zajímavým brankám. 

V druhém utkání jsme narazili na Talent B. Jsem velmi ráda, že se holky nezalekly a s velkou parádou proti 
klukům nastoupily už do osobní obrany, kde se nám podařilo sebrat spoustu míčů a těžit z toho pěkné gó ly. 
Když se obrany zatáhly, chvíli se nám bránit nechtělo, ale hráčky rychle pochopily, že si s obranou silnějších 
kluků musí pomáhat a během pár minut byl znát velký posun. 

Třetí utkání nás poslalo do souboje s týmem Hájů z Prahy. Tento zápas patřil mezi ty méně povedené.  
Při osobce jsme měli problém s nahrávkami, jelikož jsme se schovávali za hráče. I přes poločasový proslov  
o tom, kam se má nabíhat pro míč, jsme se však nepoučili a dělali spoustu technických chyb. V obraně  
se hráčky snažily, ale soupeř byl zkrátka o fous lepší. 

Hned po Hájích nás čekal další pražský soupeř z Chodova. V osobce byla ještě na hráčkách znát únava  
a moc se nám nechtělo běhat. Do druhého poločasu jsme už nastoupili svěží a bylo to vidět i na hřišti. Holky 
neměly problém se v útoku pěkně uvolnit, akorát proměnit je stále oříšek. V obraně jsme si dokázali krásně 
pomáhat, a pokud už někdo prošel, tak ho vychytala naše brankářka. 

Poslední utkání jsme odehráli už se známým soupeřem Slavie VŠ B. Do utkání jsme vstupovali  
po dvouhodinové pauze, ale i přes to se holky zvládly dobře rozcvičit, aby v utkání odvedly dobrý výkon.  
Jak v osobní obraně, tak při klasické hře jsme dokázali kluky přehrávat. Obrana fungovala kompaktně  
a v útoku se konečně projevovaly individuální schopnosti hráček, které se díky tomu dostávaly k zajímavým 
brankám. 

Celkově si všechny zúčastněné zaslouží obrovskou pochvalu za předvedené výkony a posun během celého 
turnaje. Stále jsou tu drobnosti, na kterých je třeba pracovat, ale postupně se nám je daří eliminovat. Zvláštní 
pochvalu zaslouží všechny hráčky, které se prostřídaly v brance a postavily se často nepříjemným střelám od 



 

 

 

kluků. Jmenovitě chválím Sofi Dobiášovou za předvedený brankářský výkon v zápase s Chodovem a Domču 
Bergerovou za zalepení branky v posledním utkání se Slavii VŠ B. 

 Hrály: Bergerová, Dobiášová, Duchková, Hodková, Mašková, Michalidesová, Urbanová, Zapletalová, Zelená, 
Žďánská 

 

 

  



 

 

 

Poslední turnaj starších žaček v Chebu (22. 5. 2022) 

K poslednímu turnaji Plzeňské ligy starších žaček se sjely týmy do Chebu. 

DHC Plzeň A 

První utkání proti Chebu jsme nakonec zvládli.  Začátek odtáhla Majda, přidaly se Laura a Bezďa. Dařilo  

se i Róze (jak první poločas v poli, tak druhou půli v brance). Bohužel příliš nefungovala obrana, a tak jsme 
dostávali až příliš mnoho branek. V útoku jsme si sice šance vypracovávali, ale poměrně dost jsme jich 
neproměnili. Nakonec mělo utkání pro nás šťastný konec a vyhráli jsme 18:15. 

Druhý zápas se nám dařilo téměř vše. V brance skvěle zachytala Kauty a dlouhými přihrávkami honila holky 
do trháků. Opět se dařilo Bezdě, Majdě a taky Zuny. Vyhráli jsme s přehledem 21:5. 

Třetí zápas proti Kynžvartu byla jedna velká přestřelka. Oba týmy se snažily hrát rychle, a tak padlo  
za 36 minut neuvěřitelných 58 branek. Celkové skóre 39:19 pro nás. Nejvíce gólů nasázely Bezďa, Kačka, 
Aži , Laura a Nelča. 

Celkově jsme ubojovali vítězství nad Chebem a v dalších dvou zápasech s přehledem vyhráli. 

Hrály: Bezdičková 16, Budková A. 4, Budková K. 13, Březinová 4, Růžková 7, Vaníková 6, Vopatová 12, 

Červená 4 

Chytaly Kaucká a Červená.  

DHC Plzeň B 

První zápas proti HK Slavia VŠ Plzeň A jsme výborně bránili, a také v útoku se a aktivně zapojovaly všechny 
hráčky. Od sedmé minuty jsme plynule navyšovali náš náskok a vyhráli 26:13. 

Druhý zápas proti Chebu byl ve znamení naší lajdácké koncovky v prvním poločase. Ta nám bohužel vydržela 
i ve druhé půli. Stříleli jsme stereotypně a v obraně kupili chyby. Prohráli jsme několik osobních soubojů.  
Už už to ke konci vypadalo, že se nám podaří utkání otočit. Dotáhli jsme na remízu, ale z posledního útoku 
ještě dostali gól. Prohráli jsme 17:18. 

Vstup do třetího utkání se nám vůbec nevydařil a v deváté minutě jsme prohrávali 1:3. Pak jsme  
se vzpamatovali. Díky triu Voda, Maruška a Šolly jsme dokázali otočit na poločasových 11:5. Ve druhé půli 
jsme plynule navyšovali náš náskok až na konečných 25:15.  

Celkově se na to dnes dalo koukat pouze v prvním utkání. Pak už to žádná sláva nebyla. 

Hrály: Egermajerová 2, Hanzlíková 10, Košková 5, Madleňáková 3, Palečková 4, Sedláčková 3, Stulíková 5, 

Svatoňová 12, Vaicová 7, Šantorová 6, Šollarová 11 

Chytala Nikodemová. 

 

  



 

 

 

Ohlédnutí za neskutečnou sezónou žen 

Jak vidí uplynulou sezónu trenér Řezáč a jaké má plány do té další? 

Jak hodnotíte sezonu 2021/2022? 

Rozdělil bych to do více fází. Příprava na sezónu proběhla dle představ včetně herní části. Pak jsme vstoupili, 
posílení o Veroniku Galuškovou, do prvních zápasů a bylo to znát. Získali jsme herní sebevědomí a sbírali 
body se soupeři zvučnějších jmen. Pak přišla zimní přestávka, a tam jsme ztratili tréninkovou morálku  
a nechali se unést dosavadními úspěchy. Vstup do jarní části byl výsledkově za očekáváním a museli jsme 
řešit restart týmu. To se nám povedlo i díky zvýšení tréninkových jednotek a nastavení cílů. Pak už bylo vše 
v pořádku a sezónu jsme zakončili úspěšně. 

Jaký byl cíl pro letošní sezonu? 

Cíl klubu byl bezesporu udržení se v soutěži. Náš společný cíl by hrát na hraně play-off a play-out tak, 
abychom v případných zápasech play-out měli dostatečný náskok a nemuseli bojovat o udržení v soutěži tak,  
jako v předešlých sezónách. 

Bylo pro Vás překvapení, že jste postoupili do play-off? 

Nebylo. Už před sezónou v přípravě jsem predikoval, že pokud nám vydrží zdraví a tým pohromadě, tak 

můžeme do play-off proklouznout. Protože hráčky už jisté zkušenosti posbíraly v předešlých sezónách. 
Hlavně příchodem Verči se nám otevřely nové možnosti jak v útočné, tak obranné fázi. Hlavně splnila to, co 
asi zřejmě všichni očekávali, a tým táhla brankově. 

Jak hráčky vnímaly to, že jsou v play-off? 

Bezesporu byly nadšené, že se jim to povedlo. Dokázaly všechny, že jsou jedna parta a táhly za jeden provaz. 

A hlavně si uvědomily, co všechno tomu obětovaly a přetavily to v extrémní chtíč uspět. Každé vítězství  
je neskutečně stmelovalo, a to se přeneslo i do tréninkového procesu. 

Věřil jste, že se Vám povede dosáhnout na historický úspěch a získáte medaili? 

Tak byl bych špatný trenér, kdybych nevěřil. Nicméně vím, jak v play-off je medaile blízko a zároveň strašně 
daleko. Je vždy důležité udržet maximální koncentraci a nenechat se unést jistým úspěchem. Bylo to obzvlášť 
těžké v semifinále, kde šlo ještě o západočeské derby. Takže lepší už to být nemohlo. 

Jak jste vnímal semifinále, kterých už jste několik zažil? 

Pro mě osobně to bylo jedno z těch nejtěžších, protože jsme do toho šli s týmem bez zkušeností. Vyjma Verči 

Galuškové, která jich několik zažila. Pro mě psychicky a emočně to byla část, kde jsem si sáhl na své dno. 
Protože jsem chtěl dokázat, že děvčata se opravdu posunula a jsou připravená na tyto souboje.  
Ale bez realizačního týmu, vedení klubu, fanoušků a lidí kolem by se nám to jen těžko povedlo. Teď můžu 
říct, užil jsem si to. 

A jak jste viděl finále? 

Finále byl souboj Davida s Goliášem. Tam už na děvčata dolehlo opojení z úspěchu a výkony už nebyly 

stoprocentní, i když snaha byla. Na finále s fenoménem z Mostu musíte mít hodně sil a taky trošku štěstí,  
aby se dalo uspět. A tam my už jsme neměli ani jedno. 

Co pro Vás úspěch znamená? 

Pro mě osobně je to signál, že to, co dělám, dává smysl nejen mě. Pro klub si dovolím tvrdit, že je to nejlepší 
reklama, jak přivést další holky k tomuto úžasnému sportu. Vždyť Plzeň byla vždycky házenkářské město sice 
s nadvládou mužských klubů, ale teď ženy potvrdily, že nebudou ve stínu mužů a bude se o nich vědět. 



 

 

 

Jaké jsou cíle nyní, po takovém úspěchu? 

Teď momentálně si odpočinout a vstřebat dosavadní úspěchy. Pak začneme řešit příští sezónu. Pokusíme 
se stabilizovat tým, přivedeme posily a budeme se těšit na další přípravu. Vyústěním po tomto úspěchu bude 
Evropský pohár. Rádi bychom fanouškům přivedli zajímavého soupeře ze zahraničí. 

 

 



 

 

 

 

 

         

        

  



 

 

 

Jarní pochod DHC PLZEŇ 29. 5. 2022 

V neděli 29. 5. 2022 se uskuteční již 6. ročník klubového pochodu. Letošní trasa se uskuteční v okolí 
sportovního areálu v Luhu v Záluží, kde pochod startuje i končí. 

Jako již tradičně se na cestu můžete vydat individuálně nebo ve skupinách a kdy vyrazíte je zcela na Vás. 
První skupinky můžou vyrazit v 13:30 h a poslední v 15 h, poté na cestu vyrazí úklidová četa. 

Celá trasa je letos ve žluté barvě (fáborky, šipky i úkoly) a její část vede lesem, kde se budou vyskytovat  
i terénní úkoly. Proto doporučujeme dlouhé kalhoty a sportovní obuv. K plnění úkolů budete potřebovat také 
tenisák (ideálně míč), který se pak bude hodit i při volné zábavě ve sportovním areálu, kde se nachází hřiště 
na národní házenou s brankami. 

Srdečně zveme všechny hráčky, jejich sourozence, kamarádky i kamarády, rodiče i prarodiče a všechny 
příznivce a fanoušky DHC PLZEŇ. Doma nemusíte nechávat ani ty nejmenší, jelikož je celá trasa přístupná 
pro kočárky! 

Po absolvování celé trasy se můžete těšit na opečení buřtů a příjemné posezení (kdo si co přinese, to si sní) 
a nechybí zde ani stánek s občerstvením. 

Těšíme se a věříme, že zase posuneme počet zúčastněných na vyšší číslo. 

 



 

 

 

Přípravky 4+1 na Slávii (28. 5. 2022) 

V krásném prostředí sportovního areálu HK Slavia VŠ Plzeň se v sobotu 28. 5. 2022 konal turnaj Přípravek 

Plzeňské ligy 4+1. Byl to poslední turnaj dlouhodobé soutěže. 

DHC Plzeň mělo tentokrát pouze tři týmy. 

DHC Plzeň A 

Berušky postihla silná marodka, proto se turnaje zúčastnilo jen jedno družstvo, které stejně musela posílit 

Sluníčka. 

Turnaj jsme odstartovali zápasem s Chebem. Dařilo se nám vše, na co jsme sáhli - holky výborně obsazovaly, 
vydržely běhat, získávaly spoustu míčů a střílely pěkné branky. 

Druhé a třetí utkání jsme odehráli proti Slavii VŠ Plzeň. První jsme narazili na "céčko", kde jsme se museli  
s rychlými hráčky vracet do obrany a donutilo nás to více běhat. Jinak jsme soupeře spíše přehrávali. Zápas 
s "béčkem", který následoval poté, byl pro diváky jistě atraktivnější, jelikož se jednalo a velmi vyrovnaného 
soupeře a zápas vypadal už jako házená a ne jen přebíhaná ze strany na stranu. 

Posledním soupeřem nám byl Talent. Kluci nám byli všichni po prsa a my jsme se chvíli báli je začít bránit. 
Když se nám ale podařilo zjistit, že malí neznamená špatní, začali jsme se více pohybovat a využívat výškové 
výhody, kterou jsme nad kluky měli. 

Úplným zakončením celého dopoledne bylo velké vyhlášení, ze kterého si každá hráčka odnesla zlatou 
medaili za posun a předvedené výkony v celé sezóně. 

Hrály: Bendová, Brožová, Majerčáková, Troníčková, Zikmundovská 

DHC Plzeň B 

Moc pěkně zahrály holky z DHC Plzeň B. Výborně hrála Linda, dařilo se Claudii, Evičce, Lucce, Adélce i Niky. 

O něco více míčů než minule chytla Barunka. Moc hezky zahrála i Marcelka. Celkově holky udělaly v průběhu 
sezóny ohromný posun. Stále máme velké rezervy v pohybu pro přihrávku, v chytání míče i  pohotovějších 
reakcích na herní situace. Ale i tak je vidět velké zlepšení! 

Hrály: Indráková, Müllerová, Voráčková, Rybová, Lišková, Machová, Vrbová, Vildmanová 

DHC Plzeň C 

Velmi dobrý turnaj odehrály holky z DHC Plzeň C. Dařilo se Aichy, Barče i Viky. Výborně zahrála také Deniska. 

Sára, Nelča i Terezka střídaly pěkné okamžiky s těmi horšími. Opět velmi dobře zahrála Eliška. Tenhle tým  
o něco hůře obsazoval a také měl větší problémy se soustředěním na hru. Hlavně u brankářek to bylo dost 
složité :-) 

Celkově je i u tohoto týmu vidět velký pokrok oproti podzimním začátkům. 

Hrály: Aichingerová, Přerostová, Slámová, Uhlářová T., Kumpová, Lišková, Uhlářová V., Šebellová 

  



 

 

 

Berušky na Slávistickém Mináčku! (28. 5. 2022) 

V sobotu 28. 5.022 se družstvo Berušek vydalo na první turnaj v šestkové házené do Prahy. 

Na první utkání nastoupila děvčata proti Kobylkám z Prahy. Úvod utkání se vydařil a my vedli 2:0. Měli jsme 
dobrý pohyb i obranu. Bohužel nám tento elán dlouho nevydržel. Soupeř zlepšil pohyb a tlak na obranu a my 
se téměř přestali pohybovat. V obraně jsme také polevili, k tomu přidali nepřesné přihrávky a Kobylky  
tak mohly slavit vítězství 6:14. 

Druhý zápas jsme odehráli se zkušenějšími hráčkami z Písku. V prvním poločase nám chyběl v útoku dobrý 
náběh na střelbu, chodili jsme příliš blízko obránci, a proto se nám nedařilo zakončovat. Obrana se posouvala 
pomalu a soupeř zakončoval z jednoduchých proskoků. Ve druhé půli jsme zlepšili obranu a již se nám dařilo 
získat některé míče nebo donutit Písek k chybě. V útoku jsme zlepšili náběh a stříleli i z větší dálky, za což 
nám bylo odměnou pár branek. Sice padly pouze čtyři, ale střeleckých pokusů byl značný rozdíl. Utkání 
skončilo porážkou 4:11. 

Ve třetím utkání nám byla soupeřem opět Praha, tentokrát tým HC Háje. Sice jsme se pokoušeli 
o střelbu z dálky a ve správných okamžicích, ale umístit ji a vstřelit gól byl oříšek. Na to se bohužel opravdu 
nevyhrává. V tomto utkání jsme se dopustili i spousty velkých technických chyb a stále chyběl pohyb hráče 
bez míče. Po zápase jsem bohužel k holkám měla jen jednu větu: „Soupeř byl sice pomalý, ale my ještě 
pomalejší.“ Prohráli jsme 3:12. 

K poslednímu zápasu jsme nastoupili proti velmi dobře hrající Slavii Praha. Řekla bych, že herně nejlepší tým 
na tomto turnaji a pro nás nejhezčí utkání. V obraně si holky pomáhaly a soupeř měl problém se prosadit. 
V útoku se holky opět pokoušely o střelbu z dálky a dařilo se i umístění. Holky konečně pochopily smysl  
a princip záběhů, akorát se stále bály prosadit přes obránce.  Za tento zápas si holky zaslouží pochvalu, i 
přes prohru 4:13. Slavia si nakonec odnesla zlaté medaile. 

Celkově je třeba holky pochválit za snahu a odvahu. Jsou šestkovou házenou nepolíbené a na jejich prvním 
turnaji byl vidět posun zápas od zápasu, i když více vynikaly nedostatky. Rozhodně ale my nic nevzdáváme, 
na tréninku zabereme a příště již budeme adekvátním soupeřem všem. Hráčkou družstva byla vyhlášena 
Kačka Duchková a velká pochvala za podporu patří také fanouškům. 

Hrály: Bergerová 1, Dobiášová, Duchková 4, Hodková, Mašková 5, Michalidesová 2, Šliková 1, Urbanová 2, 

Zajíčková 1, Zapletalová 1, Žďánská 

 

  



 

 

 

Slavistický Mináček - Slavia Praha (29. 5. 2022) 

V neděli se svého Mináčku dočkaly i "starší" minižačky, tj. hráčky ročníku 2011 a mladší. 

Turnaj byl oproti původní předpovědi zahájen až za nečekaně slunečného počasí. Záhy se však ukázalo,  
že předpověď byla pouze o několik hodin opožděna. Na turnaji, kde startovalo celkem šest týmů (vyjma 
našeho družstva ještě domácí Slavia Praha, Písek, Háje, Astra a Kobylisy) jsme proto nakonec stihli odehrát 
jen necelá 3 utkání. 

První 2 zápasy proti nejsilnějším soupeřům ze Slavie a Písku nelze rozhodně hodnotit jako povedené.  
V prvním nám zcela chyběl pohyb jak v útoku, tak i v obraně, a ve druhém, i když byl pohyb už lepší, nás 
naopak sráželo obrovské množství technických chyb. 

Třetí zápas proti Hájům pak byl kvůli dešti v poločase přerušen, aby se pak po cca 20min přestávce, kdy to 
již vypadalo, že déšť ustal, stihly odehrát již jen cca další 3 min, než se opět silně rozpršelo. Následně pak 
kvůli dešti, kluzkému povrchu a výraznému ochlazení musel být turnaj po dohodě trenérů bohužel předčasně 
ukončen bez stanovení konečného pořadí. Vyhlášena tak byla pouze nejlepší hráčka každého družstva  
(za nás Markéta Kurešová). 

Hrály: Kampfová, Krejčí, Krejzová, Kurešová, Markupová, Pivoňková, Přerostová, Rampová, Randová, 

Roubová, Rybová  

Chytaly Pivoňková a Rybová. 

 

 

  



 

 

 

Jarní pochod DHC Plzeň - Záluží (29. 5. 2022) 

V neděli 29. 5. 2022 se uskutečnil historicky již 6. pochod DHC Plzeň. 

Letos jsme poměrně komplikovaně hledali termín. A i počasí nám bohužel tentokrát příliš nepřálo. Start 
pochodu byl mezi 13:30 a 15 h. Bohužel v době začátku hodně pršelo, a tak to některé tradiční účastníky 
odradilo. 

Kolem 14 h se ale vyčasilo a vysvitlo sluníčko. A tak všichni, kdo dorazili, si celou akci užili. Start a cíl byl  
v pěkném přírodním prostředí Sportovního areálu v Luhu (Záluží). Trasa vedle kolem rybníčku, dále 
vyhlídkovou trasou mezi poli až do lesů pod Krkavcem. Cestou děti plnily různé sportovní úkoly, ale také 
sbíraly části skládanky. V cíli trasy bylo připraveno posezení a táborák. 

Celkem se zúčastnily na čtyři desítky lidí. 

Díky všem za příjemně strávené odpoledne. 

    

 

      
 
 



 

 

 

Přípravný turnaj Olympijských nadějí 

Poslední velkou zápasovou prověrkou před Letní Olympiádou dětí a mládeže byl pro hráčky Turnaj 
Olympijských nadějí. 

Hrálo se v hale 31. ZŠ Plzeň. 

Turnaje se zúčastnily tři dorostenecké týmy: TJ Slavoj Tachov, Házená Kynžvart a domácí DHC Plzeň a dva 
týmy starších žaček Plzeňského kraje. 

Dorostenky DHC Plzeň 

Jelikož dorostenky mají již odehranou svoji soutěž, tak sestava musela být upravena. 

Hráčky odehrály celkem 4 utkání, a to proti výběru Olympijskému, Plzeňskému, dorostenkám z Tachova  
a Kynžvartu. Všechna utkání byla bez porážky. Pro některé hráčky to byl poslední turnaj.  

Nebudu rozebírat, co nám vyšlo a co ne. Výsledky nebyly pro nás důležité, šlo hlavně o to, aby se zapojila 
každá hráčka a hlavně si to užila. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem hráčkám, které se zúčastnily. 

Hrály: Mancellari 10, Růžičková 14, Krausová 4, Dubská 17, Krejbichová 12, Baumruková 7, Toušová 18, 

Hofírková 9, Melicharová 4 

Chytala Šindelářová 1. 

 

  



 

 

 

Olympijský a Plzeňský výběr 

Talentované starší žačky z Plzně byly rozděleny do dvou výběrů. V Olympijském výběru startovala děvčata, 
která jsou v širší nominaci na Olympiádu dětí a mládeže. Za Plzeňský výběr pak hrály talentované hráčky 
převážně ročník narození 2008. 

Hráčky Plzeňského výběru odehrály velmi dobrý turnaj a rozhodně svými výkony zaujaly trenéry i diváky. 
Nejlepší utkání odehrály proti Házené Kynžvart. 

Hráčky Olympijského výběru poměrně laxně bránily a také neproměnily řadu vyložených šancí (hlavně  
v utkání proti dorostenkám DHC Plzeň). Postupně se ale dostaly do tempa a obě další utkání (proti Tachovu 
a Kynžvartu) odehrály velmi slušně.  

Velmi dobře zachytaly na turnaji všechny čtyři plzeňské brankářky. 

Hrály: 

Olympijský výběr: 

HK Slavia VŠ Plzeň: Kokošková 5, Soukupová, Špačková 10, Toflová 6 

DHC Plzeň: Bezdičková 18, Březinová 5, Burjasová 5, Hanzlíková 9, Kaucká, Košková 0, Loskotová 7, 
Růžková 9, Stulíková 12, Svatoňová 5, Vopatová 11 

Plzeňský výběr: 

HK Slavia VŠ Plzeň: Bečvářová 3, Beranová 3, Vojtová  

DHC Plzeň: Budková A. 6, Budková K. 9, Cvačková 8, Dostalová 8, Palečková 8, Sedláčková 5, Šollarová 10 

Konečné pořadí turnaje: 

1. DHC Plzeň dorostenky 

2. Olympijský výběr 
3. Plzeňský výběr 
4. Házená Kynžvart 

5. TJ Slavoj Tachov 

  



 

 

 

Házenkářský desetiboj opět v Plzni!!!  
(3. 6. – 5. 6. 2022) - aktualizujeme!!! 

V Plzni se odehraje další finálový boj, tentokrát v Házenkářském desetiboji mladších žákyň. Od pátku 3. 6.  

do neděle 5. 6. pořádá tento finálový turnaj právě DHC Plzeň. Turnaje se zúčastní celkem šest týmů včetně 

DHC Plzeň. 

Účastníci finálového turnaje: 

• DHC Slavia Praha 

• HC Milevsko 

• HK Ivančice 

• TJ Sokol Poruba 

• TJ Sokol Velké Meziříčí 

• DHC Plzeň 

Výsledky utkání: 

Pátek 3. 6. 2022 
    

Čas Domácí Hosté      osobka      shot-out         hra 

16:30 DHC Plzeň HK Ivančice      9:5      14:6        10:8 

17:30 DHC Slavia Praha HC Milevsko      6:9      5:8         9:6 

18:30 TJ Sokol Velké Meziříčí TJ Sokol Poruba      6:7      5:8         7:7 

      

Sobota 4. 6. 2022 
    

Čas Domácí Hosté      osobka      shot-out         hra 

9:45 DHC Plzeň DHC Slavia Praha      6:2      12:6         7:6 

10:45 HK Ivančice TJ Sokol Velké Meziříčí    8:5      5:3         8:7 

11:45 HC Milevsko TJ Sokol Poruba     10:10     18:8       15:4 

12:45 TJ Sokol Velké Meziříčí DHC Plzeň      2:11      4:18        4:12 

13:45 HK Ivančice HC Milevsko      6:3      1:10        8:12 

14:45 TJ Sokol Poruba DHC Slavia Praha      2:7      6:12        3:7 

15:45 HC Milevsko DHC Plzeň      5:9      4:18        9:13 

16:45 DHC Slavia Praha TJ Sokol Velké Meziříčí    8:7      13:8        6:3 

17:45 TJ Sokol Poruba HK Ivančice      5:10       4:3        7:11 

Neděle 5. 6. 2022 
    

Čas Domácí Hosté     osobka     shot-out       hra 

9:30 HC Milevsko TJ Sokol Velké Meziříčí    7:5    12:9     13:6 

10:30 DHC Plzeň TJ Sokol Poruba     6:3    12:4     15:5 

11:30 HK Ivančice DHC Slavia Praha     8:5      7:9      6:2 



 

 

 

Celkové pořadí turnaje: 

1. DHC Plzeň (60 bodů) 
2. HK Ivančice (42 bodů) 
3. DHC Slavia Praha (36 bodů) 
4. TJ Sokol Poruba (33 bodů) 
5. HC Milevsko (26 bodů) 
6. TJ Sokol Velké Meziříčí (17 bodů) 

 

Výsledky dovednostních disciplín:

  

Hod do dálky 

1. DHC Plzeň 
2. HK Ivančice 
3. DHC Slavia Praha 
4. TJ Sokol Poruba 
5. TJ Sokol Velké Meziříčí 
6. HC Milevsko 

Odraz snožmo 

1. DHC Plzeň 
2. HK Ivančice 
3. TJ Sokol Poruba 
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 
5. DHC Slavia Praha 
6. HC Milevsko 

Rychlý běh 

1. DHC Plzeň 

2. TJ Sokol Poruba 
3. DHC Slavia Praha 
4. HK Ivančice 
5. Velké Meziříčí 
6. HC Milevsko 

Překážková dráha 

1. DHC Plzeň 

2. DHC Slavia Praha 
3. HK Ivančice 
4. TJ Sokol Poruba 
5. TJ Sokol Velké Meziříčí 
6. HC Milevsko 

 

 

 

 

Herní disciplíny: 

Osobní obrana: 

1. DHC Plzeň 
2. HK Ivančice 
3. HC Milevsko 
4. DHC Slavia Praha 
5. TJ Sokol Poruba 
6. TJ Sokol Velké Meziříčí 

Shot-out: 

1. DHC Plzeň 
2. HC Milevsko 
3. DHC Slavia Praha 
4. TJ Sokol Poruba 
5. HK Ivančice 
6. TJ Sokol Velké Meziříčí 

Normální hra: 

1. DHC Plzeň 
2. HC Milevsko 
3. HK Ivančice 
4. DHC Slavia Praha 
5. TJ Sokol Velké Meziříčí 

Aktivita: 

1. DHC Plzeň 
2. HK Ivančice 
3. HC Milevsko 
4. DHC Slavia Praha 
5. TJ Sokol Poruba 
6. TJ Sokol Velké Meziříčí 

Fair play:  

1. HC Milevsko 
2. HK Ivančice 
3. DHC Plzeň, TJ Sokol Poruba 
4. DHC Slavia Praha 
5. TJ Sokol Velké Meziříčí 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poslední turnaj Plzeňské ligy Mini 4+1 - 5. 6. 2022 

V neděli se uskutečnil v Rokycanech závěrečný turnaj Plzeňské ligy mini 4+1, kterého se zúčastnila dvě naše 
družstva. 

Áčko 

Áčko startovalo v silnější skupině, čemuž také odpovídala kvalita soupeřů – DHC B, Talent A, Slavia A, 
Rokycany A, Šťáhlavy A, Rokycany B. 

Zápasy se hrály bez počítání výsledků na 12 min. Ve všech zápasech hráčky předvedly výkony, za které 
zaslouží pochvalu. Dobrý pohyb v obraně i v útoku, slušná střelba a kolektivní výkon. Byla k vidění velmi 
pěkná miniházená. Z hráček bychom pochválili Sofii Viazanko za příkladnou obranu. 

Hrály: Kampfová, Kurešová, Pivoňková, Rybová, Haberová, Viazanko 

Béčko 

Tým DHC B zaslouží za celý turnaj obrovskou pochvalu. Posledního turnaje v kategorii 4+1 v této sezóně  

se zhostily hráčky na jedničku a výborně tak svou sezónu v Plzeňské lize zakončily. 

Prvním a posledním soupeřem nám byly domácí Rokycany. Na holkách byla v obou zápasech vidět chuť 
dávat góly a předvedly spoustu pěkných kolektivních i individuálních akcí. Dalším soupeřem nám byli kluci  
ze Slavie VŠ, se kterými vždy hrajeme pěkná a vyrovnaná utkání. Tentokrát se ale klukům chtělo o trochu 
více běhat než nám a v obraně nám občas vyplaval nějaký ten volný hráč. Do utkání proti Šťáhlavům A jsme 
nastupovali posilnění motivační řečí a odehráli divácky atraktivní utkání. Nádherně jsme se vraceli do obrany 
a stříleli konečně do dolních rohů branky, kam nám padali góly. Narazili jsme i na naše kolegyně z DHC A, 
které byly všechny o rok starší a na hřišti to bylo znát. Holky se nicméně nezalekly, ba naopak na nich bylo 
vidět velké odhodlání se poprat, a nakonec si utkání užily. Dalším o hlavu větším soupeřem pro nás byl Talent 
A a ani od vyšších kluků se holky nenechaly zastrašit. Několikrát se nám povedlo získat míč a těžit z toho 
zajímavé branky. 

Hrály: Bergerová, Duchková, Mašková, Michalidesová, Urbanová, Zelená  

Céčko 

DHC C bylo z velké části tvořeno mladšími a méně zkušenými hráčkami, a proto bylo také postaveno  

do skupiny B. Holky odehrály několik pěkných utkání, avšak na některé soupeře nám chyběly síly i zkušenosti. 

Na hráčkách 2013 je vidět velký posun a v příští sezóně budou pro 2012 jednoznačně velkou posilou. I přes 
větší vyspělost většiny soupeřů se vždy dokázaly hráčky zajímavě prosadit nebo naopak pěkně ubránit. 
Velkou pochvalu mají všechny, které se prostřídaly v obraně a soupeřům velmi znepříjemňovaly snahy vstřelit 
branku. 

Hrály: Brůhová, Čelustková, Dobiášová, Hodková, Kiššová, Pavízová  

Déčko 

Déčko startovalo v slabší skupině. Zde bylo několik stejně silných týmů, ale i týmy soupeřů, kde hrály mladší 

ročníky, čemuž také odpovídala kvalita – DHC C, Talent B, Slavia B, Rokycany C, Šťáhlavy B, Rokycany C, 
Cheb. 

Zápasy se hrály též bez počítání výsledků na 12 min. Holky musíme pochválit jen za útočnou část. Se všemi 
soupeři jsme dokázali sehrát vyrovnané zápasy a ve většině z nich mít navrch. Všechny hráčky se dokázaly 
střelecky prosadit. Nespokojenost byla s obrannou hrou. Nedůsledné bránění a dostupování soupeřů nás 
provázelo celý turnaj. Tuto činnost musíme ještě potrénovat. 

 Hrály: Rampová, Randová, Roubová, Valentová, Schöberlová, Potokii 

 



 

 

 

Zlatý Házenkářský desetiboj!  
Mistrovství republiky mladších žaček – Plzeň (3. – 5. 6. 2022) 

Po dvouleté pauze se do Plzně opět sjela elitní družstva mladších žaček, aby se zde poměřila 

v Házenkářském desetiboji, jehož vítěz je zároveň korunován mistrem republiky v této kategorii. Turnaj 
pořádaný Plzeňským krajským svazem házené se uskutečnil v hale 31. ZŠ za účasti 6 nejlepších družstev 
z celé ČR, která si finálovou účast musela vybojovat v náročných kvalifikačních kolech – DHC Slavia Praha, 
TJ Sokol Poruba, HC Milevsko, HK Ivančice, TJ Sokol Velké Meziříčí. A chybět pochopitelně nemohlo chybět 
ani domácí DHC. 

Družstva se mezi sebou utkávají v 5 dovednostních disciplínách (hod do dálky, skok z místa, rychlý běh 
2x15m, střelba na přesnost, překážková dráha) a 4 herních disciplínách (osobní obrana, shot-outy, hra a 
aktivita), které se hodnotí samostatně, kdy vítěz každé z disciplín vždy získává 6 bodů, druhý 5 bodů atd. 
Poslední disciplínou je pak fair-play, která se ale do celkového pořadí nepočítá. V každé z dovednostních 
disciplín pak boduje vždy 10 nejlepších hráček družstva (ze 14 zúčastněných), jejichž výkony se sčítají. 

Pátek  

Vstup do náročného turnaje se našemu družstvu vydařil na výbornou. Hned v první disciplíně, kterou byl hod 
do dálky, holky jasně ukázaly všem soupeřům, kdo bude největším favoritem turnaje. Výkon 28,58 m  
(v průměru na jednu hráčku) nejenže byl výrazným zlepšením proti našim posledním testům, ale také o více 
než 2 m překonal druhý tým v pořadí! V této disciplíně jsme si navíc připsali i individuální vítězství  
(Lúca skončila první výkonem 36,10 m, Róza druhá a další 3 hráčky v top10). 

Obdobně nám pak vyšel i skok z místa, kde jsme dosáhli skvělého výkonu 201,6 cm a druhý tým v pořadí 
porazili v průměru na hráčku o 7 cm. Na tuto disciplínu jsme navíc vsadili žolíka a namísto 6 tak získali hned 
dvojnásobný počet bodů! V pořadí disciplíny se na druhém místě umístila Róza se skokem dlouhým 216 cm 
(vedle toho Bety skončila čtvrtá a další 3 hráčky v top10). 

Jediné utkání jsme v pátek odehráli proti velmi silným Ivančicím, které jsme, byť nám soupeř nedal vůbec nic 
zadarmo, dokázali porazit ve všech částech utkání (osobka 9:5, shot-outy 14:6, hra 10:8). 

Sobota 

Do soboty jsme vstupovali rychlým během na 2x15m, v němž holky jasně ukázaly, že soupeřky jim rychlostně 

nedokážou vůbec konkurovat. Po výborném výkonu 6,08 s jsme totiž ostatním soupeřkám utekli do slova  
o parník (druhý tým dosáhl času 6,30 s). Individuální výhru v disciplíně pak získala Vendy skvělým časem 
5,72 s (Róza byla pátá a Ellen osmá). 

V prvním sobotním zápasu jsme poměrně snadno dokázali zvítězit v osobce (6:2) i trhácích (12:6), ale ve hře 
Slavia Praha i díky naší snaze nabrat co nejvíce bodů do aktivity kousala až do konce. Nakonec z toho byla 
pouze těsná výhra, byť jsme si výsledek po celou dobu kontrolovali (7:6). 

Ve druhém zápasu proti Milevsku pak musely holky zapnout už úplně na maximum, aby výsledek ubojovaly. 
V osobce i ve hře jsme dlouho dokonce prohrávali, protože holky nebyly vždy dostatečně pozorné v obraně  
a pouštěly soupeřky do snadných zakončení. V osobce se nakonec skóre podařilo v druhé pětiminutovce 
otočit, ale ve hře se zápas zlomil i díky 8 brankám Lúci až v úplném závěru, kdy soupeř musel riskovat (13:9). 
Trháky naopak byly jednoznačné (18:4). 

Poslední zápas proti Velkému Meziříčí patřil mezi ty snadnější, takže naším cílem bylo to, aby všechny hráčky 
vstřelily gól a nabrali jsme maximum bodů do aktivity, což se také nakonec podařilo (osobní obrana 11:2, 
shot-outy 18:4, hra 12:4). 

Dlouhý sobotní den pak zakončila střelba na přesnost, kde nám nakonec jinak průměrný výkon 120 bodů 
(maximum je 240) stačil i tak na celkové vítězství (druhá Poruba měla 102 b). 

Neděle  

V dobré náladě jsme tak mohli vstupovat do nedělního programu, který začínal překážkovou dráhou. I v ní 
holky jasně potvrdily své bezkonkurenční postavení a s časem 14,37 s jasně zvítězily (druhý tým v pořadí měl 



 

 

 

čas na hráčku 15,03 s). Třetí v celkovém pořadí disciplíny skončila Róza s časem 13,67 s (další 4 hráčky byly 
v top10). 

V posledním zápasu turnaje jsme si pak poměrně snadno poradili s Porubou (osobka 6:3, shot-outy 12:4, hra 
15:5), kdy cílem opět bylo, aby se střelecky prosadilo co nejvíce hráček. 

Celkově 

Po sečtení všech disciplín tak bylo jasné, že holky nejenže vybojovaly naprosto zasloužené zlaté medaile,  
ale že celou soutěž navíc opanovaly způsobem, který v celé historii Házenkářského desetiboje nemá obdobu! 

S maximálním možným ziskem 60 bodů se nám totiž jako vůbec prvním v historii podařilo zvítězit úplně  
ve všech disciplínách, a to navíc (především v dovednostních disciplínách) s obrovským náskokem nad 
ostatními soupeři. Titul mistryň republiky pro letošní sezónu je tak jednoznačně ve správných rukách! 

Co nás ale může těšit úplně nejvíc, že na tomto úspěchu mají obrovský podíl všechny hráčky, jelikož nejenže 
se každá střelecky prosadila ve hře, ale dokázala bodovat i v dovednostních disciplínách. Z jednotlivců  
se střelecky nejvíce dařilo Lúce, která vedle korunky pro nejlepší střelkyni zároveň byla vyhlášena  
i nejužitečnější hráčkou celého turnaje. V disciplínách pak byly nejúspěšnější Róza s Vendy, které posbíraly 
hned 4 umístění v top10 jednotlivých disciplín (Lúca a Naty měly 3). Obrovská pochvala ale patří úplně všem, 
jelikož všechny hráčky dokázaly téměř ve všech disciplínách překonat svoje předchozí výkony a ovládnout 
takto těžkou akci způsobem, který je skutečně obdivuhodný. 

Velké poděkování pak patří i hráčkám, které se sice do závěrečné nominace nedostaly, ale které nejenže 
v přípravě zvyšovaly konkurenci v rámci družstva a donutily své kamarádky k ještě lepším výkonům,  
ale především přišly fandit a podporovat tým i na finálový turnaj, kde byly neocenitelnou pomocí. 

Věříme, že pro všechny holky bude tento obrovský úspěch motivací do další práce a že právě rychlost, 
obratnost, síla a další individuální dovednosti, které na turnaji holky předvedly, budou odrazovým můstkem  
k úspěchům i ve vyšších kategoriích, kde je rozhodně na co navazovat (viz letošní zlato starších žaček  
a stříbro žen). 

A podobně jako v minulosti nás i letos může těšit, že medailová šňůra nebyla ani tentokrát přetržena  
a že stále platí, že DHC jako jediný klub v ČR má medaile z úplně všech finálových turnajů Házenkářského 
desetiboje, které se doposud uskutečnily! 

Hrály a zlaté medaile pro mistryně republiky získaly: Beráková Anna, Čardová Eliška, Červená Rozálie, 

Dlesková Natálie, Egermajerová Nikol, Honalová Ellen, Kaucká Lucie, Krejčí Kateřina, Poskočilová Alžběta, 

Rittichová Lucie, Růžičková Gabriela, Samcová Vendula, Sedláčková Michaela, Vodrážková Julie 

 

 



 

 

 

   
 

   
 

  
 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Ženský tým přichází posílit Simona Schreibmeierová 

DHC Plzeň vítá do družstva žen první posilu do nové sezóny. Na hostování do Plzně přichází kanonýrka 
Třeboně a úspěšná střelkyně národního týmu dorostenek  Simona Schreibmeierová. Pojďteji s námi trochu 
více poznat. 

Jak dlouho hraješ házenou a proč ses rozhodla zrovna pro ni? 
Házenou hraji od 3. třídy. Před tím jsem se několik let věnovala sportovní gymnastice, kde jsem dostala dobré 
základy. Líbil se mi i basketbal, ale bohužel v Třeboni oddíl není, tak volba padla na házenou. V tomto 
rozhodnutí mě podpořili oba rodiče. 
 
V jakých klubech jsi zatím působila a do kterých by ses během své házenkářské kariéry ještě ráda 
podívala? 
Hraji v Třeboni – nyní jsme postoupili do 1. dorostenecké ligy. Ve Strakonicích jsem nastupovala v 2. lize žen 
– kterou jsme také vyhráli. Do budoucna bych ráda hrála dobrou házenou v naší nejvyšší soutěži – žádný 
vysněný klub zatím nemám. Jsem ve věku, kdy se v ženské házené rozkoukávám. Jsem ráda, že s ní mohu 
začít právě v Plzni. 
 
Proč ses rozhodla právě pro Plzeň? 
K Plzni mám od malička vřelý vztah. Pochází odtud moje mamka, narodila jsem se tu. Mám tu tedy část svojí 
rodiny. Také můj táta tady strávil několik let svojí házenkářské kariéry. Samozřejmě je to město s výbornou 
házenkářskou tradicí. 
 
Byla vidina letošního úspěchu DHC Plzeň v interlize a možnosti dostat se ze staršího dorostu mezi 
ženy jedním z faktorů při rozhodování sem přijít hrát? 
Výkony týmu jsem samozřejmě sledovala, stejně tak celou ligu. Holky hrály výborně a být součástí tohoto 
týmu je pro mě  velká příležitost a vážím si této nabídky. Letošní úspěch DHC byl  jednou z věcí, který při 
výběru z dalších nabídek sehrál svoji roli. Nebyl však rozhodující. Muselo klapnout více věcí, včetně 
uvolňování ze školy - zatím budu do Plzně dojíždět. Také se budu snažit pomoci Třeboni v 1. dorostenecké 
lize a udržet svoji pozici v reprezentaci. Čeká mě náročná sezona, ale těším se.  
 
Co bude tvým největším přínosem do týmu? 
Myslím, že mým největším přínosem bude střelba z dálky, hlavně díky mé výšce. Měla jsem pravidelně 
vysokou úspěšnost, ať už v týmu Třeboně, Strakonic nebo v reprezentaci. Uvědomuji si, že hrát MOL ligu  
je skok o dost výš. Budu se snažit pracovat na tom, abych postupně byla platná i tady a nasbírala co nejvíce 
zkušeností.  
 
Jak zvládáš skloubit házenou, školu a osobní život? Máš nějakou denní rutinu? 
Musím přiznat, že je to občas dost náročné. Dojíždím na ekonomické lyceum do Českých Budějovic, kde po 
škole absolvuji kondiční přípravu. Třikrát týdně tréninky v Třeboni a o víkendech  zápasy s Třeboní  
a Strakonicemi. Někdy se sešly i dva zápasy za den. Právě díky profesionální kondiční přípravě jsem vše 
zvládla docela v pohodě.  
 
Pracuješ na sobě i mimo tréninky? Jak? 
Dvakrát týdně cvičím s kondičním trenérem ve STACA České Budějovice a v rámci tréninků v Třeboni 
absolvuji pod vedením rehabilitační pracovnice kompenzační trénink. Pokud je čas chodím plavat do bazénu. 
 
Pověz nám o sobě nějakou zajímavost, kterou o tobě moc lidí netuší. 
Myslím, že jsem normální 17letá holka, co má ráda sport a cestování. Ráda si užívám i čas doma se svojí 
rodinou, která mě ve všem podporuje. Jinak mě kromě sportu zajímá i psychologie a vše kolem toho. Věřím, 
že mentální síla je značná část úspěchu. 
Simče děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdraví a házenkářských úspěchů nejen v našem klubu,  
ale i v reprezentaci. 

 



 

 

 

Berušky na Kynžvartském poháru! (10. - 12. 6. 2022) 

Stejně jako jejich starší kolegyně i Berušky ročníku 2012 a 2013 vyrazily poměřit síly na tradiční turnaj  
do Kynžvartu. Holky hrály v kategorii Mini proti většinou starším a větším hráčkám, takže pro ně turnaj byl 
spíše zkouškou a možností posunout se zase o krůček dál. 

V pátek nás čekaly hned čtyři zápasy. Den jsme odstartovali proti Slavii VŠ Plzeň a jak už to tak na turnajích 
bývá, chvíli nám trvalo se rozehrát a dostat se do tempa velké házené. Navíc jsme s sebou měli hráčky, které 
velkou házenou viděli pouze z tribuny a museli jsme je do hry zapracovat. I tak se nám ale podařilo vstřelit 
celkem pět branek a odejít s prohrou 5:15. 

Druhým soupeřem nám bylo Ústí, které na turnaj vyrazilo s minimálními zkušenostmi, stejně jako my. 
Výkonnostně soupeř nebyl o moc lepší a mohlo to být zajímavé utkání. Berušky se však zalekly větších  
a starších hráček a kupily chybu za chybou. Výsledkem toho byl poločasový stav 0:6. Po poločasovém 
výprasku se holky semkly a konečně začaly dávat branky a zjistily, že to vlastně jde. Bohužel soupeřův náskok 
stáhnout nedokázaly a výsledkem byla prohra 9:13. 

Třetí utkání dne jsme odehráli se svými staršími kolegyněmi z DHC Plzeň. K utkání jsme přistoupili s pokorou 
a hráli s respektem. Našla se spoustu světlých momentů a zajímavých akcí, které většinou končily i střelou. 
Přes výbornou brankářku nám však do branky spadlo naprosté minimum, a tak tak jsme se mohli radovat  
jen ze dvou gólů. Za tento zápas si však zaslouží pochvalu obrana, která fungovala velice kompaktně, a 
soupeř měl problém se prosadit. Výsledek 2:12. 

Páteční dlouhý den jsme zakončili s domácím Kynžvartem. Hráčky Kynžvartu byly ještě o fous menší a méně 
zkušené. To pro nás znamenalo šanci na výhru a zisk nějakých bodů. Od začátku utkání jsme si za tímto 
cílem šli. Na holkách bylo vidět, že hrají s větším sebevědomím a lehkostí a sázeli jsme jednu branku  
za druhou. Jediný černý puntík mají holky za obranu, která se sice snažila fungovat, ale na malinké hráče 
Kynžvartu jsme se báli sáhnout. S konečným hvizdem jsme se radovali z první výhry ve velké házené 10:6. 

V sobotu nás hned v prvním utkání čekal soupeř z Písku. Hráčky protějšího týmu nastoupily v plné sestavě  
a ani jsme se nestihli rozkoukat, už jsme prohrávali 8:1. Písek byl opravdu o několik levelů výše a nedovolil 
nám v podstatě nic. Berušky se sice snažily, ale byl na nich znát strach a kupily spoustu technických chyb. 
Písek nás přejel vysoko 2:25. 

V dalším utkání jsme narazili na nám známé Háje. I ty ovšem do Kynžvartu přijely posílené. Holky ale musím 
pochválit za výbornou práci v útoku, kde se nám podařilo hodit si pár hezkých lajn. Na hřišti byl jednoznačný 
rychlostní rozdíl. Zatímco nám se moc běhat nechtělo, soupeř hrál vše v pohybu. Nakonec jsme prohráli 3:15. 

Po dlouhé pauze jsme večer nastoupili k utkání s dalším hratelným soupeřem z Milevska. Bohužel jsme asi 
celou sobotu hráli pod nějakou kletbou a nedokázali jsme se rozhýbat. V životě jsem neviděla tolik ztracených 
míčů z nepřesných přihrávek, a tak odevzdaný výkon. V druhé půli se náš výkon diametrálně zvedl, ale stále 
to nebyl ani průměr toho, na co jsem od holek zvyklá. Prohra 6:16. 

Po sobotních neúspěších jsem se trochu bála, co přidá v neděli únava, avšak úplně zbytečně. Neděle pro nás 
byla tím nejhezčím a nejúspěšnějším dnem. V prvním utkání s pražskou Slávií jsme dokázali krásně nabíhat 
a spolupracovat v obraně. Konečně se také probudily do té doby spící hráčky 2013, které předvedly pár 
zajímavých akcí. Obrana fungovala na 100 % a bylo to znát i na skóre 4:4. Pak ale soupeř přepnul zpět na 
svůj level a rozdíl ve skóre se rázem začal zrychlovat. Výkon Berušek však stále zůstal chvályhodný. Na 
soupeře byly bohužel ještě krátké. Prohra 5:14. 

Další velmi povedené utkání jsme odehráli s Kobylisami, které hrály velmi vysunutou obranu. To nám moc 
nevadilo, jelikož systém náběhů je pro nás stále tak trochu oříškem. Holky se výborně uvolňovaly pro míče  
a dostávaly se do brankových příležitostí, které však většinou nedokázaly proměnit. Prohra 4:17 tak vůbec 
neodpovídá předvedeným výkonům. 

Posledním soupeřem byly Strakonice. Velmi těžký soupeř s výbornou brankářkou, který nakonec dosáhl  
na medaile. Ani vzrůst, ani rychlost hráček holky nezastavily od navázání na předchozí nedělní výkony. 
Berušky v sobě konečně probudily toho celý turnaj hledaného bojovníka, který se chce prát o každý míč  
a nedat soupeři nic zadarmo. To vedlo ke krásné podívané na hru už vypadající jako házená. Prohra 6:15 pro 
nás byla výhrou v dlouhodobé cestě za odvahou. 



 

 

 

I když to zpočátku tak nemuselo vypadat, po nedělních výkonech jsem si jistá, že turnaj splnil to, co měl. Holky 
nasbíraly zkušenosti a každým dnem se zlepšovaly. Vymizely sólové akce a začínáme se na hřišti více hledat. 
V obraně se nebojíme na soupeře sáhnout a tvrdě ho přerušit, a to jsou vše dílčí úspěchy, na kterých jsme 
poslední část sezóny pracovali. 

Hrály:  

Bergerová, Dobiášová, Duchková, Hodková, Kiššová, Mašková, Michalidesová, Pavízová, Šliková, 

Troníčková, Urbanová, Zajíčková, Zapletalová, Žďánská 

 

    

 

 
 
  



 

 

 

 

  



 

 

 

Mini žačky na Kynžvartském poháru  
MEMORIÁL MILANA PROKEŠE (10. – 12. 6. 2022) 

Poslední velkou akcí v této sezoně byl pro minižačky oblíbený Kynžvartský pohár. Do kategorie mini se 

přihlásilo 11 týmů z celé ČR. Všechny zápasy se odehrávaly na hřišti v areálu Léčebných lázní. 

V pátek nás čekaly dva zápasy se silnými soupeři. Prvním soupeřem nám byla děvčata ze Strakonic. S týmem 

jsme se již potkali na Šulcáku a přestože jsme uhráli lepší výsledek, tak s hrou jsme nemohli být vůbec 
spokojeni (7:13). Míč nás moc neposlouchal, měli jsme spoustu technických chyb, špatnou střelbu a malou 
odvahu v osobních soubojích. Druhý zápas s týmem Písku (8:14) byl jak přes kopírák. Vypadalo to, že hráčky 
jsou ještě někde na cestě na turnaj. Oba soupeři nebyli vůbec nad naše síly a prohry byly v hlavách našich 
hráček ještě před úvodním hvizdem. Ve třetím zápase s DHC Plzeň 2012 (12:2) se projevily naše větší 
zkušenosti a fyzická převaha. 

Sobotní zápasy jsme odehráli v jiném tempu než ty páteční - Háje 17:9, Milevsko 16:3, VŠ Plzeň 13:6, 
Kobylisy 12:5, Kynžvart 13:3. Během sobotních zápasů se nám zranila Kačka Rybů. Rád bych se zastavil u 
zápasu s hráčkami Kynžvartu. Za soupeře nastoupily hráčky ročníku 2013 s pramalou zkušeností s velkou 
házenou. Naše děvčata víceméně nebránila a nechala soupeřky rozehrát a pokusit se dát gól. To mělo velkou 
odezvu mezi kynžvartskými diváky, které podpořili svými hlasivkami naši příznivci z řad rodičů. Zápas měl 
úžasnou atmosféru, jak při ligovém utkání a malé soupeřky si to užívaly. Po zápase naše hráčky dostaly od 
soupeře sladkou odměnu. 

V neděli nás čekal nejtěžší soupeř – DHC Slavia Praha, který do té doby neprohrál a soupeře přehrával 

v pohodovém tempu. Do utkání nastoupily hráčky velmi soustředěné, s fantastickou obranou, kdy jsme 
hráčkám soupeře nenechali na hřišti ani kousek volného prostoru. Dařila se nám střelba a dobré skóre v náš 
prospěch podpořil fantastický výkon brankařky Neli Pivoňkové, která chytila 3 sedmimetrové hody. V průběhu 
utkání jsme měli neustále navrch a soupeř musel dotahovat. Průběh zápasu v náš neprospěch se začal lámat 
za stavu 7:7, kdy některým našim klíčovým hráčkám „odešla hlava“ a nechaly se ovládnout svými emocemi. 
Již jsme nedokázali být precizní v obraně a toho soupeřky využily ve svůj prospěch a utkání vyhrály 7:9. Tento 
zápas snese z naší strany jen slova chvály a uznání pro celé družstvo. Po zápase přišla pochvala za výkon 
nejen z tábora Slavie, ale i z řad diváků a přihlížejících trenérů a hráček jiných týmů. 

Byl to náš nejlepší výkon za celý rok. Škoda jen, že jsme podobný výkon nepředvedli již v pátečních utkáních. 
Potom bychom určitě obsadili lepší než konečné 4. místo. 

Čekalo nás ještě jedno utkání s Ústím (18:7), které jsme odehráli v dobrém tempu. 

Celkově hodnotíme turnaj za úspěšný. Hrál se v nádherném prostředí kynžvartských lázní. 

Velké díky holkám i rodičům za fandění a podporu. 

Hrály: Haberová, Kampfová, Krejčí, Krejzová, Kurešová, Markupová, Pivoňková, Přerostová, Rampová, 

Randová, Roubová, Rybová  

 
  



 

 

 

     
 

     
 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Mladší žačky na Kynžvartském poháru (10. – 12. 6. 2022) 

Poslední velkou akcí v této sezoně byl pro mladší žačky oblíbený Kynžvartský pohár, který jsme (po úspěšně 
zvládnutém Házenkářském desetiboji) pojali již spíše jako přípravu na novou sezónu. 

Družstvo mladších žaček bylo proto složeno převážně z hráček ročníku 2010 a nejlepší hráčky ročníku 2009 
hrály již společně s ročníkem 2008 za starší kategorii (v níž vybojovaly skvělé bronzové medaile). Pro holky 
tak byl turnaj první velkou příležitostí, jak si zahrát proti silným soupeřům a ukázat, že i bez tradičních tahounů 
házenou hrát dokážou. To se v některých zápasech povedlo více, v některých méně. 

Páteční vstup do turnaje byl velmi rozpačitý, a i přes poměrně dobře fungující obranu jsme plzeňské Slavii 
příliš vyrovnaným soupeřem nebyli, jelikož s pouze třemi vstřelenými brankami za 25 min vyhrát nejde (3:8). 

V dalších zápasech už ale holky pochopily, že tentokrát nelze spoléhat na zkušenější hráčky, ale že musí vzít 
zodpovědnost samy na sebe. Páteční výkony byly i tak velmi proměnlivé a paradoxně lépe holky zahrály proti 
velmi silnému Milevsku, se kterým se zápas zlomil až v posledních 5 min (10:14). Proti slabším soupeřům  
se naopak holky příliš přizpůsobily úrovni soupeře a počet jak vstřelených, tak i obdržených branek měl být 
úplně jiný (Ústí 24:4, Háje B 17:7). 

Vstup do soboty pak byl hodně nepovedený a utrápené výhry s Turnovem (11:2) a zejména Kynžvartem 
(15:10), rozhodně pochvalu nepřinesly. Proti silnému Písku s velkou pivotkou, kterou je velmi těžké bránit,  
ale holky opět zabraly, a i přes těsnou prohru 5:7 se jednalo o jeden z našich nejlepších výkonů na turnaji.  
Po pohodovém zápasu s Pardubicemi (19:3) nás v kynžvartské sluneční výhni čekali večer ještě dva velmi 
těžcí soupeři. S pražskou Slavií, která celý turnaj vyhrála, se holky dlouho držely, a i když nakonec soupeř 
výsledkově odskočil, tak o propadák určitě nešlo (4:14). Poslední zápas se Strakonicemi byl už na hranici 
fyzických sil a po zranění Gabči bylo velmi složité holky vůbec prostřídat (6:12). 

Nedělní začátek byl jako přes kopírák. Stejně jako v sobotu nás čekal slabší soupeř a holky se proti Kobylisům 
vůbec nedokázaly nastartovat. Dlouho jsme dokonce prohrávali a až v druhé polovině zápasu se podařilo 
výsledek otočit (9:6). Poslední utkání proti Hájům A holky bojovaly, ale velké množství neproměněných šancí 
k bodům bohužel vést nemohlo (7:12). 

Celkově jsme skončili na sedmém místě z 12 účastníků turnaje, což není výsledek, nad kterým bychom měli 
jásat, ale rozhodně ani truchlit. Turnaj přesně splnil účel, s jakým jsme na něj jeli, a proti silnějším soupeřům 
holky nabraly celou řadu zkušeností, které se jim budou hodit v příští sezoně. 

Z jednotlivců odehrála výborný turnaj Egi, k níž se přidaly zejména Naty s Julčou, které všechny ukázaly,  
že právě o ně by se družstvo mladších žaček mělo opírat v příští sezoně. Se střídavými úspěchy se dařilo 
Čardě s Míšou Sedláčkovou a Míšou Pluhařovou, které se hodně trápily s úspěšností střelby. Oproti počátku 
sezony pak velké zlepšení předvedla Ellenka a rozhodně nezklamala (zejména v obraně) ani Gabča.  
Od dalších hráček bychom čekali o něco lepší výkony a především větší chuť střílet branky. Cenné ale je,  
že všechny se dokázaly střelecky prosadit. Z brankářek se nejvíce dařilo Denise, která po návratu k házené 
předvedla, že pokud bude trénovat, tak může být velkou oporou družstva. 

Hrály: Beráková 10 střel/5 branek, Cvačková 6/4, Čardová 30/11, Dlesková 38/23, Egermajerová 48/30, 

Hodlová 18/10, Honalová 21/10, Hřebejková 3/1, Pluhařová 18/7, Růžičková 7/4, Sedláčková 28/8, 

Vodrážková 26/18 

Chytaly Čardová, Hodlová a Pluhařová. 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Starší žačky:  
Zlatý a bronzový Kynžvartský pohár (10. - 12. 6. 2022) 

Neskutečnou tečku za fantastickou sezónou napsaly o víkendu starší žačky DHC Plzeň. 

DHC Plzeň A 

Áčko bylo složeno výhradně z hráček ročník 2007. Po vítězství v Žákovské lize i na několik jiných turnajích 
ani nemohlo mít jiné, než ty nejvyšší ambice. 

Do turnaje jsme vstoupili utkáním proti Chebu. Zpočátku jsme hráli dost netrpělivě a individuálně a stříleli 
z nepřipravených pozic. Postupně jsme začali hrát více kolektivně a i v obraně jsme se zlepšili. Vyhráli jsme 
14:10. 

Druhé utkání proti Liberci jsme mizerně bránili, a tak to bylo sice herně jednoznačné, ale na góly skoro 
vyrovnané. Pak jsme se trochu vzpamatovali a už i gólově odskočili. Moc pohledných akcí jsme nepředvedli, 
ale i tak jsme vyhráli 22:7. 

Ve třetím utkání proti Ústí jsme si museli poradit s hodně vysunutou až téměř osobní obranou soupeře. 
Dobrým pohybem se nám ale dařilo se prosazovat. Vyhráli jsme 22:10. 

Nejlepší páteční utkání jsme odehráli proti plzeňské Slávii. K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, protože 
jsme si byli vědomi zlepšujících se výkonů soupeřových hráček. Naše holky ale utkání zvládly a mohly  
se radovat z vítězství 16:11. 

Poslední utkání proti Astře jsme dokázali vyhrát jen s odřenýma ušima. Na začátku to vypadalo  
na jednoznačný zápas (v 5. minutě jsme vedli 6:1). Pak ale přišly výpadky v obraně a skvěle chytající 
brankářka Astry zlikvidovala několik našich vyložených šancí. Rázem se to gólově vyrovnalo, a v 12. minutě 
se Astra dostala do vedení. My jsme se naštěstí dokázali vzpamatovat a vrátit se znovu do zápasu. Díky osmi 
brankám Bezdi a dvěma povedeným kombinacím v závěru jsme dokázali opět odskočit a nakonec vyhrát  
18:15. 

Sobotní zápasový maraton jsme zahájili proti těžkému soupeři z Písku. Nejprve to vypadalo, že bude utkání 
v naší režii. V 10. minutě jsme vedli 8:4. Pak jsme si vybrali hluché místo a v 17. minutě to bylo 11:11.  
Pak se ale do toho opřely Bezďa s Vodou a díky jejich získaným míčům i brankám jsme zase odskočili. K tomu 
Komár zavřela na posledních 7 minut branku a bylo rozhodnuto. Vyhráli jsme 16:12. 

Pak jsme nastoupili proti Hájům. Zápas měl podobný průběh, jako ten předchozí. V 7. minutě jsme vedli  
už o čtyři branky. V 15. minutě se ale Háje dostaly na dostřel (11:10). My jsme ale trpělivou hrou a dobrou 
obranou znovu navýšili svůj náskok. Důležité góly z pravého křídla dala Cvaček, z dálky se dvakrát trefila 
Nela a dvakrát Voda. Vyhráli jsme 19:15. 

Třetí zápas proti Kobylisům byl jasný od první minuty. Téměř polovinu branek jsme vstřelili z trháků 19:4. 

Čtvrté utkání proti DHC Slavia Praha jsme se zpočátku střelecky trápili a několikrát si vylámali zuby na dobře 
chytající brankářce soupeře. Slavia toho využila a připravila nás o počáteční dvoubrankové vedení  
(v 18. minutě vedly Pražačky 9:7). Čtyři minuty před koncem to byla remíza. Závěr jsme ale zvládli  
na jedničku. Nejdřív dala Voda gól z dálky, pak Zuny z pivota a závěrečnou tečku udělala Bezďa z trháku. 
Vyhráli jsme 13:10. 

Poslední utkání proti Pardubicím to dlouho vypadalo, že Komár udrží čisté konto (až ve 12. minutě dostala 
první branku). I v útoku se nám ale dařilo - Bezďa, Bury i Šolly s chutí střílely, a tak z toho bylo vítězství 25:3. 

První nedělní zápas proti Kynžvartu jsme hned od začátku šli jasně za výhrou. Ale zpočátku to byla jen lehká 
herní převaha. Ještě v 10. minutě nebyl rozdíl příliš výrazný 10:5. Pak jsme ale zvýšili tempo a od 15. minuty 
utkání zcela ovládli. Nakonec jsme vyhráli nejvyšším rozdílem na turnaji 31:12. 

V zápase s Vršovicemi jsme měli na začátku až příliš mnoho zbrklých střel a ztracených míčů. Pak jsme se 
ale díky několika povedeným akcím Laury dostali do tempa a odskočili na rozdíl čtyř branek. Pak se podařilo 
dát několik branek z rychlých útoků a vyhráli jsme 19:10. 



 

 

 

Závěrečné utkání sezóny přineslo opět derby mezi Áčkem a Béčkem. Áčko mělo jasně navrch už od 
počátečního hvizdu a nakonec vyhrálo 27 : 16. 

Celkově jsme odehráli velmi dobrý turnaj a zaslouženě zvítězili ve všech zápasech. Jako vždy se gólově 
zapojily všechny hráčky (dokonce i Komár dala 2 branky). Skvěle se turnaj vydařil Bezdě - byla velkým 
tahounem, a také celkově nejlepší střelkyní celého turnaje! 

Hrály: Bezdičková 73, Burjasová 22, Cvačková 22, Košková 20, Loskotová 14, Palečková 23, Stulíková 22, 

Vaicová 10, Vaníková 15, Vopatová 22, Šollarová 17 

Chytala Nyklesová 2. 

  

   

 



 

 

 

DHC Plzeň B 

Béčko bylo složeno z hráček ročník 2008. K nim se přidala velmi dobře hrající Madla (2007), a také tři hráčky 
ročník 2009 (Lúca, Vendy a Róza). Holky odehrály s chutí a ve výborné formě celý turnaj  
a odměnou jim jsou bronzové medaile.  

První utkání proti Astře jsme odehráli v rychlém tempu. Zpočátku bylo utkání vyrovnané, ve 12. minutě jsme 
ale přidali na tempu, přestali nám padat míče a soupeřům jsme utekli. Nakonec utkání skončilo výrazným 
rozdílem 20:8. 

Ve druhém utkání měla zpočátku navrch DHC Slavia Praha. My jsme ale měli velmi povedený závěr zápasu. 
Velmi dobře to na sebe vzali Kačka s Barčou a nakonec se utkání podařilo otočit a vyhráli jsme 14:13. 

Třetí utkání proti Kynžvartu holky s chutí útočily. Z dálky se několikrát trefila Aži, aktivně hrála i Kačka. 
Postupně jsme si vypracovali náskok. A když jsme začali víc běhat, tak jsme o osudu utkání rozhodli 
definitivně. Vyhráli jsme 18:10. 

Čtvrtý páteční zápas jsme nastoupili proti Kobylisům. Do utkání jsme měli dobrý vstup – zodpovědně jsme 
bránili a v 6. minutě vedli 4:1. Dařilo se získávat míče a v brance výborně chytala  Kutyna. Vyhráli jsme 20:9. 

První sobotní zápas jsme odehráli proti Liberci. Sice jsme se chvilku dostávali do tempa, ale nakonec jsme 
utkání zvládli a připsali si další výhru 16:10. 

Pak nás čekaly Vršovice. Soupeře jsme zaskočili aktivní vysunutou obranou. Vypracovali jsme si mírný 
náskok, který jsme náporem v poslední pětiminutovce navýšili až na konečných 16:11. 

Druhé utkání s Vršovicemi jsme pozorně bránili a s chutí útočili. Po výborném vstupu do utkání jsme  
si připsali výhru 17:6. 

Třetí utkání s Pardubicemi bylo zatím naším nejméně pohledným zápasem. Sice jsme měli od začátku herní 
převahu, ale na góly ne a ne odskočit. Dali jsme spoustu tyčí a několikrát nastřelili soupeřovu brankářku. 
Celkem 16 našich střel skončilo bez gólu. I tak jsme vyhráli 14:6. 

Čtvrtý zápas proti VŠ Plzeň jsme zpočátku výborně bránili. Také v útoku jsme si vypracovali spoustu šancí. 
Ale neproměňovali jsme. Ve 20. minutě svítilo na ukazateli 7:7. Pak jsme ale zbrklostí a nepřesným 
zakončením několikrát ztratili míč. Také jsme dostali několik gólů z dálky, a to nakonec rozhodlo. Prohráli 
jsme 8:11. 

Pátý sobotní zápas s Pískem jsme naopak zvládli na výbornou. V šesté minutě jsme vedli o tři branky, 
ve 12. minutě už o šest. Pak jsme ale po řadě neproměněných šancí dovolili soupeřkám dostat se zpět  
do zápasu (23. minuta jen o gól). Závěr zápasu jsme ale zvládli výborně. Nejprve dala Róza gól, pak Sára 
přidala další z trháku, vzápětí Vendy získala sedmu a Madla ji proměnila. Vyhráli jsme 12:9. 

Následovalo již šesté utkání ten den a hrálo se venku. Nastoupili jsme proti Ústí nad Labem. To hrálo opět 
hodně vysunutou obranu. Naštěstí jsme se nezalekli a s chutí útočili. Únava už ale byla znát, takže na větší 
rozdíl to tentokrát nebylo, ale s jistotou jsme si dokráčeli pro vítězství 17:12. 

Neděle nám přinesla samé těžké soupeře. Nejprve to byl Cheb. My jsme udělali svůj turnajový rekord v počtu 
ztracených míčů (11) a hlavně přešlapů (6) a v polovině zápasu to s námi moc dobře nevypadalo. Pak se ale 
dvakrát trefila Aži a vybojovanou sedmičku proměnila Róza. Vyhráli jsme 13:8. 

Další utkání jsme hráli proti Hájům. První desetiminutovka se nám moc nevydařila a prohrávali jsme 4:8.  
Pak se ale podařilo vybojovat několik sedmiček a Adéla je s přehledem proměnila. K tomu přidala Róza 
několik pěkných zákroků v brance a ve 23. minutě jsme se vrátili do zápasu a prohrávali už jen o jeden gól. 
Závěr zápasu si ale zkušené Háje pohlídaly, a tak jsme prohráli 12:14. 

Do posledního utkání jsme vstupovali s tím, že si ho jdeme především užít. Oba týmy už věděly, že mají 
medaili jistou. Béčku se příliš nevydařila první polovina zápasu, ale v té druhé už se holky rozjely a předvedly 
spoustu hezkých akcí. Tečku za utkáním udělala pěkným tríčkem Lúca. 

Celkově holky odehrály naprosto fantastický turnaj, ve kterém dokázaly porazit celou řadu favoritů  
(Písek, Háje, DHC Slavia Praha...) Velmi aktivně hrály Barča s Kačkou, podporovaly je Aži, Sára i Adéla  



 

 

 

(ta zahrála výborně hlavně v neděli, kdy byla klíčovou osobností nejen v obraně, ale i v útoku). Makaly  
ale i ostatní. Velkou pochvalu zaslouží Kutyna, která odchytala prakticky celý turnaj. Béčko si zaslouženě 
odváží nejen bronzové medaile, ale i velmi dobrý pocit ze svých výkonů, a také naději na další krásné zápasy 
v další sezóně. 

Hrály: Budková A. 14, Budková K. 30, Dostalová 19, Hanzlíková 29, Madleňáková 25, Nikodemová 2, 

Rittichová 14, Samcová 11, Sedláčková 25, Svatoňová 18, Červená 10 

Chytala Nikodemová 

  
 

   
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Zarzycký na radnici poděkoval mistryním ČR z DHC Plzeň 
Plzeň 17. 6. 2022 

Házená je jedním z tradičních sportů na území města Plzně. Pravidelně získáváme tituly v mužské 
extralize díky týmu TALENT Plzeň, který letos bohužel neobhájil ve finále své loňské vítězství.  
O to úspěšnější byla v letošním roce ženská házená. Napodobili v extralize muže a skončili taktéž  
na výborném druhém místě, ale zároveň suverénně vyhráli soutěže mladšího i staršího žactva. Několik 
starších žaček dokonce pravidelně hraje kategorii dorostu.  

„Sluší se poděkovat Vám hráčkám, trenérům, ale i Vašim rodičům, že Vám připravují podmínky a doprovází 
na tréninky a zápasy. Sám jsem otec tří dětí a vím, jak je časově náročné vozit děti na tréninky.“ přivítal první 
náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký tým starších žaček na radnici města Plzně ve čtvrtek 16. 
června. Starší žačky vyhrály soutěž bez jediné porážky a s unikátním počinem, kdy každá hráčka dokázala 
vstřelit gól. 

Klub DHC Plzeň vychovává přes 200 hráček házené v kategoriích dětí a mládeže a na základě spolupráce 
s městem Plzeň patří mezi sportovní akademie podporované z rozpočtu města Plzně. V letošním roce poprvé 
jako samostatná akademie bez mužské složky, kdy zastupitelé města Plzně schválili dotaci 600 tis. Kč  
na provozní výdaje a 31 tis. Kč na sportovní akce. 

Předseda klubu Jan Šmrha pochválil děvčata za přístup k tréninkům i jejich morálku. „Nyní holky mění školu. 
Dostávají se tak do další životní fáze a bude se rozhodovat, zda házenou myslí vážně a u tohoto krásného 
sportu vydrží,“ shrnul ve svém proslovu. 

Klub DHC Plzeň se připravuje zejména na 31. ZŠ, ale stejně jako mužský klub pociťuje významný nedostatek 
kapacit hal pro své tréninky. Klubu paradoxně pomohlo období koronaviru a jejich zvyk trénovat i mimo 
sportoviště. „Během lockdownů a uzavírek jsme našim členkám připravovali nejen individuální tréninky, ale 
také samoobslužné tréninkové trasy s úkoly, které nebyly pouze v Plzni, ale i v různých okresech. Trénovali 
jsme tak v širokém okolí Plzně a po návratu k zápasům měla děvčata velký náskok oproti týmům, které 
sportovní přípravu museli výrazně omezit,“ prozradila hlavní trenérka Jaroslava Šmrhová, která za tento 
nápad obdržela i cenu Českého olympijského výboru. 

Po příjemném přijetí obdržely všechny zúčastněné hráčky drobné dárky a společně vyhlížejí novou sezonu, 
která začíná v září. „Pevně věřím, že si i v nové životní etapě najdete čas na házenou, budete stále předvádět 
tyto skvělé výkony a stanou se z Vás české reprezentantky i v dospělých kategoriích a podpoříte Váš klub 
v extralize nebo i mezinárodních soutěžích,“ shrnul na závěr přijetí náměstek Zarzycký. 

  

https://sport.plzen.cz/newsimages/20220617/img-20220617-wa0000_XL.jpg


 

 

 

Šnek Cup - 5. ročník (20. 6. 2022) 

Již pátý ročník Šnek cupu - turnaje v miniházené škol - zorganizovalo v pondělí 20. 6. DHC Plzeň ve spolupráci 
se 31. ZŠ Plzeň a s finanční podporou Plzeňského kraje. 

Do turnaje se zapojily celkem 4 školy - ZŠ Radnice, ZŠ Jižní předměstí Rokycany, ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov a 
pořádající 31. ZŠ Plzeň. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 173 nadšeně bojujících dětí. Ty byly rozděleny do 24 týmů. Hrálo se na čtyřech 
hřištích a odehráno bylo 65 utkání. 

Turnaj se již tradičně hrál ve třech kategoriích. V kategorii Přípravek se utkalo 8 týmů a každý z nich odehrál 
6 zápasů. Všechna utkání se hrála bez počítání výsledků. 

6 týmů startovalo i v kategorii Amatérů. Hrálo se každý s každým, a také zde se výsledky nepočítaly. 

Do kategorie Profíků bylo přihlášeno celkem 10 týmů. Ty se utkaly ve dvou základních skupinách. Velké zlaté 
medaile vybojovali Bouráci (tým ze ZŠ Jižní předměstí Rokycany). Za nimi skončil jeden z domácích týmů – 
Shadow Knights (31. ZŠ – třída 5. A). Třetí místo putuje do Radnic a odváží si ho tým Cradle of Filth. 

Všechny děti si turnaj krásně užily. Byla radost pohledět, s jakou chutí sportovaly a jak hru prožívaly. 
Děkujeme za finanční podporu Plzeňskému kraji - díky němu si děti odvezly nejen spousty zážitků, ale i krásné 
ceny (největší radost udělaly medaile s logem turnaje). 

Turnaj organizačně zajišťovaly házenkářky druhého stupně 31. ZŠ a i jim patří velký dík, za to, jak svoji roli 
zvládly. 

 

    
 

  
 



 

 

 

Městský obvod Plzeň 1 (21. 6. 2022) 
 
Převzato z Instagramu ÚMO Plzeň 1 

Házenkářky DHC Plzeň, které mají své zázemí na Lochotíně, v uplynulé sezoně opravdu zazářily! Vítězky 

Žákovské ligy a Házenkářského desetiboje včera přijalo vedení našeho obvodu, pogratulovalo jim a předalo 

pamětní listy a poukázky na nákup sportovního vybavení.  

Holky, jste fakt dobré a my jsme hrdí, že tady máme tak úžasný a houževnatý sportovní tým!  

 
 
 

   

 

  

https://www.facebook.com/MOPlzen1/?__cft__%5b0%5d=AZU067FIYKAVAl3QkwaH8415m-HdvJacFlhLLcqfmyjArC9M1DATwjEmkryFTHa-X_ckG-KGinTHQDuzyW3f5x0A6nCdL_3H4eQJw7uK-sLfxyfku1vWwPnxRY9AvGAKUlc&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/DHCPlzen/?__cft__%5b0%5d=AZU067FIYKAVAl3QkwaH8415m-HdvJacFlhLLcqfmyjArC9M1DATwjEmkryFTHa-X_ckG-KGinTHQDuzyW3f5x0A6nCdL_3H4eQJw7uK-sLfxyfku1vWwPnxRY9AvGAKUlc&__tn__=kK-R


 

 

 

Plzeňská jednička (léto 2022)

 

  



 

 

 

Míčkyáda – DHC Plzeň (22. 6. 2022) 

Ve středu 22. 6. 2022 pořádalo DHC Plzeň tradiční Míčkyádu. 

Sešlo se několik desítek dětí. Jako vždy pro ně byla připravena stanoviště, na kterých se běhalo, skákalo, 
házelo, kopalo, zkrátka soutěžilo. Po splnění všech 12 úkolů byly pro děti připraveny krásné ceny. 

A jak si všichni akci užili, se může podívat na fotografiích Jarmily Bekové a Zdeňka Krause. 

 

  

https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Mickyada_22.6.2022_J.B./
https://hazenadhcplzen.rajce.idnes.cz/Mickyada_22._6._2022_Z.K./


 

 

 

Hráčky Plzeňského kraje vezou zlato z Olympiády dětí  
a mládeže (26. - 30. 6. 2022) 

 
Každý rok (pokud to koronavirus dovolí) se konají zimní nebo letní Olympijské hry mládeže. 

Jsou největší a nejprestižnější soutěží pro děti a mládež. Letošní letní hry hostil Olomoucký kraj. Hrálo  
a soutěžilo se v několika městech (Olomouc, Přerov, Prostějov, Kojetín, Žeravice, Uničov, Velká Bystřice). 
Zúčastnilo se více než 3500 sportovců a téměř 800 trenérů. 

Základními sporty jsou atletika a plavání. Dále si pořadatelé vybírají, v jakých dalších sportech hry uspořádají. 
Na minulé Olympiádě v Brně se představily pouze dívčí výběry, teď v Olomouci si zahráli kluci i holky. 

Hrálo se celkem ve 4 halách. Dívky si zahrály v Olomouci a Žeravici. Kluci hráli ve dvou halách ve Velké 
Bystřici. 

Dívčí tým Plzeňského kraje byl složen z 5 hráček HK Slavia VŠ Plzeň a 11 hráček DHC Plzeň. Hrálo  
se ve dvou skupinách - skupina A hrála v Žeravici, skupina B v hale Zory Olomouc. 

Plzeňský výběr měl náročný vstup do turnaje. První utkání proti Ústeckému kraji jsme sice poločas vedli o tři, 
ale pak jsme si to zkomplikovali ve druhé půli třemi obdrženými brankami v rychlém sledu, a tak jsme tak tak 
zachraňovali výhru 13:12 (Bezďa se trefila v posledních vteřinách). 

Druhé utkání proti výběru Prahy bylo ještě vyrovnanější a my jsme opět se štěstím zvládli závěr (11:10). 

V úterý jsme začínali proti Středočeskému kraji. Velmi rychle jsme se dostali do tempa a soupeřky neměly 
šanci. Vyhráli jsme 27:7. 

Další utkání proti Vysočině ukázalo, že rozjetý rychlík se těžko brzdí. My jsme opět měli hodně navrch  
a vyhráli 26:13. 

Do utkání proti Moravskoslezskému kraji jsme měli nepovedený vstup. Ale už ve třetí minutě jsme smazali 
dvoubrankový náskok soupeřek a do poločasu jsme šli se čtyřgólovým vedením. Druhá půle už byla plně  
v naší režii a vyhráli jsme 21:11. 

Ve středu nás čekalo závěrečné utkání ve skupině. Nastoupili jsme proti Olomouckému kraji. Utkání bylo 20 
minut vyrovnané, pak jsme si postupně začali budovat náskok a bylo z toho vítězství 15:9. Touto výhrou jsme 
si zajistili přímý postup do semifinálové skupiny. 

V ní nás nakonec znovu čekal Olomoucký kraj. My jsme měli raketový vstup do utkání (4:0). Pak se ale 
Olomouc trpělivou hrou začala přibližovat, až nás nakonec dostihla dvě minuty před koncem (10:10). Naštěstí 
my jsme zabojovali a vedení jsme díky gólu Břízy znovu otočili na naši stranu a těsný jednogólový náskok 
jsme udrželi až do konce. Výhrou 11:10 jsme si zajistili medailovou jistotu. 

Ve finále nás čekal Jihomoravský kraj, který do té doby stejně jako my nepoznal hořkost porážky (navíc 
většinu soupeřů porazil větším rozdílem). My jsme měli sice opět vlažnější začátek (Jihomoravanky vedly 
2:0). Už v páté minutě jsme ale srovnali. V desáté minutě jsme se poprvé dostali do vedení a už ho nepustili.  
V poločase jsme vedli o tři. Ve druhé půli jsme velmi dobře bránili a i v útoku se nám dařilo. Soupeřky jsme 
ale na dostřel už nepustili a naopak jsme naše vedení navýšili až na konečných 18:13. 

Celkově holky dokázaly, že Plzeňský kraj v letošní házenkářské sezóně nemá konkurenci. Mladší žačky DHC 
Plzeň vyhrály Házenkářský desetiboj, starší žačky byly druhé na Prague Handball Cupu a zvítězily v Žákovské 
lize. Mladší žačky HK Slavia VŠ Plzeň vyhrály Prague Handball Cup a starší žačky na Kynžvartském poháru 
obsadily 2. místo (na 1. a 3. místě bylo DHC Plzeň). Plzeňský Olympijský tým se opíral o výborně chytající 
Terku Soukupovou, dobré výkony předvedly ale i Justýna Hodková a Adéla Chvátalová. Také v poli byly síly 
rozloženy. Nejenže každá hráčka dala gól, ale každá jich dala nejméně 7! Až na jedinou výjimku zasáhly 
všechny hráčky do všech zápasů a většina dostala stejný prostor (to zdaleka nebylo pravidlem v ostatních 
týmech). Pro soupeře muselo být ohromně frustrující, že když jsme vystřídali, tak dobrou hráčku vystřídala 
stejně dobrá a někdy ještě lepší. 



 

 

 

V poli v útoku vynikaly Bezďa, Voda a Laura, ale velmi dobře zahrály i ostatní. V obraně vynikající práci 
odvedly Zuny a Bříza, na stranách pak Aneta, Voda, Vaici a Koši. Holky ze Slávie výborně zapadly  
a dohromady všichna děvčata tvořila kompaktní a nebezpečný tým, který se nenechal zaskočit, ani když se 
zápas nevyvíjel v jeho prospěch. Všechna utkání jsme zvládli s klidnou hlavou, a tak si zaslouženě odvážíme 
zlaté medaile. 

Plzeňský kraj reprezentovaly: 

HK Slavia VŠ Plzeň: Hodková Justýna, Soukupová Tereza, Kokošková Kateřina 8, Toflová Sára 7, Špačková 
Aneta 11 

DHC Plzeň: Chvátalová Adéla, Bezdičková Viktorie 22, Březinová Kateřina 12, Hanzlíková Barbora 8, 
Košková Tereza 9, Loskotová Barbora 9, Stulíková Barbora 16, Svatoňová Sára 11, Vaicová Tereza 8, 
Vopatová Laura 13, Šantorová Marie 8 

 

 

 



 

 

 

Olympiáda dětí a mládeže skončila pro kraj i město 

medailovými úspěchy 
Převzato ze Sportovní Plzeň (Radek Kučera 1. 7. 2022) 

 
Foto: Plzeňský kraj 

Jubilejní Hry X. letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji skončily pro Plzeňský kraj velkou 
sbírkou medailí. Mezi kraji se umístil na krásném 6. místě, v počtu zlatých medailí pak na 3. místě. 
Nejúspěšnějším sportem z hlediska bodování byla házená. Házenkářské týmy chlapců a dívek bez 
zaváhání získaly zlaté medaile. Velmi úspěšní byli také střelci, cyklisté a šermíři. 

Slavnostním ceremoniálem, který věrně kopíruje skutečné olympijské hry, byly v olympijské vesničce 
v olomoucké Pevnosti poznání zakončeny letní olympijské hry dětí a mládeže, kde se představilo celkem 17 
sportů, historicky poprvé zde byl také šerm. Celkem se her zúčastnilo téměř 3 600 mladých talentů, Plzeňský 
kraj získal celkem 26 zlatých medailí, 5 stříbrných a 8 bronzových z řad 262 sportovců. 

Nejúspěšnější ziskem bodů, a tedy na prvním místě mezi kraji byli cyklisté chlapci, oba týmy házené, dívky 
ve střelbě. 

Sportovci reprezentovali také plzeňské sportovní kluby. Z medailistů jsou to atleti Andrea Bieliková, Sebastien 
Matoušek (AK Škoda Plzeň) a Alžběta Králová (AKM Viktoria Plzeň), cyklisti Vít Kotschy, Adam Pešek 
(Roman Kreuziger Cycling Academy) a Šimon Lehký (MS Bike Academy Racing), plavci Natálie Pospíšilová, 
Patrik Peroutka (PK Slávia VŠ Plzeň) a Jan Foltýn (Plavecká akademie Zbůch se sídlem v Plzni), střelkyně 
Nicol Simetová, Lucie Machová (Dukla Plzeň) a Tomáš Tilňák (SSKP rapid Plzeň), šermíř Jan Coufal (TJ 
Lokomotiva Plzeň) a karatistka Anna Kubínová (Judo Club Plzeň). „Výše uvedeným sportovcům patří veliké 
poděkování za reprezentaci města Plzně. Doufám, že jim budu moci osobně poděkovat při Sportmanii Plzeň,“ 
pogratuloval první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký. 

„Věděla jsem, že nějaké medaile ode mě všichni očekávají, takže trochu pod tlakem jsem byla. Podařilo se, 
ale chtěla jsem všechny zlaté,“ říká plavkyně Natálie Pospíšilová, která si z olympiády odvezla 5 zlatých 
medailí a 1 bronzovou. „Po úspěšném mistrovství republiky byla olympiáda příjemnou zkušeností. Moc jsem 
si to užila, ta atmosféra byla fajn a já už se těším na zimní mistrovství republiky. Doufám, že se bude dařit 
i dál, jako tomu bylo tady,“ doplnila plavkyně. 

https://sport.plzen.cz/newsimages/20220701/vitezne-hazenkarsky_XL.jpg


 

 

 

Dalším úspěšným plavcem byl Jan Foltýn, který získal celkem 6 zlatých medailí. „Podařilo se mi dát tři 
rekordy, ale chtěl jsem dát čtyři,“ říká talentovaný plavec a dodává: „Ale jsem nakonec spokojený, protože 
očekávání jsem splnil. Sice jsem tuhle sezónu méně závodil, hodně jsem trénoval, poslední soustředění jsem 
měl v Austrálii. A vyplatilo se. Olympiádu jsem si užil, je to opravdu perfektní akce a rád bych se dostal na 
skutečnou – velkou olympiádu.“ 
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Historická sezóna DHC PLZEŇ (2021/2022) 

Sezóna 2021/2022 se navždy zapíše do dějin klubu jako ta doposud nejúspěšnější. Na velký úspěch družstva 
žen dokázaly navázat i mladší a starší žákyně a plzeňský klub se tak nesmazatelně zapsal do historie ženské 
házené. 

Po několika neúspěšných sezónách, kdy ženy doslova bojovaly o udržení ligy, by asi nikoho nenapadlo, že 
se tento tým stane vicemistrem České republiky. Na začátku sezóny spousta lidí s nadsázkou vtipkovala o 
účasti v národním play-off. Důkazem toho je i sázka plzeňské házenkářské ikony Radka Motlíka, který kvůli 
ní přišel o vlasy. Tento sen se však stal skutečností a už jen to byl v Plzni neskutečný úspěch. Co teprve když 
se v semifinále play-off hráčky DHC Plzeň postavily proti svému západočeskému rivalovi hráčkám z Házené 
Kynžvart. Takto zaplnit halu 31. základní školy se snad nikomu ještě nepodařilo, a že bylo na co koukat. Díky 
domácí výhře 27:23 ženy i přes prohru v Kynžvartu 24:21 nakonec dokázaly postoupit až do finále play-off 
MOL ligy. Historii klubu tak přepsaly a možná předčily očekávání většiny. Malý házenkářský zázrak už se ale 
nekonal. Ve finále Plzeňačky narazily na ostřílený Most, který předvedl své kvality. Finále bylo po domácí 
prohře 16:27 prakticky rozhodnuto už po prvním utkání. Hlavu v Plzni ale nikdo nevěšel, ba naopak. Oslavy 
titulu vicemistra ČR se protáhly až do samého rána a na tento úspěch se bude ještě dlouho vzpomínat. 

Ženy ale v letošní sezóně nebyly jediným mistrovským medailistou z DHC Plzeň. Svůj úspěch přidaly také 
starší žákyně, které se po veleúspěšné sezóně staly zaslouženě mistryněmi České republiky. Do Žákovské 
ligy se Plzeňačky probojovaly z prvního místa v krajské soutěži, kde startovaly hned dva týmy DHC. Starší 
žačky předváděly celou sezónu neskutečné výkony. Připsaly si několik vítězství na výborně obsazených 
turnajích a přivezly stříbro z prestižního mezinárodního Prague Handball Cupu. Skvělou formu prokázaly i 
v Žákovské lize – zde dokázaly odehrát všechna kola bez jediné prohry (pouze se ztrátou jediného bodu 
z remízového utkání s Pískem). Nastřílely nejvíce branek a nejméně jich dostaly a právem převzaly zlaté 
medaile a mohou se pyšnit titulem mistryň České republiky. 

Jak se říká, do třetice všeho dobrého. To v DHC Plzeň platí dvojnásobně. Starší žákyně totiž nejsou jedinými 
mistryněmi, které klub v letošní sezóně má. Na své starší kolegyně navázaly totiž i žákyně mladší. Ty čekala 
přetěžká zkouška už v únoru, kdy v krajské kvalifikaci narazily na největšího rivala HK Slavia VŠ Plzeň. 
Hráčky DHC Plzeň zvládly kvalifikaci na jedničku a mohly se tak těšit na republikové finále, které se konalo 
v jejich domácí hale. Do Plzně sjelo šest nejlepších celků (vítězů regionálních kvalifikací) – DHC Slavia Praha, 
HC Milevsko, HK Ivančice, TJ Sokol Poruba, TJ Sokol Velké Meziříčí a domácí DHC Plzeň. Plzeňanky zvládly 
finálový turnaj naprosto famózně. Nezaváhaly ani v jediné disciplíně - postupně dokázaly zvítězit v hodu do 
dálky, rychlém běhu, hodu na přesnost, v házené, v házené s osobní obranou, v shot-outech, ve skoku 
snožmo, v překážkové dráze, v aktivitě a vyhrály i žolíka, kterého trenéři vsadili na skok snožmo. Kromě 
klubového vítězství si připsaly i individuální trofeje – Vendula Samcová vyhrála rychlý běh. Lucie Rittichová 
hodila nejdále ze všech a svou výbornou formu potvrdila i v utkáních – odnesla si nejen titul pro nejlepší 
střelkyni, ale cenu pro nejlepší hráčku turnaje. 

Leckdo by si pomyslel, že tímhle medailovým troj triumfem to všechno skončilo. Ale ne. Přišla ještě jedna 
tečka – a jak jinak než zlatá. V letošním roce se po delší koronavirové pauze konala opět Olympiáda dětí a 
mládeže. DHC Plzeň mělo ve výběru Plzeňského kraje hned 11 zástupkyň. Ty společně s 5 hráčkami HK 
Slavia VŠ Plzeň bojovaly o nejcennější medaili. Na úvod turnaje dokázaly až v závěrečných vteřinách přetlačit 
výběr Ústeckého kraje a podobně i výběr Prahy. Druhý den velkým rozdílem smetly Středočeský kraj i 
Vysočinu, a relativně snadno si poradily i s výběrem Moravskoslezského kraje. Účinkování ve skupině završily 
vítězstvím nad Olomouckým krajem. Se stejným soupeřem se pak utkaly i v semifinále, kde dokázaly ustát 
velký tlak a postoupit do finále. Ve finále se po vlažnějším začátku brzy dostaly do tempa a soupeřky udržovaly 
v uctivém odstupu. Báječnou sezónu tak zakončily tou nejcennější medailí – Olympijským zlatem! 

 

 

 


