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SPONZOŘI ODDÍLU : 
ROBSTAV STAVBY s.r.o.  – generální sponzor • adidas ČR s.r.o. • Plzeňská teplárenská 
•INBYT - kompletní přestavby bytových jader a půdní vestavby-603 247 449  www.inbyt.cz  
•NOVIS-NOSEK - vybavení na pozemní hokej • REMVIKO s.r.o. • DYBS Plzeň s.r.o. 

•ATELIER SOUKUP - architektonická, projekční a inženýrská kancelář 
AGROFARMA LITICE s.r.o.  • Richard DRASKÝ - malby a nátěry fasád /603 798 144 

 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, 
pouzdra, rukavice, trička - MONIKA KORYŤÁKOVÁ – Raisova 46, Bory (u pizzerie San 

Marino),denně, nejlépe však po tel. kontaktu  603 985 121 
 
VE FINÁLE HALOVÉ EXTRALIGY PROHRÁVÁME AŽ NA PENALTY,NAŠI MUŽI 
SE ZASLOUŽILI O DRAMATICKÉ,KRÁSNÉ A DŮSTOJNÉ FINÁLE.HOŠI,DÍK !!! 
STŘÍBRNÍ TAKÉ STARŠÍ DOROSTENCI I ST.ŽÁCI V OBLASTI PRAHA.I JIM DÍK! 
ŽENY NA BĚŽKÁCH NA PRÁŠILSKU 
PLAŤTE PŘÍSPĚVKY – DO KONCE BŘEZNA! 
ZMĚNA – LETNÍ TÁBOR V LIBLÍNĚ 
NEJBLIŽŠÍ AKCE 
 
PRAHA, HALA SLAVIE, VRCHOLNÉ BOJE V HALOVÉ SEZÓNĚ 2009/10 – 14.2. 
Naši v sestavě: Jurek Vokurka Soukup Levý Brada Jurina Strejc T.Koryťák T.Vrkoč Čech Dolejš a 
Sochor nejprve v semifinále porazili Rakovník 6:4/3:1/brankami T.Vrkoč 2,Levý,Soukup,Čech a 
Sochor a pak se utkali ve finále s pražskou Slavií.Po prvním poločase jsme prohrávali 0:2,nebyli 
jsme schopni proměnit šance ani ze hry ani z TR.Po přestávce jsme se vypjali k nevídanému výko- 
nu.Nejprve jsme vyrovnali na 2:2,bohužel se nám nepodařilo proměnit TR a soupeř šel do vedení. 
Naši rychle kontrovali a dokonce se ujali vedení 4:3.Asi 3 minuty před koncem Slavia vyrovnala z 
nepochopitelně nařízeného TR – ty ona umí!V penaltovém rozstřelu byli šťastnější Pražané.V tom-
to utkání skóroval 2x Strejc, 1 x Jurina a Sochor.  



Upřímné poděkování zaslouží celý tým.Nelze ovšem pominout i plný autobus fanoušků,který 
vytvořil v hale 
nádhernou atmosféru.V klubových dresech vyvolával úspěšné hráče a po skončeném finále jim 
děkoval slogany: „Tak jsme druzí,no a co!“ Máme stříbro,no a co!“ „Pro nás jste mistři!“ 
Pro úplnost: mistry ČR v mladších i starších žácích se stala Bohemka ,když v obou kategoriích 
porazila ve finálovém klání Bolevec . 
V mužské kategorii pak Rakovník až na penalty zdolal Bohemians Praha. 
Ženy Slavie Hradec Králové zvítězily nad Rakovníkem ve finále,třetí Praga/s Baštovou v brance/ 
porazila pražskou Slavii. 
Mezi rozhodčími tohoto finálového dne se prezentoval i náš Michal Volf. 
 
KOSTELEC – 7.2. závěr soutěží st.dorostu 
Nečas J.Koryťák Rumplík Nicklas Majer Bárta a Mádr nejprve porazili Hostivař 5:2 -g.2 Majer, 
po 1 Koryťák Rumplík a Bárta,pak remizovali se Slavií Praha 2:2 -g.Mádr a Nicklas.Porážka s 
Bolevcem v předchozím kole je stála titul.I tak je stříbro v mistrovství ČR úspěchem.Mistrem je 
tým Bolevce. 
 
HAGIBOR 13.2. závěr pražské oblasti st.žáků 
V semifinále naši hoši:Skála Vyleta V.Nocar Pecháček Benda Karnold Kordík a Čvančara přehráli 
tým Presidenta 6:2/3:0/ - g.Vyleta 3,Kordík,Čvančara a Karnold,ale ve finále nestačili na 
Bohemians – 1:4/1:2/ -g.Vyleta.Protože do finálového boje letos postoupil jen vítěz,neměli jsme 
letos v žákovských finále své zastoupení,Druhé místo v silné pražské skupině je také úspěchem. 
Pro příští rok se v halové sezóně chystá i pro starší žactvo jedna republiková soutěž jako venku. 
 
PRÁŠILSKO -ženy na běžkách 
Koryťáková Hanzlíková Petreková Dvořáková Špinlerová a Bartošková najezdily v okolí Prášil 
přes 65 kilometrů a užily si letošní pravé Ladovské zimy i společných večerů. 
NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
ÚT 16.2. v 16.00 na šedivce beseda s Filipem Neusserem 
ČT 18.2. - NE 21.2. soustředění žactva na Lipce   ST 24. - NE 28.2. muži na Kvildě 
NE 21.2. Myšpulínský pohár – přípravky v hale Slavie,benjamínci na 11.ZŠ 
NE 21.2. st.žákyně na Hagiboru            SO 20.3. Plzeňský korbel + disko – změna termínu! 


