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HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY GÓLŮ A  

ZÁPASŮ 

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 

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY 

Dvakrát sedm statečných vyrazilo na kola.Dámy- „sestry zahnuté hole“:Bětka,Úchyl,Velká 

Medvědice,Monča,Ptáček,Taufi a nutriční terapeutka Ivana kroužily kolem Nečtin/redakce děkuje za pozdrav/ a  muže: 

Hofr,Savec,Vychr,Doktor,Jogín,Bradís a Šmajchl to opět zaválo na Šumavu.Těšíme se na fota do kroniky. 

Tradiční malá kopaná v Dobřanech měla stejný scénář jako většinou.Po postupu ze skupiny jsme skončili,ale zahráli jsme 

si „dost dobře“. 

Šest našich borců si zahrálo v reprezentaci.Za ČR 16 v Barceloně Bárta,L.Nocar,R.Kalvas a Polata skončili v A divizi 

poslední – osmí,za ČR 21 ve Vídni hráli Nicklas a Sochor,v divizi B obsadili čtvrté místo,když medaile byla blízko.Všem 

děkujeme za reprezentaci našeho oddílu i celé TJ. 

Největší prázdninovou akcí pak byl tradiční letní tábor,tentokráte netradičně v Liblíně na Berounce.Za úspěšný průběh 

akce děkujeme všem trenérům a jejich asistentům,jakož i zdravotnici paní Rybářové a dalším ,kteří přispěli k programu: 

trenéři Babický a Bernátek,rozhodčí Volf a diskžokej Bárta.Nejvíc díků patří Lukáši Poustkovi a zejména Tomáši Levému 

za pečlivou přípravu programu. 



Pořadí účastníků podle kategorií: 

Benjamínci: 1. Šesták,2.Tušl,3.Průchová,4.Duchková,5.Kilián Vojta,6.Dolejšová,7.Bystřická      Přípravka – 

ml.:1.Hofman,2.Kovář Vít,3.Bystřický,4.Linhart,5.Rybář,6.Dolejš,7.Macek-Přípravka-st.:1.Freisleben,2.Kilián Vít.,3.Löffler 

Jak.,4.Princl,5.Vlček,6.Urban,7.Soukup,8.Šimek,9.Lanča       Žákyně ml.:1.Kolínková Šárka,2.-3.Kozáková a 

Kožíšková,4.Vyletová,5.Višňovská                            Žákyně st.: 1.Kolínková 

Andrea,2.K.Doležalová,3.V.Doležalová,4.Tušlová,5.Keberdlová                                                                                                                                       

Mladšížáci:1.Sochor,2.Dráb,3.Hes,4.Gerlický,5.Kasl,6.Homolka,7.Šiman,8.Chocholoušek,9.Peš,10.Rollinger,11.Šmíd,12.Sý

kora 

Staršížáci1.Uhlíř,2.Jirka,3.A.Radvanovský,4.Horák,5.Dvořák,6.Kozák,7.Doležal,8.Klečka,9.Kovář,10.R.Radvanovský,11.Suc

hý 

Ml.dorostenci:1.Bárta,2.Mádr,3.Kalvas,4.Skála,5.Kondrát,6.Polata,7.Pecháček,8.Heger,9.Benda,10.Karnold,11.Nocar,12.

Kordík,13.Čvančara,14.Vyleta 

Celkem se tábora zúčastnilo 75 mladých pozemkářů.Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí u p.Bendy 

Litice – Groningen /Holandsko/ 6:4/5:0/ - přátelský zápas 15.8.Vokurka Nečas Brada Soukup Levý Straka Poustka 

Dvořák Sochor Boyd L.Nocar Dolejš Vychron Strejc Nicklas,góly: Nicklas a Sochor po 2,Vychron a Dvořák. 

Růža cup Rakovník 15. a 16.8.:Rumplík J.Koryťák Mádr Kalvas Rollinger Polata Krejčí Kudlič Nedvědová ,v sobotu Kottek 

Volf Vohnický,posl.zápas Škaloud.Skončili jsme pátí s jedním bodem a skóre  3:16.Výsledky:  s Bolevcem 

2:2/Volf,Koryťák/,s Rakovníkem a Neudorf Vídeň 0:5, s Presidentem 0:2 a s Rakovníkem 1:4/Vohnický/. 

Při soustředění pražských oddílů si nejmladší zahráli se Kbely a dívkami Hostivaře. 

 

 


