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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 

MUŽI  VYBOJOVALI STŘÍRO VE FINÁLE MČR ! BLAHOPŘEJEME! 

ML.DOROSTENCI BRONZOVÍ , MUŽI B SESTUPUJÍ,ŽENY NA 50%,BENJAMÍNCI V BOLEVCI 

CO ZBÝVÁ DOHRÁT V HALE 

PRAHA, 30.1. SEMIFINÁLE :LITICE – SLAVIA 6:5 – FINÁLE: RAKOVNÍK – LITICE 4:0 

V kompletní sestavě: Jurek Vokurka Soukup Nicklas Koryťákové Rumplík Sochor Jurina Dolejš Petrek Dvořák dokázali 

v semifinále pokořit obhájce titulu – pražskou Slavii.Začátek jsme „zaspali“ a soupeř rychle vedl 2:0.Naštěstí nás to 

nepoložilo, zpřesnili jsme hru a výsledkem bylo vyrovnání,o které se dvěma brankami zasloužil T.Koryťák/tu první z TR/.I 

po přestávce jsme viděli nádherný halový hokej.My jsme šli do vedení Rumplíkem,soupeř kontroval.Pak jsme ovládli 

slávistickou halu my a postupně jsme zvýšili až na 6:3,když při posledním gólu už hráli Slávisté bez gólmana 

Buška.Snížení na 6:4 a z dohrávaného TR na 6:5 bylo jen důsledkem slabší koncentrace našeho týmu v již rozhodnutém 

utkání.Z pohledu diváků i expertů to byl nejhezčí zápas tohoto pozemkářského dne. 

V utkání s Rakovníkem jsme měli dobrý jen úvod.Když se nám nepodařilo převahu zúročit góly,převzal iniciativu soupeř a 

taktickou hrou nás pustil jen do mála ojedinělých šancí.Své letošní celoroční  postavení nejlepšího týmu halového MČR 

potvrdil a zaslouženě získal titul Mistra ČR.Umístění našeho týmu,ve kterém se oproti loňskému stříbrnému týmu 

objevilo 5 nových tváří,je opravdovým maximem,vždyť jsme po dvou turnajích přemýšleli o záchraně v nejvyšší halové 

soutěži.A tak je třeba opravdu říci: Hoši,děkujem! 



Poděkování patří i početné skupině příznivců,kteří tým vydatně podporovali.Pro úplnost zbývající výsledky.V semifinále 

porazil Rakovník Bolevec 5:0 a v boji o 3.místo Slavia Bolevec 7:1.Mistryněmi ČR jsou Slavistky,které jasně přehrály Pragu 

s Baštovou v brance 6:2 a bronz vybojovaly a ženy Rakovníka v utkání s Hradcem Králové až po penaltách. 

KOSTELEC: 1.liga mužů: V posledním turnaji nastoupili:Vokurka Levý Bárta L.Nocar V.Nocar a Hofrichter.Podlehli Kadani 

3:4/2:0/ a porazili Pragu 3:2,v obou utkáních 2 góly Hofrichter a 1 V.Nocar.Nakonec z 1.ligy sestupují/horší skóre než 

Praga/,ale není to žádná tragedie vzhledem k tomu,jakým systémem se hala hraje. 

STOCHOV, finále ml.dorostenců.V sestavě Skála Pecháček Čvančara Nocar Kordík Heger Benda Karnold sehráli naši 

poslední dvě utkání letošní haly. Nejprve podlehli Presidentu 2:6/1:1/-g.Kordík a Heger,pak porazili Hostivař 4:1/0:1/- 

g.Karnold 2,Pecháček,Heger.Mistrem ČR se stal President,druhá je na skóre Bohemians a my jsme bronzoví,čtvrtá 

Hostivař.Boj o titul byl vyrovnaný,proto není bronz neúspěchem.I k těmto medailím chlapcům blahopřejeme. 

PLZEŇ,1.liga žen.V sestavě: Šaškovy Tomanová Dvořáková Kolínková Špinlerová Koryťáková Křivanová Levá a Batrošková 

podlehly Slavii B 1:3,kyž nebyly horší,ale neproměnily šance –g. Tomanová z TR.Pak porazily Hradec – d 4:1,g.Špinlerová 

2,Tomanová a Kolínková.Dodatek:v posledním turnaji v Hradci skórovaly Nedvědová a Špinlerová. 

BOLEVEC 29.1. benjamíni. Turnaje se zúčastnili Myšpulíni: Weber Mašek Šesták Bystřická Šimek a Klementová.Podlehli 

Rakovníku A 0:6,Rakovníku B 0:1,DDM Rakovník 0:5 a Bolevci 0:2,na nájezdy po každém zápase měli skóre 7:7,skončili 

pátí. 

CO ZBÝVÁ DOHRÁT: 

 Muži mají dohráno,ženy mají poslední turnaj v Kostelci 6.2. Starší dorostenci mají poslední turnaj v Kostelci 5.2. Žactvo 

má závěrečný turnaj v neděli 27.2. na Hagiboru.Přípravka a benjamínci poslední turnaj oblasti Čechy-venkov 6.2. na 

11.ZŠ. 

Zimní soustředění: muži: 17.-20.2. Nové Hutě U Krtka, dorci + muži 3.-6.3. tamtéž,žactvo 10.-13.3.Kubova Huť. Hlaste 

se! Cena : dorost 900.-Kč,žactvo 800.-Kč,dospělí na místě. 

  


