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SPONZOŘI ODDÍLU : 

ROBSTAV STAVBY s.r.o.  - generální sponzor  •  adidas ČR s.r.o.  •  PLZEŇSKÝ KRAJ 
NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE  •  INBYT •  OPTIKSTUDIO ŠVARC •  MAURICE WARD GROUP 

ÚMO PLZEŇ 6  •  HENKEL  •  VÁCLAV DUCHEK ZÁMEČNICTVÍ  •  JAN ŠPILAR RYBY DRŮBEŽ 
REMVIKO s.r.o.   •  ÚMO PLZEŇ 3  •  NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ •  NAXOS •  DYBS Plzeň  

 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO : PRÁZDNINOVÉ  AKTUVITY – uspořádal Tomáš Levý 

UKONČENÍ SEZÓNY V DUCHU ČESKÝCH POHÁDEK 

Na 60 hráčů a hráček všech věkových kategorií se potkalo na tradičním ukončení sezóny v sobotu 2.7. .Pozdní termín 

zapříčinil menší počet účastníků, na druhou stranu , kdo se chtěl bavit a přišel a netoulal se po vlastech českých nebo 

zemích celého světa, tak se bavil. Kromě tradičního turnaje upoutaly především některé vskutku originální a hravé 

masky. 

Vítězem soutěže masek se nakonec stal Tomáš Voráček se svým loupežníkem Sarkofarkou, druhé místo ukořistil 

Lukáš Nocar co by Strýček Pompo a bronzový stupínek obsadil Pan Tau prostřednictvím Michala Tomáška. 

KOLA - MUŽI 

Ihned po ukončení sezóny se vydala parta neohrožených kolařů na svoje již tradiční kola. Štastná sedmička, co by 

počet účastníků (hofr,sáva,contador car, pionýr, bradís, dejv a dolík) se ukázala osudová. Rozhodla o osudu celé, 

logisticky náročné akci. Pro nezasvěcené nemá větší hodnoty popisovat průběh etap, týlové zabezpečení, jídelníček 

nebo místa předávání povoleného dopinku. Pro ně, nuže, jen několik hesel v duchu šťastné sedmy : 

1. Nasedáme do vlaku na Ostravu, Pendolíno nás vyplivlo ještě v Plzni na nádraží - měli jsme si blokovat místa pro 

naše kola okolo poloviny února. Nuže, budeme na to myslet až budeme sundavat běžky ... 

2. Náhradní cesta do Brna skončila u Jihlavy. Nabouraná škodovka, která se roztočila od přídě našeho vlaku jako káča 

našeho dětství, vykopla překvapenou (ale nezraněnou !) řidičku. Trochu se jí však zatočila hlava, když hledala v kufru 

vajíčka od maminky. Nemohla najít kufr ... 



3. Ukázková akce českého Záchranné systému - v pár minutách hasiči, policajti, do deseti minut vrtulník ! Jediná vada 

na kráse byla prominuta. Vystříhání našeho největšího cyklisty, ikony, contadora-cara z trosek vlaku trvalo i na naše 

volnomyšlenkářské soustředění příliš dlouho. Pravda je, že contadorovi se z vlaku nechtělo a byl i hasičům 

nebezpečný. Lochtal je tak usilovně, že i kamenné masky tvrdých borců povolovaly ... 

4. Další dny následovala jen tvrdá práce, na zábavu nebylo moc prostoru. Za zmínku snad stojí jen průjezd hlubokou 

brázdou okolo řeky Punkvy, díky níž naběhly naše svaly na lýtkách natolik, že si parta sportovních borců z nedaleké 

vesničky Sloup k nám při naší návštěvě jejich nálevny střídavě přisedala a odsedala a doslova hltala všechna naše 

slova. Až po čase jsme zjistili, že to nebylo našimi lýtky, ale oddílovými nápisy na zádech. V tu chvíli jsme přeřadili my 

o stupeň skromnosti níže a s úctou jsme poslouchali jejich vyprávění o tom, jak v šedesátých letech minulého století ! 

hráli na místním zimáku třetí ligu v hokeji a kolik tisícovek diváků se na ně přišlo dívat. A jakou energii mají dodnes ... 

5. Náš příchod do westernového městečka u Boskovic byl jak z biografu. Nevěřícně jsme pomalu a roztroušeně 

vjížděli na svých ořích do rozlehlého objektu, navzájem si nenápadně kryli záda. Vše skončilo z rázu na ráz. 

Neskutečné přivítání místního personálu melodií ze Sedmi statečných nás všechny najednou příjemně srazilo k 

jednomu stolu, kde jsme očekávali, přirozeně, další melodii z Limonádového Joe a zásobu usměvavého zlatavého 

moku. Ta, bohužel, přišla ... Nečekali jsme, že v devatenáctém století, byla zvyklost podávání piva ještě bez jeho 

řádného vychlazení. A tak náš úprk do civilizace nezachránilo ani místní pozvání do kovbojského letního divadla, ani 

tesklivý zvuk osamocené Ribany. My měli v hlavách jasno ... 

6. Nápad jednoho nejmenovaného účastníka zájezdu, že se přesuneme z Boskovic vlakem do Prahy, abychom 

sledovali jako přímí účastníci naše mladé naděje na ME do 16 let, byl nakonec čestným a několikrát opakovaným 

hlasováním uskutečněn. V Praze jsme ještě na kole nebyli a nebudeme ... Konečně jsme si pořádně zdřímli ... A 

zároveň, jako na každém řádném etapovém závodě, se přesunuli ze země do země i jinak než-li na kole ... 

7. Cesta Prahou se málem stalo osudná našemu náčelníkovi Šedovousovi. Při průjezdu Riegrovými sady  jsme s 

otevřenou pusou sledovali velký počet různých týmů, jednotlivců, jak tráví svůj volný čas na místních travnatých 

plochách při rozličných pohybových aktivitách. To uchvátilo našeho matadora natolik, že se rozhodl během jízdy 

přemontovat své obstojné MTB kolo na jednokoleso a producírovat se sady s ukázkou své produkce. Bohužel, žádný 

jiný z členů peletonu tuto exhibici neviděl na vlastní oči, v momentě, kdy jsme zjistili jeho nepřítomnost, již opět své 

kolo domontovával na řádné, dvoukolové... 

Závěrem ... přežili jsme, naše pozemkářské mládí a hlavně prostředí pražské Slavie jsme překvapili a do deníčků si 

můžeme všichni opět zapsat. Za rok opět v plné kondici, dobré náladě a s plným užitím si různých zážitků a situací. A 

do tachometrů neuvěřitelných 930 km ! ( 230 na kole a 700 vlakem ...) 

MACHŮV MLÝN – DĚTI  

Nové místo, 120 účastníků, různé názory. Nicméně nové prostředí určitě okusíme znovu, tato část české země přináší 

pro naše soustředění jiné rozměry. Cestu na tréninky na kole zpestřované i brody, blízkost Rakovníka, bazén, Brtník 

cup, přítomnost nádherného prostředí Javornického potoka a řadu dalších. A také změna místa osvěží i duši ... 

MACHŮV MLÝN - DOSPĚLÍ 

Na stejném místě si hned v dalším víkendu pětadvacítka účastníků vyzkoušela řadu olympijských sportů v přátelských 

utkáních. Pro další pokračování tradice je nutné najít i nové organizátory a účastníky, aby se tato pěkná akce pestře 

začlenila do našich prázdninových aktivit. 

ME PRAHA U 16 červenec 

Naši mladí reprezentanti do 16 let si vyzkoušeli tzv. Hockey5, hru v pěti hráčích na venkovním hřišti s mantinely. Oba 

české týmy - dívčí a chlapecký skončily na druhém místě. Zúčastnili se : Kožíšková, Duchková, Dolívková, Sochor, 

Gerlický, Bystřický 

ME CORK /IRSKO/ U 18 kluci - červenec 

A divize ME, tedy nejlepší týmy Evropy a s tím spojené maxizážitky šestice našich hráčů. Kozák, Sochor, Matoušek, 

Hes, Bystřický a Kasl sice žádný zápas nevyhráli, ale okusili PH na té nejvyšší úrovni. 



 

ME GLASGOW/SKOTSKO/ U 18 děvčata - červenec 

Poprvé v historii se naše děvčata v počtu tří zúčastnila vrcholné akce evropského hokeje. V divize B se nakonec 

Kožíšková, Dolívková a Duchková umístily na bronzovém stupínku. Mají medaili ! 

BRADLEY CUP 

Již tradičně naše zajištění bufetu přineslo zdar obvyklé litické prázdninové akci. 

REPREZENTACE - MUŽI 

Uhlíř, Benda, Nicklas, jednou i zraněný Koryťák si zahráli přátelská utkání v Praze proti Skotsku a Walesu. Náš tým 

bohužel  ani jedno nevyhrál. Jakoby to byla předzvěst následujícího Světového poháru v Praze. 

SVĚTOVÝ POHÁR  - 1.KOLO 

Opět Uhlíř, Benda a Nicklas reprezentovali naši zem v mužském kádru české reprezentace. Po snadných výhrách nad 

Litvou a Kyprem nestačili na trio Ukrajiny, Běloruska a Itálie. Tím skončily jakékoliv sny o postupu do dalšího kola. 

Postoupila Itálie a Ukrajina. V ženské části české ženy turnaj vyhrály a okusí další kolo této soutěže. 

 

  

 

 


