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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  •  AUTODOPRAVA Antonín Strejc  •  NAXOS  •  DYBS Plzeň  

 

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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

 

 

Muži B na Slavii 
 
TJ Plzeň Litice : HC Bolevec 8:5 (4:0) 
Góly:Dolejš 2x,Gerlický 2x,Čech 2x,Kordík,Hofrichter. 
Od začátku jsme vedli a měli zápas pod kontrolou. A i když se soupeř snažil seč mohl,tak naší zkušenost byl 
krátký. Pěkně jsme Bolevci oplatili prohru z prvního vzájemného utkání. Výborně zachytil brankář 
Vokurka,který zneškodnil několik nebezpečných rohu a také penaltu. 
 
TJ Plzeň Litice : TJ Mnichovice 10:2 (2:1) 
Góly:Kordík 5x,Hofrichter 3x,Dolejš,Gerlický. 
Po nečekaně vyrovnané první půlce jsme změnili způsob obrany a soupeř po třech rychlých brankách úplně 
"odešel".Pak jsme si mohli užít krásný zbytek zápasu,vyšperkovaný parádními akcemi až do prázdné brány. 
Chtěl bych poděkovat celému týmu za moc pěknou sezónu a doufám,že si ji v podobném složení zahrajeme 
opět příští rok. 
Sestava:Vokurka,Levý,Čech,Soukup,Dolejš,Hofrichter,Kordík,Gerlický. 
/Jenda/ 



Starší žákyně na Chodově 
 
Litice – Rakovník 0:2 
Litice – Bohemians 1:2 

Gól: Pospíšilová 

Hrály: Bendová, Dolívková, Duchková L., Kaslová, Klementová, Kudrnová, Pospíšilová, Průchová, 

Válková 

 

Do Prahy jsme odjely s velkým očekáváním, měli jsme šanci být první, být mistry. Stačilo jen vyhrát dva 

zápasy, JEN. 

První zápas se nám moc nevyvedl, chybělo nasazení a holky nebyly moc průbojné, i přesto jsme se ale 

dostaly do několika gólových šanci, které se nám bohužel nepodařilo proměnit. Tak zápas dopadl 2:0 v náš 

neprospěch. 

Do druhého zápasu holky nastoupily s chutí a pokorou, podařilo se nám vstřelit první gól, ale soupeř po 

chvíli dorovnal. Holky předvedly, že jsou bojovnice, nic nevzdaly, ale soupeř přidal druhý gól pár minut 

před koncem a my nedokázaly zareagovat. Takže nakonec třetí místo. I to je ale výborný výsledek, takže 

holky děkuji za odmakanou sezónu. 

/Kamila/ 

 

 

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
 
ČT-NE 23.-26.2. - muži zimní soustředění u Vajskyče – Hojsova Stráž 
NE 26.2. – mladší žáci finále MČR 

 

NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY - info na oddílových stránkách 


