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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 
 

 
STATEČNÝ BOJ ČESKÝCH REPREZENTANTEK NA MISTROVSTVÍ EVROPY V PRAZE 19.1. – 21.1. 
Řada našich členů sledovala vrcholný turnaj, na který náš oddíl vypravil po všechny tři 
dny autobus.A turnaj si užili všichni, od benjamínků po veterány.  
     Naše ženy nezahájily mistrovský turnaj šťastně:prohrály s Ruskem, na které si věřily, 
3:4 po poločase 1:2.Pak však porazily překvapivě budoucí Mistry Evropy, Němky 4:3.V 
poločase byl stav 1:1, pak Němky odskočily na 3:1 a zdálo se, že je vše ztraceno.Nesmírnou 
bojovností s nasazením všech sil však dokázaly naše hráčky vývoj utkání otočit.V závěru  
odolaly dohrávanému TR a mohly slavit naději na  postup do semifinále.Poslední zápas ve 
skupině s Ukrajinou se také nevyvíjel dobře,v poločase Češky prohrávaly 0:1.Ale opět 
ukázaly nezměrným úsilím vybojovat vítězství 2:1.Postup do semifinále se zdařil!V něm 
dostaly vítěze druhé skupiny – Holanďanky.Zápas skončil podle očekávání 6:3/4:2/z pohledu 
soupeřek.Hala bouřila,když holky snížily na 4:3, ale Holanďanky nenechaly nic náhodě a 
zasloužené vítězství vybojovaly.Čekal nás boj o medaile.Bělorusky byly těžkým soupeřem, to 
jsme věděli.Snad přílišná snaha o medaile zapříčinila několik drobných chyb, které 
soupeřky dokázaly z TR potrestat.My jsme také skórovali z TR,ale proměnili jsme jich 
méně.V boji o bronz naše reprezentantky podlehly 3:5/1:2/.Určitě si za své vystoupení 
zasloužily mohutný potlesk.Vždyť jako jediné dokázaly porazit Mistra Evropy – Německo. 
Pro pořádek ještě celkové umístění: 1.Německo 2.Nizozemí 3.Bělorusko 4.Česko 5.Ukrajina 
6.Švýcarsko 7.Rusko 8.Polsko. 
Ještě zpráva o turnaji benjamínků 14.1.na Šedivce 
V neděli 14.1.2018 se konal turnaj benjamínků na 11.ZŠ.  
Na turnaji bylo mnoho týmů, dětí, rodičů a veškerých diváků, ale málo trenérů. :D Ale 
trenéři to nakonec zvládli. :) Turnaj se vydařil a děti si to užily a předvedly, co umí! : 
Hráli: Brada, Bradová, Daňsová K. a V., Obermajer, Snášelová, Bartoňová, Kuncl, Reiser, 
Česák, Kroupa, Vlček, Kropáček, Mudrová, Burda M. a O., Soukup, Mádr, Šesták, Polanský, 
Hofman, Kokoška, Beran F. a D., Bitrych a Houdek 
 
 
 



 
 
 
Změna příspěvků: 
Kroužek                1.000 
Benjanínci             2.000 
Přípravka              3.000     
Mladší žactvo          3.000 
Starší žactvo          4.000 
Dorosty                4.000 
Dospělí                5.000 
Veteráni               2.000 
Členové – nehrající      200 
Druhý v rodině ½ , třetí 0, slevy platí do 26 let včetně 
Jak platit: jen na účet,a to:  
Equa bank  a.s.,č.ú.1023403237/610   v.s. 2918 
Zpráva pro příjemce:jméno a příjmení hráče/hráčky PŘÍSPĚVKY 
 
Nejbližší akce: 
SO 27.1.muži A na Slavii,ženy  na Slavii,st.žáci a st.žákyně Chodov,ml.žáci Kadaň 
NE 28.1.dorostenci Slavia                 


