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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 
 

 

SEDM STATEČNÝCH NA KOLECH 

Opět sedmička kolařů na cestách – první prázdninový týden 

Pionýr, Hofr, Sáva, Richardson, Šmajchl, Bradís a Dejv vyrazili tentokráte směr Brdy, kaskáda přehrad na Vltavě, 

Kocába, načuchli k Sázavě, opět návrat k Brdům, Berounka, Amerika a kolo domů do Plzně. Etapa dlouhá ke 300 km 

opět prověřila odolnost osazenstva, například při nočním přejezdu ku Plzni./Doufám ,že pro příští ročenku se toho 

dovíme víc,účastníci  mají plno dojmů,ale  bylo by škoda je zapomenout.Kuzma./ 

         

Ohlédnutí za ME U 18 dívek v Rakovníku 

Tři z pěti zápasů jsem osobně sledoval s cílem /hlavně/ sledovat ,jak si vedou hráčky 
našeho oddílu, které reprezentovaly ČR.První zápas, který jsem viděl,byl proti 
Polkám.Vynikající výkon předvedla Lucka Dolívků,která neúnavně útočila i bránila po 
celém hřišti.Druhá Lucka, Duchková,měla několik šancí, z nichž jednu proměnila.V těžké 
pozici“ posledního“ hrála Áďa Kožíšková.Tuto roli zvládla na výbornou.Výsledek: 
2:1.Druhé utkání proti Italkám/hned den nato/zastihl náš tým v útlumu.Ten se projevil i na 
všech našich/litických/hráčkách.Přesto velkou bojovností dokázaly Češky 2x otočit skóre 
z 0:1 a 1:2 na vítězných 3:2, když Lucka Duchková1x skórovala a na další gól 
nahrávala.Třetí utkání byl boj o bronzové medaile.V nezvyklém čase 13.30 v úmorném 
vedru nastoupily naše hráčky s odhodláním bronz vybojovat.V prvním poločase vedly 1:0 
po gólu z TR, který dala Lucka Duchková.Druhý poločas- to byl vyrovnaný boj „ kdo 
z koho“,šancí bylo na obou stranách několik, v závěru,kdy už se hrálo va bank a síly 
docházely , nás podržela výborná gólmanka.ČR má zaslouženě medaile.Vždyť čtyři z pěti 
zápasů vyhrála a prohrála jen 1:0 s Ruskem.A naše 3 reprezentantky patřily v týmu 
k nejlepším.Blahopřejeme! /Kuzma./ 

        



 
 
ME U 18 chlapců II.divize ve Walesu 

hrají  také tři naši hráči za ČR: Jakub Hofman, Ondra Sochor a Dominik Bystřický.První 
zápas se Švýcarskem vyhráli 5:2/ 1 gól Sochor/, druhý se Skotskem prohráli 1:3.  
 
V pátek 27.7.a v sobotu 28.7. všichni na Bredly cup ! 

  


