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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 
 

 

Litická Duchková v šestnácti mezi ženami ČR 

Nejlepší střelkyně ME do 18 let v Rakovníku ,mladá plzeňská hráčka Lucie Duchková, se dostala do výběru 

trenéra Richarda Kotrče, který český národní tým žen převzal letos na jaře. A protože po loňském 

mimořádném roce, kdy česká ženská reprezentace zažila ME divize A v holandském Amsterodamu a např. 

zápas proti Holanďankám před deseti tisíci diváky, část ženského týmu ohlásila reprezentační pauzu, 

uvolnilo se místa i pro jiné naděje českého pozemního hokeje. Jednou z nich je určitě teprve šestnáctiletá 

hráčka plzeňských Litic Lucie Duchková.  

Český tým má před sebou první kolo tzv. Open Series, což je nový formát kvalifikace na Olympijské hry. 

Turnaj začal 21.srpna v Litvě a naše reprezentace měla následující program: 

Zápasy: 

22. 8. 17:00 vs. Turecko  7:1         23. 8. 19:00 vs Litva         4:2 

25. 8. 15:00 vs. Wales      0:3        26. 8. 14:00 vs. Ukrajina    0:1 

Z celkem pěti týmů postupují první tři do druhého kola, což skýtá určitou šanci i pro omlazený český celek. 
Minimálně však turnaj přinese velké zkušenosti všem hráčkám, notabene mladičké hráčce z Litic. Lucie je 
dokonce první zástupkyně plzeňského klubu v ženské reprezentaci, zatím se žádná jiná hráčka z Plzně do 
českého národního týmu nedostala.Jak vidíte podle výsledků,ženy skončily druhé a postupují do 
2.kola.Lucka Duchková dala 2 góly/1jí připsali omylem./  



 

 

   

Mužská  reprezentace hraje tento týden v Polsku stejnou soutěž,za českou reprezentaci hrají naši hráči 

Lukáš Benda,Michal Bárta a Adam Uhlíř. 

 

26.8. se konal ve Kbelích přípravný prázdninový kemp mládeže 

Na ten jsme vyrazili s kombinovaným týmem žactva, složený z 5 ml.žáků, 3 st.žaček a 1 přípravkáře.  

Ve slunečném, ale už ne tropickém počasí a v přátelské atmosféře jsme odehráli dva kvalitní zápasy, ve 

kterých nešlo o výsledek, ale které posloužily k rozehrání se před začátkem nové sezóny.  

Všichni hráči hráli s chutí, odjížděli spokojení a velký dík patří domácím pořadatelům, kteří se o nás starali 

jako o vlastní.  

Hráli: V. Královec, T. Nágr, V. Babják, F. Zimla, Z. Rut, J. Duchková, D. Brejchová, T. Keberdlová, D. Šesták  

Kbely - Litice 2:3 (0:2)  Góly: V. Královec, D. Brejchová, T. Keberdlová  

Kbely - Litice 3:1 (1:1)  Gól: V. Královec               Libor.  

 

Plzeňská sportmánie  

Ve dnech 24.8. - 26.8. se náš oddíl zúčastnil sportovní akce Sportmánie, po celé tři dny za Plazou 

představovali pozemní hokej zástupkyně našeho oddílu z řad žen: Vyletová, Bendová, Doležalová 

K.,Doležalová V.,Tomanová a Dvořáková. Z řad st. žákyň: Rutová 

Veselá,Brejchová,Linková,Lhotáková,Císlerová, Bystřická a Nocarová na výpomoc přišli i st.žáci:Kačírek a 

Beran P. Tato akce, je především propagace pozemního hokeje ,a proto všem výše zúčastněným patří naše 

díky!    Terka. 

 

BRIGÁDA 25.8. 

Na padesát brigádníků !!! se sešlo v sobotu,počínaje žactvem,dorostem,muži a ženami spolu s výborem 

oddílu, nechyběli ani někteří z rodičú, aby připravili hřiště i budovu na blížící se rekonstrukci.Práce bylo 

habaděj, ani se nepočítalo, že se vše stihne  za jedinou brigádu.Nebudu vypisovat, co všechno jsme  

spáchali.Prostě paráda!Všem účastníkům patří náramný dík! A rekonstrukce  hřiště i budovy  může začít! 

  

 

 

 


