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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 
 

 

DOROSTENCI  16.2. – BRONZ,ALE ČEKALO SE VÍC! 

Semifinále: 

Litice - Rakovník 0:2 (0:1) 

Vstup do zápasu se nám nepovedl a hra neodpovídala naší kvalitě, neboť jsme nebyli schopni si za celý zápas vytvořit 

100% šanci. 

O 3.místo 

Slavia - Litice 2:6 (1:3) 

Sochor 5x, Gerlický 

Souboj o 3. místo byl od začátku v naší režii. Soupeře jsme kromě vyjímečných situací k ničemu nepustili a zápas po 

celou dobu kontrolovali.     Kuba. 

Je to paradox,prohráli jsme jediný zápas, stejně jako Rakovník,Mnichovice,které braly stříbro,prohrály třikrát.Kuzma. 

 

Lipka 2019 – 14. -17.2. 

Letošní Lipka se opět vydařila. Dětí se přihlásil rekordní počet 50. Nakonec se, ale zúčastnilo 49, což byl 

stejně rekord. Počasí a sněhové podmínky jsme měli naprosto ideální. O jídlo se nám starala tradiční a už 



téměř profesionální dvojice Saša a Radka, která opět nezklamala a jídlo bylo výborné. Náš program byl 

hlavně na běžkách. Děti byly rozděleny do dvou týmů. Zkušenější lyžníci urazili za víkend cca 50 km a ti 

méně zkušení cca 40 km. Během těchto výletů zbyl na trasách i čas na soutěže, jako byl hod oštěpem (b. 

hůl), sprinterská soutěž na běžkách a skoky na lyžích. Děti si tyto soutěže opravdu užívaly. Navíc večer byla 

tradiční píšťalka, vědomostní kvíz nebo Bingo. Celý víkend byl zakončen tradičním závodem na lyžích a kdo 

chtěl, mohl předvádět všem své umění ve skoku na lyžích, což se opravdu povedlo. Velký dík patří 

trenérům: Vaškovi Nocarovi, Petru Hoškovi, Petru Michalovi, Jardovi Vrkočovi, Aleši Hofmanovi a 

kuchařkám Saše Hofmanové a Radce Tomáškové. 

Přikládám výsledky soutěží:  Oštěp:   1. soutěž Matěj Bílek 

       2. soutěž Honza Čulík 

     Sprinty: 1. Jana Duchková 

       2. Matěj Hofman 

       3. Jakub Fiala 

    Skoky na lyžích: David Březina – za nejdelší skok 

Tereza Kudrnová – nejstylovější skok 

      Závěrečný Závod 

Mladší žačky a Mladší žáci 

1. Ondřej Veselý 

2. Matěj Hofman 

3. David Nágr 

Starší žáci 

1. David Březina 

2. Jakub Homolka 

3. Ota Gerlický 

Starší žačky 

1. Veronika Veselá 

2. Jana Duchková 

3. Eliška Nocarová             Saša 

 

BRIGÁDA 16.2. 

Je obdivuhodné,kolik máme v oddílu odborníků a specialistů. Když se chlapci a děvčata sešli, hned se ujali 

díla. Specialisté na stavbu pyramid se hned pustili do opravy bezpečnostní zdi na jižní straně objektu. 

Současně s nimi se pustili jiní odborníci do opravy zchátralé tribuny. Další specialisté opravovali stropy 

v šatnách, jiní odborníci natírali sloupy osvětlení. Pokračovalo stěhování šaten, jiný specialista zahájil 

sestřih tújí kolem plotu. No a na ty ostatní odborníky a specialisty zbyl celkový úklid areálu, zejména halda 

nařezaného dříví kolem kolotoče, jehož základnu odborníci také opravili. Udělalo se hodně práce/a to 

chyběli vedoucí lyžařského soustředění/, ještě je práce dost. Věřím, že se dalších brigád zúčastní další 

specialisté a odborníci.                                        Kuzma. 


