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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 
 

 

DOROSTENKY VYBOJOVALY ZLATÉ MEDAILE!!!A STALY SE MISTRYNĚMI  ČR – 24.2.2019 

Hrály: Bystřická, Cislerová, Dolívková, Duchková, Kožíšková, Kudrnová, Lhotáková, Pospíšilová, Průchová 

LITICE – SLAVIA PRAHA 3:2/1:0/  Góly: Lhotáková 2, Duchková 1 

LITICE – RAKOVNÍK  8:0/6:0/  Góly: Dolívková 3, Duchková 2, Pospíšilová, Cislerová a Průchová 1 

V prvním zápase se dorostenky utkaly se Slávií. První poločas zápasu byl opravdu vyrovnaný, oba týmy do 
hry daly naprosto všechno. I tak se nám podařilo vstřelit branku a první poločas skončil 1:0. V druhém 
poločase Slávistky vyrovnaly, na což jsme ihned odpověděly gólem, který však byl následován další 
brankou soupeřek. Holky se ale  dokázaly  zvednout a vstřelit  ještě jednu branku a toto skóre udržely i 
přes to, že Slávistky přešly do hry v šesti. Utkání skončilo výhrou 3:2. 

Druhé utkání jsme začaly slibně. Hned v první minutě jsme vstřelily gól a poté následně navyšovaly. 
Rakovník se snažil skóre dohnat, bohužel bez úspěchu.  Od  začátku jsme tlačily a hrály předevšim u nich 
na polovině. Bylo pár akcí na naši bránu, ale ty jsme ubránily a tak utkání skončilo výhrou 8:0 

Zhodnocení sezóny očima trenérky: 

Uplynulá sezóna byla pro nás, dle mého názoru, jednou z nejlepších sezón. Hned od začátku jsme si 
vytvořily náskok v hodnocení a v průběhu sezóny se držely na čele tabulky. Díky tomu, že jsme během celé 
halové soutěže prohrály jen jeden zápas a jeden zápas remizovaly, vybojovali jsme titul mistryň ČR.  

 



 

 

Obrovská pochvala patří všem holkám, které bojovali do konce sil a nepřestávaly věřit, že to dokážeme. 
Zápas od zápasu se zlepšovaly a dokázaly nejen sobě, ale i všem ostatním, že jim titul patří právem. Ještě 
jednou všem  děkuji.   Kamila. 

  Dorostenky 2018/19 Z V R P + - B 

1. Litice 10 8 1 1 39 9 25 

2. Slavia  10 6 3 1 31 14 21 

3. Hostivař 10 5 3 2 35 19 18 

4. Bohemians 10 3 0 7 17 38 9 

5. Praga 10 2 1 7 18 34 7 

6. Praga 10 1 2 7 16 42 5 

 

DOROSTENCI  NA  LIPCE  

Od 21.2. do 24.2. se dorostenci již tradičně soustředili na Šumavě. 

V pátek nás nezastihlo přívětivé počasí ,a z toho důvodu jsme se po snídani vydali pouze na 20 kilometrů dlouhou 

výpravu na Borovou Ladu, kde jsme si dali oběd a poté vyrazili v deštivém počasí zpět na ubikaci. 

V sobotu jsme vyjeli za krásného počasí na Bučinu, kde jsme měli oběd a krásný výhled na Alpy. Poté jsme se vydali 

zpět na Lipku a najeli jsme cca 45 kilometrů. 

V neděli následoval dopolední fotbálek a poté odjezd domů. 

Soustředění se obešlo bez zranění a děkujeme všem zúčastněným. Jmenovitě: Sochor, Kilián Vít, Kilián Vojtěch, 

Hofman, Polívka, Tomášek, Špilar, Gerlický, Skála, Bystrický a trenéři: Korďas, Bártík, Vokur 

DALŠÍ BRIGÁDA 23.2. 

Opět se sešla řada odborníků a specialistů,aby náš krásný areál připravili na jarní sezónu.Specialista na výškové práce 

natřel devítimetrové sloupy na osvětlení, odborníci na instalatérské práce připravili stojan na vodu,specialisté na 

dláždění upravili kanálky na odpad u stojanu.Nejvíce práce čekalo na rychle zaškolené odborníky ,kteří pracovali na 

dětském hřišti.Někteří si museli  narychlo udělat papíry na speciální stroje, které nám  pomáhaly v úpravě dětského 

hřiště.Dík patří pracovníkům fy DYBS,kteří ochotně zaučili naše brigádníky.Jiní specialisté  odklízeli štěrk z obvodu 

umělky,další narychlo vyškolení  odborníci pak natírali zárubně v budově.Pokračoval , i  úklid budovy , skladu, 

kuchyně ,klubovny.  Nesmíme ani zapomenout na specialisty, kteří se starali o hladové krky a žíznivé chřtány všech 

přítomných odborníků a specialistů.ZA TÝDEN BUDEME POKRAČOVAT! 


