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HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY GÓLŮ A  ZÁPASŮ 

SPONZOŘI ODDÍLU : 

ROBSTAV STAVBY s.r.o.  – generální sponzor • adidas ČR s.r.o. • PLZEŇSKÝ KRAJ 

INBYT - kompletní přestavby bytových jader • REMVIKO s.r.o. • DYBS Plzeň s.r.o.  
TAX PARTNERS • VÁCLAV DUCHEK – zámečnictví • JAN ŠPILAR – ryby, drůbež 

ATELIER SOUKUP – architektonická kancelář • MARBES consulting s.r.o. 
AGROFARMA LITICE s.r.o.  • Richard DRASKÝ - malby a nátěry fasád 

 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička - 

MONIKA KORYŤÁKOVÁ – Raisova 46, Bory (u pizzerie San Marino),denně, nejlépe však po tel. kontaktu  603 985 121 
 

ZÁVĚR  sezóny se opět vydařil.V pátek byl vyhlášen Bomber , osobnost sezóny: Ríša Doležal, turnaj sehrála řada 

rodinných týmů,v sobotu pak po turnaji vybraných týmů od 12 let do 99 pak proběhla řada soutěží při „koštování“ 

čuníka.Dík za páteční  organizaci Michalu Homolkovi /z 8 kvalitních týmů zvítězila Hovada před Trapáky,Noname a 

Mazáky/ a za sobotní krásné ukončení sezóny týmu žen,které připravily pestrý „ plážový“ program,který dokonce 

natočil i odvysílal ZAK. 

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY: 

KOLA  muži. 

KOLA ženy. 

VODA, se bohužel/již pokolikáté/ nekonala 

ME  U 16 v chorvatském Záhřebu: Z našeho oddílu reprezentovali ČR Čvančara,Uhlíř,Matoušek a Benda.Škoda utkání 

s Chorvaty,kdy v posledních sekundách ztratili vítězství.Byli by postoupili mezi 8 nejlepších evropských týmů do A 

divize. S Chorvaty remizovali 3:3/1 gól Uhlíř/,se Slovinci vyhráli 10:4/1 gól Čvančara/ , o 3.místo pak porazili Bulhary 

6:0. Do A divize postoupili Poláci a Chorvaté, bronzoví jsou naši, čtvrtí Italové a do C divize sestupují Slovinci a 

Bulhaři. 

ME U 21 v italském Miláně:  druhá nejvyšší soutěž juniorů, náš tým aspiroval na postup do A divize,ale propadl a 

sestoupil do C – divize.Náš oddíl zastupovali Bárta,Kalvas a ve Slávii hostující Nicklas,pro nemoc nejel 

L.Nocar.Výsledky: se Švýcarskem 1:3,s Ruskem 1:10,s Ukrajinou 1:2,s Běloruskem 5:7 a s Itálií 2:3.Kromě Rusů byly 

ostatní týmy hratelné. Nejlepším střelcem českého týmu byl náš Bárta se 3 góly,Nicklas skóroval dvakrát. 



Světový pohár – nová soutěž – startoval 1.kolem v polovině srpna v Praze.Naše ženy nakonec  svým 4.místem 

postoupily do dalšího kola , my jsme jim fandili ve středu 15.8. ,když jsme na turnaj vyrazili z liblínského 

tábora.Muži,v jejichž týmu hrál i náš Soukup, zkazili poslední utkání. V 10.minutě 2.poločasu vedli již 3:0,ale 

nedokázali vedení udržet a v nájezdech podlehli Ukrajině,čímž o postup přišli.Celou neděli 19.8. plnilo funkci 

podavačů míčků  v obrovském vedru 10 našich žákyň a žáků.Za to jim i doprovodu patří dík.   

LIBLÍN 2012  

Na 120 účastníků si tábor v krásném prostředí i nádherném počasí užilo.V sobotu jsme se seznámili s prostředím a 

organizací tábora, v neděli jsme se vyřádili při diskotéce strašlivého Lukáše.Samozřejmě jsme s napětím sledovali 

úspěchy našich reprezentantů v obou posledních dnech londýnské olympiády i finále mužů v pozemním hokeji 

Německo – Holandsko.V  pondělí jsme si vyzkoušeli přespání „pod širákem“ na hradě Libštejn.Tam jsme přivítali 

dorostence – účastníky hry PŘEŽIJ /byli skutečně výborní!/i poznali,co je to pláč „nad rozlitým pivem“.Ti nejmenší 

měli svého Bobříka.V úterý jsme vyzkoušeli lanové centrum,které připravil pan učitel Královec – velký dík! Ve středu 

jsme odjeli do Prahy fandit naší ženské reprezentaci na 1.kole Světového poháru v pozemním hokeji,bohužel,ani 

naše perfektní rozpleskávání a fandění jim v utkání se Skotkami nepomohlo /po zápase nám přišly za fandění 

poděkovat/,ale vynahradily si to v dalších zápasech a postoupily do dalšího kola , na rozdíl od reprezentace 

mužů,která  nepovedeným vystoupením o postup přišla.Ve čtvrtek byl večer oddechový při filmovém představení ,v 

pátek nám pak vodní hrátky překazil déšť , ale pak se počasí umoudřilo a my mohli vyhlásit ty nejlepší a poděkovat 

všem,kteří tábor organizovali.Táborák se letos opět mimořádně vydařil díky hudebnímu týmu zpěváků a muzikantů 

Michala Homolky. 

       Zpestřením tábora byly návštěvy reprezentantů Procházky /plánovaná/,Bernátka /neplánovaná , aneb „máte 

štěstí,že jedu kolem“/ i  účast reprezentační gólmankly Baštové. 

       Šampioni 2012: benjamínci : Bolek Škaloud,Adam Daněk,Jakub Daněk,Jakub Homolka 

                                    Přípravka: Lucka Duchková,Filip Kačírek a Kryštof Šesták 

                                    Mladší žáci : Adam Linhart a Martin Urban 

                                    Žákyně: Nikola Keberdlová 

                                    Starší žáci: Jaroslav Kasl 

Do soutěže se započítávalo pořadí ve všestrannosti,hře jednoho proti jednomu,od přípravky tenis nebo líný 

tenis,pozemkářské testy žákyně a st.žáci navíc triatlon.Podrobné výsledky má pan Benda. 

ZÁVĚREM :  Mimořádné poděkování patří hlavnímu organizátorovi akce – Tomáši Levému,dále zdravotnici Gábině 

Rybářové, celému týmu trenérů,vedoucích,asistentů a nakonec i všem mladým účastníkům tábora,který letos 

proběhl bez vážnějších rušivých elementů.Za rok nás čeká změna, vrátíme se do Melchiorovy Hutě. 

Nejbližší akce: ÚT  21.8. Litice – Bolevec  muži přátelsky 

                            ST  22.8. přípravky a benjamínci na turnaj do Plas,žactvo v Liticích se Kbely 

                            SO  25.8. a NE 26.8. muži A do Erlangenu /příprava/,dorostenci kemp v Liticích 

                            SO  1.9. a NE 2.9. muži A v Norimberku /příprava/ 

                            NE  2.9. dorostenci mistrák doma s Hradcem Králové 

                            SO  8.9. a NE 9.9. senioři turnaj v Norinberku             


