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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 
Truhlářství  HÁJEK  •  INBYT - kompletní přestavby bytových jader  •  DYBS Plzeň s.r.o.  

TAX PARTNERS  •  VÁCLAV DUCHEK - zámečnictví  •  JAN ŠPILAR - ryby, drůbež 
REMVIKO s.r.o.   •  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 
 

DOHRÁNO ! 

V POSLEDNÍM MISTROVSKÉM UTKÁNÍ ZDOLALI 21.6.DOROSTENCI SLAVII 7:6    A VYBOJOVALI STŘÍBRO! 

Goly: Uhlíř 2x , Gerlický 2x , Homolka 2x , Kasl 1x,  

Dále hráli:  Kilián, Sochor, Peš, Šmíd, Dráb, 

Zápas ,ve  kterém jsme v 15.min. vedli 3:0, vypadal jako jednoduchý , ale Slavia začala na hřišti makat a dokonce 

vedla 4:3. 

Nakonec se nám průběh hry podařil otočit a výhrou jsme se probojovali na druhé místo před Presidenta, který jsme 

přeskočili jen o skóre. 

Dorostenci měl docela povedenou sezonu, ve  které skončili  jak v hale tak i ve venkovní části na krásném druhém 

místě v ČR. 

NEUVĚŘITELNÉ ! Když jsem listoval v kronice, zjistil jsem, že minimálně od r. 2005 jsme nebyli na vodě.Každý rok 

jsem marně sháněl organizátora, až letos díky Michalovi Homolkovi se pozemkářská dovolená na Berounce 

uskutečnila.   

O víkendu 20. A 21.6.jsme sjeli Berounku z Dolan až pod hrad Krašov do tábořiště "U Mloka", celkem 34,7 říčních 

kilometrů. Akce ze zúčastnilo 17 lodí, dohromady skoro 50 pozemkářů a rodičů všech věkových kategorií. Nejmladším 

účastníkem byl Štěpán Míka (7let), nejstarším pan Benda. 

Přestože počasí bylo poměrně chladné a deštivé,  všichni slušnou porci pádlování zvládli na jedničku, včetně těch 

nejmenších. Užili jsme si spoustu legrace, kochali se krásami Berounky a vzájemně jsme si pomáhali, když bylo potřeba. V 



sobotu jsme přenocovali na liblínském tábořišti "Kobylka", kde jsme si s dětmi pěkně zarybařili, zavzpomínali na 

soustředění ,která se zde v minulých letech konala, a mi starší jsme ochutnali vynikající rakovnickou jedenáctku Bakalář.  

Příští rok plánujeme pokračovat po proudu z místa, kde jsme letos skončili. Čeká nás malebný kraj Oty Pavla a s ním jistě 

spousty dalších "nezapomenutelných" dobrodružství!  

Snad po letošních zkušenostech i další pochopí, v čem spočívá kouzlo dovolené na vodě.Ještě jednou velký dík „ 

vedoucímu výpravy“ Michalu Homolkovi. Podepsáni: Účastníci zájezdu. 

REGISTRACE! 

Většina hráčů má již platnost registrací prodlouženou.Trenéři a vedoucí,rozdejte registrační průkazy hráčům, aby si 

mohli doplnit nové lékařské prohlídky, hlavně dětem, které by si je  mohly udělat zároveň s potvrzením do 

tábora.Registrace jednotlivých týmů jsou ve skladu. 

Kdo ještě registraci k prodloužení nedodal, má poslední šanci ji dát do skladu do středy 24.6. do 18.00, jinak si její 

prodloužení bude muset zajistit sám! 

TRENÉŘI A VEDOUCÍ, 

Prosím o stručné zhodnocení sezóny 2014/2015 s perspektivou a cílem pro novou sezónu 2015/16 – nejpozději do 

neděle 28.6.V příštím zpravodaji byste tato hodnocení našli spolu se všemi konečnými tabulkami. Díky! 

VE FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR USPĚLI MUŽI SLAVIE VÍTĚZSTVÍM NAD BOHEMIANS 3:2 A ŽENY SLAVIE VÍTĚZSTVÍM NAD 

HOSTIVAŘÍ 2:0. 

NAŠI HOŠI SE NA TURNAJI OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ V POLSKU NEZTRATILI:ve výběru byli Uhlíř Matoušek Kozák Kasl , 

bolevečtí Zuna a Tomeš, kadaňský Bodnár a další.V prvém utkání podlehli Polsku 0:3, pak porazili Slováky 

3:2/g.Uhlíř,Bodnár a Kozák/,proti Polsku B skórovali Zuna, Bodnár a Kasl a ve finále porazili Polsko 3:1, g.Bodnár.  

PŘIPRAVME SE VŠICHNI NA ZAKOPÁNÍ HOKEJKY 27.6. ve 14.30!  


