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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 
 

 

 

NAŠI MUŽI ČTVRTÍ V EVROPĚ V HALOVÉM HOKEJI –PRAHA 15. – 17.1.2016 

Reprezentační tým mužů ČR i s naším Kubou Koryťákem sehrál pět utkání na ME.Ve skupině nejprve podlehl těsně 

1:2 pozdějším finalistům Rakušanům, když zejména v prvním poločase byl málo aktivní.Pak přehrál Švédy 5:3, když už 

vedl o 4 branky, ale v závěru už neměl sílu.V dramatickém závěru s Holanďany, když za 17 sekund se událo něco 

nevídaného: sporný TR , ze kterého Holanďané vyrovnali,což jim stačilo k postupu, ale jejich radost oslavovalo na 

hřišti více hráčů, než je povoleno ve hře,čehož využili naši k rychlému rozehrání sekundu před koncem a následovaly 

dva TR našich.Po tom druhém zachraňoval za gólmanem obránce a z následující penalty zajistil postup do semifinále 

Tomáš Procházka.Protest soupeře nebyl uznán, vše bylo podle pravidel.V semifinále jsme s Němci vydrželi hrát jen 

poločas.Pak nás zradila naše fyzička a soupeř nás nepustil takřka k ničemu.Po odvolání brankáře jsme ještě  dvakrát 

inkasovali:0:5.A boj o bronz s Rusy?Byli k poražení.Když jsme vývoj utkání otočili v náš prospěch na 3:2, nedokázali 

jsme proměnit dva TR, navíc jsme hráli několikrát ve čtyřech po zbytečných vyloučeních, a výsledkem byla porážka 

3:4.I tak však nelze hovořit o neúspěchu. Co by za to jiné sporty daly, kdyby byly čtvrté v Evropě.V týmu končí nejen 

několik dlouhodobých opor, ale i trenéři.  Je na mladých navázat na úspěšnou éru těch odcházejících.Týmu nelze 

upřít bojovnost, nasazení, snad i taktiku i techniku.K lepšímu výsledku chyběla lepší fyzická kondice a proměňování 

TR, ve kterém snad všechny týmy byly lepší./Benda/. 

I náš oddíl se podílel na organizaci ME.Zejména dobrovolníci Poustka ,L.Nocar, Matoušek a další z řad mládeže 

pomáhali.Navíc tři autobusy diváků od pátku do neděle přivezly do Prahy přes sto diváků z řad hráčů, funkcionářů i 

rodičů.Ti všichni prožili nádhernou atmosféru šampionátu a i jim patří dík. 

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 17.1. 



Sestava: Bystřická, Cislerová, Duchková L. a J., Kaslová, Klementová, Lhotáková, Průchová, 
Veselá 
Zápasy:  
Litice : Hostivař 1:0 (Kaslová) 
Litice : Rakovník 4:1 (Duchková 2x, Kaslová, Lhotáková)Verča. 
DOROSTENKY 10.1. 

Litice - Hostivař (1:0) 3:3 

Goly: Dolívková, Tušlová, Doležalová 

Slavia - Litice (2:1) 5:2 

Goly: Vyletová, Kožíšková 

Hrály: Bendová, Doležalová, Keberdlová, Kožíšková, Duchková, Tušlová, Dolívková, Vyletová, Válková, Pospíšilova, 

Kudrnová.Benda Lukáš. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 

SO 23.1. ZABIJAČKA, muži A Slavia a ml.žákyně Zelený pruh 

NE 24.1. Muži A Slavia , ml.žáci šedivka, sraz do 8.30, po turnaji schůzka s rodiči – cca 20 minut  


