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HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY GÓLŮ A  

ZÁPASŮ 

                                      SPONZOŘI ODDÍLUSPONZOŘI ODDÍLUSPONZOŘI ODDÍLUSPONZOŘI ODDÍLU : 
DAOS PLUS spol. s r.o. , INBYT –  kompletní přestavby bytových jader a půdní 
vestavby - 603 247 449 / www.inbyt.cz , paní MAJEROVÁ , PODLAHÁŘSTVÍ  
VÁCLAV FÜRBACHER, NOVIS-NOSEK – vybavení na pozemní hokej, pan  
LUFT – stavební firma, ATELIER SOUKUP, DYBS – stavební firma, 
RICHARD DRASKÝ– malby a nátěry fasád /603 798 144, ANT – SAT SERVIS 
– montáže slaboproudých zařízení  - pan Pelíšek, Sladkovského 31, Plzeň Slovany                                       
    

    

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍVYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍVYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍVYBAVENÍ 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 

NOVĚ -  značky GRAYS, TK  - věci možno zakoupit ihned nebo na 
objednávku !!! 
Vše za stejné ceny, jako mají hlavní dealeři těchto značek v ČR !! Máte to bez práce , za stejnou 
cenu i se zárukou !! Část zisku jde od oddílové pokladny !!! 
 
TURNAJ MYŠEK 18.11.VYHRÁLA KADAŇ,MYŠKY BYLY DRUHÉ 
BENJAMÍNCI HRÁLI 18.11. V BOLEVCI,ZPRÁVA PŘÍŠTĚ 
ŠKOLENÍ EXTRALIGOVÝCH ROZHODČÍCH 17.11.se zúčastnili Poustka,J.Vrkoč,Volf a jako 
trenér Benda,neomluvil se M.Mádr. 
DALŠÍ HODNOCENÍ TÝMŮ TRENÉRY,tentokrát starší dorostenci/Jurek/ a 
ml.dorostenci/Soukup/ 
Prosíme všechny, kteří mají plakáty, vlaječky, poháry apod. s tématikou pozemního hokeje 
z různých akcí, které jste navštívili a chcete je dát do naší NOVÉ KLUBOVNY, předejte je 
T.Levému. Jde o představu, kam to vše umístit.DÍKY !! 
TURNAJ MYŠEK: 
V A skupině zvítězila Kadaň,když porazila Rakovník A 3:2 a Rakovník B 3:0.Mimo soutěž podlehla 
Červeným Myšákům 0:4.Druhý Rakovník A porazil Rakovník B 4:0 a mimo soutěž podlehl Červeným 
0:6.Třetí Rakovník B podlehl mimo soutěž Červeným 0:3. 
V B skupině zvítězili Bílí Myšáci,když porazili Myšky 6:1 a Č.Budějovice 9:0.Druhé Myšky porazily 
Č.Budějovice 3:1. 
O 4. místo porazil Rakovník B Č.Budějovice 1:0,o 2.místo Myšky Rakovník 2:1 a ve finále podlehla 
Kadaň Bílým ,kteří hráli mimo soutěž,0:1. 
Nejlepší hráčka: Martina Cachová – Myšky,gólmanka Tereza Kopřivová –Rakovník B a střelkyně 
Tereza Doubková – Rakovník A. 
Vítěz – Kadaň- měl nejvyrovnanější tým,druhé Myšky dokazují neustálé zlepšení,zbývající dívčí týmy 
získávají zkušenosti.Oba týmy Myšáků předvedly,že jsou o krok před děvčaty. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Střel-ci /kyně: Kadaň: 3 Kottová,2 Dolenská,1 Laslofiová 
                        Myšky: 3 Cachová,1 A. a J.Martinovská,Kolínková 
                        Rakovník A: 4 Doubková,1 Hanzlová,Chytrá,Polívková 
                        Rakovník B: 1 V.Kopřivová 
                        Č.Budějovice: 1 Tomanová 
Mimo soutěž: Bílí: 8 Kordík,2 Franc,3 Čvančara,1Uhlíř,Nocar,Vyleta 
                       Červení:6 Karnold,2 Pecháček,Klečka,1 A.Radvanovský,Kožnar,Tomášek 
Sestavy: Myšky:Musilová,V. a K.Doležalovy,A. a J. Martinovské,Cachová Pecková Švarcová Hanelová 
Kožíšková 
Bílí: Beránek Vyleta Rybka Kordík Čvančara Nocar Uhlíř R Radvanovský Franc 
Červení:Skála Pecháček Benda Karnold Bezděk A.Radvanovský Klečka Tomášek Kožnar Kozák. 
Dík patří organizátorům: Benda, Vrkoč, Koryťáková, Szöcsová a rozhodčím: M.Vrkoč, J.Koryťák  
 
 
Hodnocení ml. dorostu za podzim 2007     
  
21 bodů ze sedmi zápasů a skóre 35:7 by svádělo k přesvědčení, že je vše v pořádku a tým "šlape".  
Bohužel to není tak úplně pravda a to zásluhou většiny hráčů. Průměrná účast hráčů na trénincích 58%. 
V průměru to znamená, že každý hráč téměř každý druhý trénink vynechá. Jak je to s docházkou viz 
níže. V tomto nízkém počtu hráčů na tréninku se nedá vést trénink a nacvičit pohyb hráčů na hřišti a další 
herní činnosti. Většina z hráčů neví, jak se pohybovat a vznikají tím vážné chyby směrem dopředu i 
dozadu. Je nutné zvýšit tréninkovou aktivitu a tyto nedostatky odstranit, jinak se neposuneme dále. 
Kladnou stránkou družstva je, že i když se nedaří, bojuje až do konce a tím získává cenné body. Dáli si 
lze všimnout zlepšení hry u hráčů, kterým nebylo naděleno tolik šikovnosti a průměr družstva je 
herně celkem vyrovnaný. Tým je tažen především výkony J. Koryťáka, který dělá velký rozdíl mezi 
naším týmem a zbytkem startovního pole. 
Docházka: 
Hofrichter 77%, Horák 31%, Jereš 31%, Kalvas 46%, J. Koryťák 69% (byl přeřazen do tréninkové 
skupiny A), Mach 85%, Majer 46%, Nicklas 54%, Polívka 85%, Reš 46%, Šindelář 77%, Touš 62%, 
Volf 69% a M. Vrkoč 38%. 
 
 
Starší dorost – podzim 2007 
 Průběžné první místo díky nejlepšímu skóre je uspokojivým výsledkem. Nebýt zápasu se Slávií 
(prohra 2:0), který jsme si prohráli sami svojí žalostnou produktivitou, spokojenost s výsledky by mohla 
být maximální. Vše máme ve svých rukou a doufám, že na jaře budeme moci oslavit další titul do sbírky. 
Hodnotit herní projev týmu jako celku jde jen těžko, na to by bylo potřeba hrát víc vyrovnaných zápasů. 
Ale každopádně v našich starších dorostencích dnes nenajdeme nikoho, kdo by nemohl zanedlouho hrát 
extraligu za „áčko“ a být platný pro svůj tým (ale záleží samozřejmě na každém, jestli o to bude stát). To 
je velké pozitivum. 
 Bohužel se nám nedaří najít uspokojivý model tréninků pro starší dorost. Na podzim jsme se 
pokusili o to, aby měl starší dorost samostatný trénink, ale plán ztroskotal na slabé účasti. Ti, kteří trénují 
pravidelně, patří do áčka a s dorostem netrénují, ostatní se (až na dvě výjimky) objevují sporadicky. Pro 
jaro musíme vymyslet jiný model. 
 Celkový pohled na soutěž starších dorostenců není zrovna veselá – kvalita rok od roku klesá, 
chybí nám vyrovnané zápasy. 
 
 


