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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 !!! 
 
POSLEDNÍ ZPRÁVA SPORTOVNÍ JE RADOSTNÁ:ST. DORCI DVAKRÁT VYHRÁLI 22.12. 
DODATEČNÉ INFORMACE 
HRÁČI KOLA:MATĚJ KUNTE A TOMÁŠ VRKOČ 
STAV SOUTĚŽE BOMBER 2008 K 31.12. 
NA PŘELOMU DVOU ROKů 
=================================================================== 
 
1.KOSTELEC - ST.DCI:NEČAS T.aJ.KORYŤÁK T.VRKOČ KUNTE KRÁSNÝ RUMPLÍK   LUFT L.MÁDR 
porazili nejprve Bohemians Praha 10:2/2:2/,když hlavním strůjcem vítězství byl střelec 3 gólů Kunte,po 2 přidali Vrkoč a Luft 
a po 1 Rumplík a T.Koryťák.Ve druhém utkání porazili Pragu 3:1/2:1/ a o vítězství se zasloužil hlavně střelec všech 3 gólů 
Vrkoč. 
Tým koučoval J.Vrkoč,za což i on,stejně jako celý tým,zaslouží dík. 
 
2.DODATKY: a/v utkání žen skórovala Szocsová,nesprávně uvedena Nedvědová 
   b/v přátelském utkání ml.žákyň s Kadaní/6:5/daly po 3 gólech Kolínková a Švarcová 
 
3.SOUTĚŽ  AKTIVITY BOMBER 2008 - STAV K 31.XII.2007: 
 
   BENJAMÍNCI: 11.ZŠ/29/                             ML.ŽÁCI:/25/ 
   ===============                                   ============== 
   44 Rollinger                                                63 Vyleta 
   43 Kasl                                                      62 Pecháček 
   42 Peš                                                       61 Benda Kordík Kožnar 
   40 Chocholoušek 32 Freisleben Schnappauf  60 Tomášek 58 Karnold Čvančara 
   31 Dráb Gerlický 30 Rybář Šiman                 56 Franc 52 A. a R.Radvanovský 
   28 Hes 27 Skála 26 Sochor Šmíd                 52 Uhlíř Suchý 50 Jirka 49 V.Nocar 
   24 Horáček 21 Mazanec Náměstek              47 Beránek Čechura 46 Kozák 
   21 Kouba Polanecký Vlček                          44 Bezděk 42 Klečka 40 Kadlčík 
   16 Schlehofer Sýkora 14 Matějka                 39 Rybka 22 Vrba 21 Petrivaldský 
   13 Bystřický Durchan 9 Geiger                      8 J.Horák 
    3 Dolejš 2 Mráz 1 Jung     
 



  
 
 
  BENJAMÍNCI-LITICE/22/:                           ŽÁKYNĚ:/16/ 
   ===================                          ========== 
   26 Průchová                                              42 Pecková 
   22 Tomášek                                              40 K.Doležalová 
   20 Loffler Soukup                                       37 Kožíšková 
   18 Sak 14 Rutová Rut 13 Polívka Mourek     35 Kolínková Švarcová 32 V.Doležalová 
   11 Silovská 10 Muška 8 V. a D.Kovář          29 Hanelová 26 Sobotová 24 J.Martinovská 
    6 David Kovářová 5 Macek 4 Duchková       22 Vyletová 19 A.Martinovská 18 Cachová 
    3 Nocarová 2 Matoušek 1 Kužvartová         13 Soprová 11 Strejčková 6 Musilová 
    9 Hofman 5 Eliáš                                       2 Šmídová 
 
   STARŠÍ ŽÁCI : /17/: 
 
4. NA PŘELOMU LET 2007 A 2008 
   a/ Ohlédnutí za rokem 2007: 
       ==================== 
    V naší 36leté historii se právě tento rok zdá být nejúspěšnější.A sice proto,že vlajková loď oddílu, áčko mužů,dosáhlo v 
nejvyšší republikové soutěži na stupně vítězů,dokonce na stříbrnou příčku.To není úspěch jednoho soutěžního roku,ale je to 
výsledek dlouhodobé cílevědomé a poctivé práce zejména s mládeží.A tento úspěch doprovází další 2 tituly Mistrů ČR - 
mladších žáků v hale a mladších dorostenců venku.Tím dosáhl počet mistrovských titulů našich mládežnických družstev 
úctyhodného čísla - 14,přičemž i další mládežnická družstva vybojovala letos stříbrné a bronzové medaile.Jsme si vědomi,že 
v některých případech nevisí medaile příliš vysoko,ale to je problém našeho sportu vůbec. 
    I v tomto roce jsme organizovali řadu úspěšných akcí,zejména pro mladé.Několik turnajů v hale i venku,nejúspěšnější se 
nám jeví VC Plzně,kdy v kategorii mladších žáků hrálo 10 týmů a v kategorii benjamínků dokonce 12 týmů.Dále jsme byli 
společně na lyžích na Šumavě ve 3 termínech,letního soustředění v Melchiorově Huti se zúčastnilo 59 žáků,žákyň a 
dorostenců/dospělí tam byli zvlášť/.Dále jsme pro širokou veřejnost,ale hlavně pro naše děti zorganizovali dětský den a 
Mikulášskou nadílku s čertovským diskem. 
   Na třetí pokus se nám podařilo v Liticích podchytit ty nejmenší a mezi" Kuzmíky" jich chodí kolem patnácti. 
   5.XII.byli přijati na plzeňské radnici mladší žáci se svými trenéry a oceněni za zisk titulu Mistrů ČR pro rok 2007. 
   Ne vše se nám však podařilo.Přestože se v našem oddíle snažíme i o výchovu fair play 
/viz náš kodex chování a průběžná výchova/,nedokázali jsme zabránit incidentu po utkání s Bohemkou 6.X. t.r.Přijali jsme 
opatření,aby se podobný jev/i když v tomto případě neskutečně zveličený/vícekrát neopakoval. 
   Mezi naše slabiny patří i nedostatek vlastních rozhodčích.I tento problém řešíme,ale je to běh na dlouhou trať,přes noc se 
dobrý a hlavně jezdit pískat ochotný rozhodčí nenarodí. 
   b/Co nás čeká v roce 2008: 
      ==================== 
      Pro celý český pozemní hokej : 100 výročí existence našeho sportu v ČR.K tomuto výročí se bude vázat 
veškerá činnost celé naší pozemkářské rodiny,tedy i nás. 
      Premiéra v evropské klubové soutěži.Po organizační stránce zajištění dopravy,ubytování,stravování,účasti 
příznivců.......atd.,ale hlavně finanční zajištění takové akce.Nenechte Tomáše v této práci samotného!Přestože to pro hráče 
nebude levná záležitost,jistě to bude stát za to - měl by to být sportovní zážitek na celý život.A evropskému poháru bude 
podřízena i celá tréninková příprava  týmu.Cestu bude mít otevřenu každý,kdo bude ochoten 3x v týdnu poctivě 
trénovat.Samozřejmě cílem v Chance extralize je opět účast v boji o titul mezi nejlepšími čtyřmi týmy. 
     Právě v těchto dnech nám byla předána nová budova,ve které kromě 4 šaten,sprch,WC,kabiny pro rozhodčí,skladu a 
dalších nezbytných prostor máme i svou útulnou klubovnu.Bude záležet na každém,jak si tuto ne levnou investici budeme 
udržovat. 
Jistě lépe,než donedávna nám sloužící buňky. 
     Tak jako jsme odpracovali kolem zprovozněného hřiště v uplynulých letech přes 5 tisíc brigádnických hodin,čeká nás i 
nyní kolem nové budovy a jejího okolí neméně práce. 
     Rozhodně však ani při těchto náročných úkolech nechceme ubrat z naší každoroční aktivity.Již teď máme zajištěna zimní 
soustředění,zajišťujeme i letní tábor,připravujeme turnaje seniorů a benjamínků v hale,další ročníky VC Plzně pro mladší 
žákyně a mladší žáky a benjamínky. 
     Bohužel,nic není zadarmo,a tak v roce 2008 podstatně zvýšíme oddílové příspěvky.Věříme pevně,že tím 
neoslabíme naši členskou základnu ani dosud dobré výsledky na sportovním i společenském poli. 
                                                                                                      Váš Stanislav Benda                                
 


