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                                      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 
 
TŘETÍ BRONZOVÁ PŘÍČKA POTVRZENA:LITICE-RAKOVNÍK 3:0/0:0/ 28.6. 
VYDAŘENÉ „ZAKOPÁNÍ HOKEJKY“ - 95 HRÁČŮ V 18 TÝMECH! 
VYHODNOCENÍ ANKETY O NEJLEPŠÍ HRÁČE A SOUTĚŽE BOMBER  
TRENÉŘI KRÁTCE HODNOTÍ SEZÓNU 
HRÁČ KOLA:PETR JUREK 
BYLI JSME SE ROZLOUČIT S VÁCLAVEM RŮŽIČKOU 
 
LITICE A – RAKOVNÍK 3:0 Chance extraliga 
V posledním utkání sezóny nastoupili:Jurek Brada Soukup Čech Jurina Straka Vychron Dolejš Strejc Rumplík 
T.Koryťák T.Vrkoč a Nicklas.Do poločasu jsme nedokázali proměnit několik šancí,ale pak nejprve Strejc,pak 
Dolejš a nakonec Vychron stanovili konečný výsledek.Soupeř měl také několik šancí,zejména po TR,ale Jurek 
byl vždy proti.Nakonec máne na 3.místě o 3 body více než 4.Bohemians.Tabulky v mimořádné příloze,která má 
vyjít v Litických listech. 
 
TURNAJ „ZAKOPÁNÍ HOKEJKY“ na konci sezóny 
Celkem 95 hráčů z řad rodičů,příznivců,dětí i registrovaných hráčů v 18 týmech se utkalo v otevřeném 
turnaji.Mezi nejlepší 4 týmy se probojovali:Červové,Netušim,Nevím a Kuzma´s team. 
V dovednostních soutěžích kralovali:nadhoz a akrobacie s míčkem J.Koryťák a puš na dálku Dráb a Šiman.Za 
odměnu se svezli tradičně v kolečku řízeném předsedou oddílu. 
 
NEJ,NEJ,NEJ... 
Nejlepší hráči: Muži: Michal SOUKUP 
                          Ženy: Iveta BARTOŠKOVÁ 
                          Starší dorostenci:Tomáš KORYŤÁK 
                          Starší dorostenky: Zuzana DVOŘÁKOVÁ 
                          Mladší dorostenci: Michal VOLF 
Vítězové BOMBRA 2008 : Benjamínci 11.ZŠ: 1.Rollinger,2.Peš,3.Kasl,4.Chocholoušek 
                                              Benjamínci Litice: 1.Průchová a Tomášek,3.Soukup 
                                              Mladší žáci:1.Pecháček,2.Tomášek,3.Vyleta 
                                              Mladší žákyně:1.K.Doležalová,2.Kožíšková,3.Kolínková 
                                              Starší žáci: 1.Douděra,2.Rollinger 



 
 
TRENÉRSKÁ HODNOCENÍ: 
Muži A:Vstup do jara vynikající.Pohár v italském Milánu kapitola sama o sobě,i když ji 
               nelze brát za neúspěch.Pak určitý útlum,závěr opět podle představ.Vzhledem k nadměrnému 
počtu zraněných hráčů je 3.místo v Chance extralize úspěchem. 
Muži B: Spokojenost,je třeba tento trend udržet. 
Starší dorostenci:Přestože úroveň soutěže rok od roku klesá,na titul jsme nedosáhli.Tým je přechodnou 
kategorií,část hraje za A tým,část tvoří ml.dci.To se projevovalo na trénincích i při utkáních,tým neměl 
„duši“,proto nedokázal se o titul poprat a zbytečně ztrácel body/např. Ve Kbelích 2:7,zatímco doma na 
podzim 15:0!/.Stříbro však není neúspěchem. 
STARŠÍ DOROSTENKY:soutěž dohrána důstojně,většina těsných výsledků,někdy chybělo i štěstí.Příští sezónu 
musíme zatnout zuby.Máme na to,chce to jen máknout a více si věřit. 
Mladší dorostenci:Suverénní po celou sezónu,zlepšení u všech,dokázali zvítězit i bez nejl.hráče-
J.Koryťáka.Zapojili se i někteří st.žáci.Zápory:špatná docházka,malá odpovědnost vůči kolektivu,malá 
konkurence v oddílu i v soutěži/jen Hostivař soupeřem/Titul Misrů ČR mají právem. 
Starší žáci:Nevyrovnaný tým překvapivě vybojoval titul Mistrů ČR hlavně proto,že do konce soutěže o 
tento cíl bojoval.Pomohli i někteří mladší žáci. 
 Mladší žáci:Po celou sezónu patřili spolu s Bohemians k nejlepším v ČR,což dokázali i v závěrečném finále 
u nás: Červení stříbrní a Bílí bronzoví.Na podzim však zůstane jen 1 tým. 
 
RAKOVNÍK 27.6.Netradičního rozloučení s Václavem Růžičkou se zúčastnili členové našeho 
oddílu:Benda,Hofrichter,Levý a Koryťáková.Bylo to příjemné setkání s rodinou i řadou pozemkářů nejen 
z Rakovníka.Jen úsilí ostatních může částečně jeho absenci nahradit. 
 
 
 


