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GÓLŮ A  ZÁPASŮ 

SPONZOŘI ODDÍLU : 
ZF Friedrichshafen AG – generální sponzor                           adidas ČR s.r.o. 

INBYT - kompletní přestavby bytových jader a půdní vestavby-603 247 449  www.inbyt.cz  
NOVIS-NOSEK - vybavení na pozemní hokej             DYBS - stavební firma 
ATELIER SOUKUP - architektonická, projekční a inženýrská kancelář 

RICHARD DRASKÝ - malby a nátěry fasád /603 798 144 
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 
 
 
NÁDHERNÁ  ATMOSFÉRA  PŘI  ZAKOPÁNÍ HOKEJKY  27.6. 
HRÁČI SEZÓNY 2008/9: muži:Jan Dolejš,ženy:Zuzana Dvořáková,st.dorostenci:Tomáš 
Vrkoč,ml.dorostenci:Ondřej Rollinger a st.dorostenky:Alžběta Nedvědová 
VÍTĚZOVÉ „BOMBERA 2009“ : Jakub Vyleta,Patrik Heger,Kamila Doležalová,Denisa 
Vyletová,Adam Klečka,Adam Uhlíř,Jakub Hofman,Michal Tomášek,Josef Löffler,Martin 
Rollinger,Jaroslav Kasl,Michael Schnappauf a Daniel Sedláček 
SROVNÁNÍ POSLEDNÍCH DVOU SEZÓN/hodnocení trenéři tají/ 
 
Otevřeného turnaje při „zakopání hokejky „se zúčastnilo ve dvou kategoriích a 21 týmech 
celkem 104 hráčů! Přitom byly předány medaile Mistrovství ČR,vyhlášeni hráči sezóny 
2008/9 a vítězové soutěže Bomber 2009 – viz výše. 
Ve finále skupiny do 12 let porazili Krysáci/Poustka,Kasl,Hes,Dráb/družstvo Pohár 
/J.Soukup,Urban,Kilián,Hofman,A.Radvanovský/ 2:1,ve finále skupiny nad 10 let porazil tým 
Nevim/T.Vrkoč,Kudlič,T.Koryťák,Sochor,Balvínová/ Lenochy/T.Rumplík,Krásný,Hofrichter ml. A 
P.Rumplík/ 2:1.Nejpočetnějším  rodinným  týmem byl „Kuzmas team“ s 10 hráči. 
 
 



Srovnání sezón 2007/08 a 2008/09 
 
Muži A: loni 3.,letos 2. v extralize:tři roky po sobě na „bedně“,to je výsledek tvrdé práce a 
promyšlené přípravy tohoto týmu,ve kterém „klobouk dolů“ před příkladným přístupem těch 
nejstarších hráčů a hlavně trenéra Tomáše Levého. 
Muži B: loni i letos 3. v I.lize: stálá chuť do hry u „veteránů“,ba i některých „mlaďochů“udržuje 
tento tým v poměrně dobré herní kondici. 
Ženy: loni 5.,letos 4. v I.lize:herní zlepšení je určitě větší,než posun o jednu příčku v tabulce,stále 
je nás však málo. 
St.dorostenky:loni 6.,letos 5.:i když v posledních dvou utkáních získaly se  čtvrtým Hradcem 4 
body,hrozilo nedohrání soutěže.Snad pomůže „léčba Jogínem“,ale také to chce širší kádr. 
St.dorostenci: loni i letos druzí:opět jsme ve finiši předali titul Slavii,která si ho více zasloužila. 
Neodpovědnost některých hráčů i střídání vedoucích byly hlavní příčinou,že jsme nedosáhli na titul. 
Ml. dorostenci: loni Mistři ČR,letos 4. : tým měl rozhodně na to,aby hrál ve skupině nejlepších tří 
celků,ale nemocnost i malý počet věkově ml.dorostenců hrály svou roli,i když trenér Soukup 
dělal,co mohl.Tým zachraňovali starší žáci,z nichž mnozí sem již přejdou. 
St.žáci:loni i letos Mistři ČR:když jsme loni tvrdili,že trenéři Čech a T.Vrkoč s nevyrovnaným 
týmem dokázali zázrak,musíme totéž zopakovat i letos.Svým přístupem dokázali motivovat své 
svěřence a i po zklamání z haly je přesvědčili,že je třeba se o titul poprat.Velké díky! 
Ml.žáci: loni Červení 2.,Bílí 3.,letos Bílí 2. a Červení 6.:Teprve od haly jsme kluky rozdělili  do 
dvou týmů,na jaře pak hráli za nás i někteří talenti z přípravky.Na Presidentském poháru Bílí 
neprohráli a obsadili 2.místo,pro ty, kteří hráli za Červené/a budou ještě minimálně rok v 
ml.žácích/,to byla výborná škola.Dík patří trenérům J.Vrkočovi a Bendovi. 
Dva týmy přípravek a dva týmy benjamínků/ z toho jeden z Litic/ a také dva týmy žaček 
bojovaly na několika turnajích se střídavými úspěchy.Zde je třeba pochválit nejen dospělé trenéry 
Levou,Poustku,Bendu,Hofmana,Doležala,ale i mladé asistenty 
Sochora,Nečase,Nicklase,Rollingera,J.Koryťáka,L.Nocara,Vyletu,Šmídovou a další.V široké 
základně žactva je naše oddílová budoucnost. 
Senioři:venkovní turnaj letos zatím nehráli.Snad až v srpnu. 
Konečné tabulky soutěží: na stránkách ČSPH : Zprávy STK č. 3/09 


