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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 
 

ODDÍLOVÝ  DEN 

Ve čtvrtek 27.6. se uskutečnil  oddílový den s vyhodnocením sezóny 2018/19 a společným fotografováním 

jednotlivých týmů. 

Benjamínci a přípravka absolvovali řadu turnajů, v nichž byli většinou „ na bedně“. 

Mladší žáci:  A tým vybojoval bronzové medaile,B tým byl 5.ve skupině o pořadí,celkově 13.v ČR 

Starší žáci: A tým vybojoval bronzové medaile, B tým vyhrál slabší skupinu,celkově 8.v ČR 

Starší žákyně : obsadily 5.místo v ČR 

Dorostenky: vybojovaly bronzové medaile v ČR 

Dorostenci : vybojovali stříbrné medaile/po áčku mužů nejúspěšnější!/ 

Ženy : v extralize 6.v ČR – zatím nejlepší umístění 

Muži B : 8.místo v extralize 

Muži A : vybojovali titul Mistra ČR, podruhé v historii, poprvé před devíti lety 

Veteráni: ve veteránské lize obsadili 5.místo 

 

 



 

 

Pak následovalo vyhodnocení jednotlivců: 

U benjamínků to jsou Václav Kokoška a David Strejc, u přípravky Kristýna Daňsová 

U mladších žáků A Tereza Kudrnová , u B družstva Filip  

U starších žáků A David Valenta a u B družstva Dominik Purkart 

U starších žákyň Magdalena Císlerová 

U dorostenek Klára Průchová 

U dorostenců Michal Tomášek 

U žen Adéla Kožíšková 

U mužů Tomáš Nečas 

U veteránů Pavel Kykal 

Dále litický Štybar: Saša Hofman 

Osobnost roku : Václav Nocar 

 

ZAKOPÁNÍ HOKEJKY 29.6. 

Už předem se vědělo, že termín není  nevhodnější.Proto byla i účast slabá.Vzhledem k k velkému vedru nebyla ani 

chuť   k hraní turnaje v pozemním hokeji.Co se však podařilo,bylo ugrilování selátka a jeho konzumace,jakož  i 

ochutnávka pouťových koláčů paní Bendové.A zároveň start tradičních „kol“v prvním prázdninovém týdnu. 

ČR  U 21 – Polsko  U 21  1:4 a 0:3 

V sobotu 29.6. a v neděli 30.6.se na naše hřišti uskutečnila dvě přípravná utkání juniorů v pozemním hokeji.Oba týmy 

se připravují na ME, Poláci o třídu výš.To bylo také vidět na obou zápasech,kdy nás soupeři jasně přehrávali.Nicméně 

tento „Plzeňský výběr“ Lukáše Nocara a Petra Jurka v tropickém vedru ukázal vzdorovat silnějšímu soupeři.Vždyť ve 

druhém zápase poprvé inkasoval až ve čtyřicáté minutě.Potěšila i slušná účast fanoušků.  

VANDR NA GUTŠTEJN 

V sobotu 29.6.2019 jsme vyrazili z hlavního nádraží směr Bezdružice. Po prohlídce místního 
zámku jsme se přesunuli na zříceninu hradu Švambek a odtud přes studánku Lásky na 
Gutštejn. Zde jsme přespali a ráno ťapali do Konstantinových Lázní. Po obědě jsme hupli na 
čungálu a vyrazili dom. Myslím že se letošní vandr povedl a všech jedenáct starších žáků a 
já jsme si to užili. Za rok AHOJKY!!! VRKY  
 
 


