
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

www.ph-litice.cz 
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 
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA JUNIORSKÝM ŠAMPIONÁTEM 
 

Do konečné nominace reprezentace ČR se dostali bolevečtí Zuna a Tomeš a naši Skála, Kasl, Gerlický, 
Matoušek a O.Sochor. Rozhodně patřili k těm nejlepším na turnaji. I když se očekával celkově lepší výsledek 
naší reprezentace, museli jsme se smířit s tím, že náš tým a Portugalci byli nejslabší. Je to reál, víme 
alespoň, na čem máme pracovat během dvou let, než bude další mistrovství. Tým je mladý, a někteří 
stihnou i příští šampionát. 
      Výsledky: s Tureckem 1:3/gól Gerlický/, s Irskem 0:8, s Běloruskem 2:4 / Zuna a Grlický/, s Portugalskem 
5:5 / J.Griebl 1, Gerlický a Sochor po 2/ a s Itálií 0:5. Zachránili jsme se v II.divizi. Konečné pořadí: 
Skotsko, Rusko, Irsko, Turecko, Itálie, Bělorusko, ČR a Portugalsko. 
 

 

DÍVKY SKONČILY NA PĚKNÉM PÁTÉM MÍSTÉ 

Stejný šampionát dívek U 21 se konal v Turecku. Z našich hráček se nominovaly L.Duchková,  L.Dolívková a 

A.Kožíšková. Po výsledcích 2:1 s Rakouskem, 0:2 se Skotskem, 0:3 s Walesem, 8:2 s Tureckem /Dolívková 2 

góly/ a 2:2 s Polskem obsadily reprezentantky ČR krásné 5.místo, když je porazily jen postupující Walesanky 

a Skotky. Konečné pořadí: Skotsko Itálie Wales Ukrajina ČR Polsko Rakousko a Turecko. 

 

 



 

NÁVŠŤĚVA  U PANA HEJTMANA BERNARDA  PANA PRIMÁTORA BAXY 

Krajský úřad 
 
V pondělí 17.6. jsme se všichni členové mistrovského týmu sešli před krajským úřadem. 
Přijal nás hejtman p. Bernard společně s hokejisty Škody Plzeň a ze zástupci sportu kraje.  
 
 
V úvodu si vzali slovo Tomáš Levý a Michal Hofrichter, kteří nastínili, kde se pozemní hokej hraje, jak si 
stojíme s porovnáním se světovým hokejem. Vyprávěli i příběh sezóny, práci s mládeži. 
Po diskuzi jsme podali i rozhovor do televize ZAK. 
Jako dárek byl od hejtmana připraveny dort s našim znakem. 
My na oplátku předali pamětní fotku, s dresem a hokejku nejlepšího střelce ligy s našimi podpisy. 
Děkujeme kraji za příjemné posezení a ocenění našeho úspěchu. 
 
Radnice 
 
V pondělí 22.7. společně s mistrovským týmem házené jsme usedli do hlavního sálu radnice, kde po 
představení od vedení města v čele se starostou Baxou jsme oba týmy předaly pamětní fotografie, hokejku 
a mistrovské dresy. 
Velice příjemná kamarádská atmosféra.  
Po předání dárku, jsem se přesunuli do vedlejšího sálu, kde bylo připraveno občerstvení formou cateringu.  
Děkujeme vedení města za tuto čestnou událost a ocenění našeho mistrovského titulu. 
 
Michal Bárta 
 

 

KOLAŘI PŘES KERSKO , PRACHOVSKO NA JEŠTĚD 

Opět sedmička cyklistů vyrazila na tradiční kola - Pionýr, Hofr, Savec, Car, Bredbery, Vyhlídka a Šmajchl -

vyrazili na svou pouť opět směrem k nádraží. Tajný sen jednoho z účastníků zájezdu partu vyplivl v Lysé nad 

Labem, zavedl je kolem Labe k zahrádkářům v Kersku, odvedl na kopec a hrad Bradu, přes Sedmihorky a na 

dohled Hrubé Skály do Českého Dubu, aby tady přání dalšího z "roveristů" všechny vytáhlo až na Ještěd. Za 

radostných popěvků všech sportovců. Cesta skončila po neuvěřitelném sjezdu dlouhém několik desítek 

cyklometrů, až si někteří naladili svá kola, která tentokráte zpívala svoji ódu na radost  směrem dolů. Na 

rozdíl od sportsmenů. Ti ořechoví pějí jen směrem vzhůru. Z Jablonné v Podještědí se pak výprava pod 

obezřetným dohledem doktora Šedovlase vlakmo přesunula na tradiční loučiště v Smetanových sadech.      

Sáva. 


