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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 
 

 
BENJAMÍNCI SE BAVILI 

Hned brzy ráno ve středu 21.12. se sešlo na hřišti PH v Liticích 26 benjamínků, kteří si přišli užít předvánoční den. Děti 

si hned ráno při poslechu a zpívání písniček z pohádek namalovaly vánoční stromeček. Pak jsme vyrazili na 

tříhodinovou procházku do lesa, kde děti plnily několik úkolů, při kterých musely např. najít svůj domeček se 

stolečkem, kde se pak i nasvačily nebo musely chytit 3 "divoká prasata", najít trenérky v lese, "neutopit se" při 

potopě atd. Při návratu na hřiště na nás čekala příjemně vytopená klubovna a výborná polévka. Po jídle jsme  si 

vyrobili ozdoby a venku jsme si nazdobili vánoční stromeček a opekli buřty. Pak už bylo na každém ,co bude dělat, 

jestli sportovat na hřišti, točit se na oblíbeném kolotoči nebo být v klubovně a baštit vánoční cukroví nebo si zpívat 

známé pohádkové písničky.  

Prostě krásný předvánoční den 

Děkujeme Vaškovi Nocarovi za výborné zázemí v klubovně.Terka, Korďas, Niki, Kaku a Eliška. 

26.XII. VELKÁ SCHŮZE 

Normální lidi slaví Štěpána, ale my – nenormální –schůzujeme.Výbor oddílu od 17 hodin 
v klubovně řešil plánovanou rekonstrukci hřiště a klubovny s projektantem panem Červeným – 
šlo nám o to abychom tam měli, co tam chceme mít.V 18 hodin přišli další členové výboru a 
začala „VELKÁ SCHŮZE“.Ta je jednou za rok a řeší koncepční věci, na které není v průběhu 
roku čas.Bylo jich mnoho, schůzovalo se do půlnoci.Šlo hlavně o zlepšení úrovně 
tréninků,propagace oddílu,evidence a registrace členů, lékařské prohlídky,zahraniční 
turnaje,přípravy „áčka“na pohár na Ukrajině,pyramidu povinností jednotlivých 
družstev,otázku rozhodčích,atd., atp.Všem nám jde o to, aby náš oddíl fungoval lépe.Dík 
všem, co se o to starají a nehledí na to, že jsou svátky. 
 
 

 

 



 

 

VÁNOČNÍ POZEMÁČEK 

Je to k nevíře, ale letos 29.XII. se konal již pošesté turnaj rodinných družstev v halovém 
hokeji v LD v Liticích.Byla vidět radost ze hry jak u těch , co už něco umějí, ale i u 
těch,co drželi hokejku poprvé v ruce.Přihlásilo se  deset družstev a v tříhodinovém klání 
se utkali ve třech skupinách, aby se ve finále utkali ti nejlepší.Zvítězili 
Buldozerové/Kilián,J.Homolka a Královec/ před rodinným týmem Korďasů a týmem Babek.V 
následující soutěži na přesnost střelby zvítězili Vašek Královec v kategorii dětí a hlavní 
organizátor Michal Homolka v kategorii dospělých.Dík všem, co pomohli dobré věci.  
  
 
VESELÉHO SILVESTRA A ÚSPĚŠNÝ ROK 2017 PŘEJE REDAKCE. 


