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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 
 

 
REMIZA A PORÁŽKA V PŘEDPOSLEDNÍM DVOJKOLE EXTRALIGY MUŽŮ 23.12. 
LITICE – SLAVIA 2:4/1:1/ 
LITICE – RAKOVNÍK 4:4/1:1/ 
Výborný výkon v obou utkáních.Škoda,že se letos nehraje play-off,naše forma šla 
nahoru!Branky v prvním utkání Nocar a Uhlíř,ve druhém Uhlíř 2, Benda a Bárta.Dále hráli 
Jurek,Koryťák,Čech,Čvančara,Kasl,Gerlický a Matoušek. 
 
Vánoční den pro děti 
21.12.2017 se konal dětský vánoční den v Liticích.  

Děti stavěly sněhuláky, hráli hry venku i vevnitř, tančili na diskotéce a uvařili si vlastní polévku. 

Domů si odnesli vánoční litický dárek a mnoho krásných zážitků.  

Den si užili jak trenéři, tak i děti. Niki B. 

Vánoční turnaj 

Osmého ročníku memoriálu Rudolfa Bernarda se zúčastnili naši muži .Hráli proti mladším a fotbalovějším soupeřům 

a skončili poslední.  

ME žen v hale  19.1. - 21.1.2018 

Vážení členi našeho oddílu, 

dovolujeme se Vás pozvat na ME v hale v Praze. Naším cílem je udělat velký plzeňský fanouškovský uragán. 
Nechte se zblbnout :-)! Pojďte si to užít! 

 



 

Pojeďte s námi jako diváci na ME!!! Udělejme opět oddílový fanklub G.  
Jak?! 

A. Objednáš si lístky na Ticketpro, domluvíš si dopravu a v hale se sejdeme G. 
B. Pojedeme dohromady - objednáš si lístky u svého trenéra, za každý den, kdy pojedeš, mu dáš 300,- 
do 12.1. a máš zajištěnu dopravu i lístky.  

Takže neváhejte a pojďte do toho Tomáš Levý. 

Vánočního pozemáčku 29.12.se zúčastnilo 7 týmů. 

Konečné pořadí: 1.Mamlasové,2.Samešovi, 3.Mečouni,4.Tygři, 5.Korďasové, 6.Houdkovi,7.Donátovi 

V dovednostech  soutěžích zvítězili Kordík Jan /žactvo/ a Martin Houdek /dospělí/. 

Dík všem,kdo se zasloužili o hladký průběh akce. 

29.12.jsme oslavili osmdesátiny Stanislava Bendy. 

Asi 60 účastníků oslavy – stará garda – si měli co povídat, vzpomínalo se na společné chvíle na hřišti i mimo ně  
O zábavu se postarala Perla ze Šťáhlav.Kuzma: Děkuji všem za množství darů.Abych všechny užil , musel bych 
se ujíst a upít k smrti.Ovšem největším darem pro mě bylo to , že jste na mou oslavu PŘIŠLI A UŽILI SI JI SE 
MNOU!Velkým překvapením pro mě byla účast kamarádů z Rakovníka, Kadaně i rozhodčího Soukupa.I jim 
děkuji za hodnotné dary a věřím, že se jim oslava líbila.Ať každému mé osmdesátiny připomene odznak STARÉ 
GARDY LITICKÝCH POZEMKÁŘŮ!  

NOVOROČNÍHO FOTBÁLKU se zúčastnilo asi 16 hráčů, a to je málo. 

Nejbližší akce:SO 6.1. veteráni v Rakovníku 

NE 7.1. muži B,C na Slavii,ženy B na Zeleném pruhu, dorostenci v Kostelci 
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