
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

www.ph-litice.cz 
HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY GÓLŮ A  ZÁPASŮ 

SPONZOŘI ODDÍLU : 

ROBSTAV STAVBY s.r.o.  - generální sponzor  •  adidas ČR s.r.o.  •  PLZEŇSKÝ KRAJ 
Truhlářství  HÁJEK  •  INBYT - kompletní přestavby bytových jader  •  DYBS Plzeň s.r.o.  

TAX PARTNERS  •  VÁCLAV DUCHEK - zámečnictví  •  JAN ŠPILAR - ryby, drůbež 
REMVIKO s.r.o.   •  ATELIER SOUKUP - architektonická kancelář  •  MARBES consulting s.r.o. 

AGROFARMA LITICE s.r.o.   •  Richard DRASKÝ - malby a nátěry fasád 
 

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 
 

VYDAŘENÉ SOUSTŘEDĚNÍ DOROSTENCŮ NA NOVÝCH HUTÍCH  21. – 24.2. Účastníci: Čvančara Kordík V.Nocar 

Pecháček Uhlíř Heger Vyleta, vedoucí Hofrichter, Vrkoč, Nocar.Za téměř ideálních  sněhových podmínek/ během 

pobytu připadlo cca 50 cm sněhu/ jsme odjeli vše,co bylo v plánu.Čerstvý sníh sice stopu zpomaloval, ale všichni 

makali tak, že tempo bylo několikrát přímo „vražedné“. Ve čtvrtek: Lipka-Michlova Huť – Šindlov – Nové Hutě/U 

Krtka/. Pátek: Nové Hutě-Borová Lada –Knížecí pláně – Židovská cesta – Pod Stolovou horou – Stráž – pramen Vltavy- 

Černá hora – Ptačí nádrž – Černohorská nádrž – Filipova Huť – Březová Hora – Jezerní slať – Hůrka –Přilba – Nové 

Hutě. Sobota: Nové Hutě – Šindlov- Michlova Huť – pramen Volyňky – Obrovec- Kubova Huť – Boubín – Kubova Huť – 

Obrovec – Světlá hora – Švajglova Lada – Kamenná hora – Šindlov – Nové Hutě. Neděle: fotbálek  v prašanu a stejnou 

cestou  jako ve čtvrtek zpět na vlak na  Lipku. Celkem jsme nalyžovali kolem 120 km! Výborné večeře nám uvařila 

paní vedoucí. Bylo to fajn, chlapi, dík! /Hofr/. 

Dodatečná zpráva o turnaji v Rakovníku – benjamínci Litic-Lvíčata: Hráli: Duchková Rut Svoboda Kykalová Kušnierik 

a Královec. Výsledky: s Bolevcem 0:1, s Kadaní 1:0,s Myšpulíny  a Rakovníkem B 1:4 a s Rakovníkem A 0:6.Přes velký 

počet obdržených branek jsme se něco naučili/pokládání hokejek/.Všechny 3 góly dal Královec,nejužitečnější 

hráčka:Janička Duchková. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 

Pátek 1.3. v 19 hodin v klubovně valná hromada oddílu.Účast hráčů nad 18 let samozřejmá , vítáni budou rodiče a 

příznivci našeho oddílu. 

NE 3.3. Turnaj ml.žáků na Bohemce, příprava na MČR, jedou oba týmy, sraz v 6.45, odjezd v 7.00 



ÚT 5.3. začínají jarní běhy Litické míle – start  vždy v 17 hodin, pozor! U školy!/pak 12.,19. a 23.3./  

NE 10.3. Finále MČR mladších žákyň na Bohemce s naší účastí 

PO 11.3. valná hromada TJ Plzeň – Litice v Lidovém domě od 18.30 – náš oddíl má 15 delegátů 

ČT 14.3. Rada ČSPH v Praze 

ČT 14.3.  v 16.00 na plzeňské radnici vyhlášení sportovců Plzně za rok 2012: ml.žáci – zástupci Homolka a 

Sochor,trenéři Benda a Vrkoč 

NE 17.3. finále MČR ml.žáků v Plzni na Slavii s naší účastí 

SO 16.3. a NE 17.3. seminář trenérů v Praze – nové pojetí trénování mládeže podle p. H.Weina 

ČT 28. 3. a PÁ 29.3. herní kemp na hřišti v Liticích pro přípravky , ml. a st.žáky  vždy od 8 do 16 hodin.Náplň: 

technika hokejky,obratnost s hokejkou,moderní tréninková škola podle p.H.Weina.Budou-li zájemci- gólmani- 

bude i pro ně speciální trénink.Cena: 180.-Kč na den/v ceně oběd,svačina pití, příspěvek na UT/, platí se hotově na 

hřišti. Přihlášky: mailem  na : levy@ph-litice.cz – do 24.3., uvést jméno,příjmení, kategorie,herní post a na kolik 

dní se přihlašujete/lze i na jeden den/. 

SO  30.3. na hřišti „ zabijačka“ 

PÁ 5.4. – NE 7.4. přípravná utkání mužů /žen?/ s Norimberkem 

  


