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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 
 

1.-3.3. SOUSTŘEDĚNÍ ŽEN V HOJSOVĚ STRÁŽI .Deset žen a dívek vyjelo první březnový víkend na zimní soustředění 

do Hojsovy Stráže.V pátek  měly holky,které se „soustředily“poprvé, bojovku,kterou výborně zvládly.V sobotu svítilo 

sluníčko a my vyjely z Hojsovky na Můstek, Pancíř a přes Tomandlův křížek na Šmauzy. Ze sjezdu máme téměř 

všechny pár modřin a boulí na všech možných částech těla.Pak jsme se stavěli na kozlovi na Hofmankách a přes 

Špičácké sedlo v podvečer doběhly na Hojsovku.Krásný výlet s krásným počasím. V neděli nás sluníčko vytáhlo brzy 

z postelí, a tak bylo dost času si povídat s paní domácí/mimochodem výborný penzion, výborná strava a domácí 

přístup k hostům/.Dojely jsme sice jen na Špičák, ale o to lepší bylo posezení na sluníčku s bezvadnými ženskými a 

výborným pivem.Sestava: 

Tušlová,V.Doležalová,Cachová,Kudličová,Koryťáková,Dvořáková,ŠSpinlerová,Hošková,Krejčíková,Petreková 

a………….Nelina./Monča/. 

VALNÁ HROMADA NAŠEHO ODDÍLU 1.3.MĚLA TRADIČNĚ NEVALNOU ÚČAST. Kdy už většina aktivních hráčů, ale i 

rodiče,o jejichž děti se celý rok staráme, pochopí , že jednou za rok by měli být u toho, když se bilancuje činnost za 

uplynulý rok a plánují akce na rok další? Nejvíce to mrzí ty, kteří chod oddílu zabezpečují,  a ostatním nestojí ani za  

to jim svou účastí za to poděkovat. Hospodaření bylo úspěšné díky sponzorům, dotacím i členským příspěvkům.Do 

výboru oddílu byli kooptováni  mladí Zuzana Dvořáková a Tomáš Nečas.Předseda TJ pan Klús v závěru ocenil naši 

práci zejména v oblasti práce s mládeží a s úspěšným získáváním nových trenérů a funkcionářů z řad mladých. 

BOHEMIANS 3.3. PŘÍPRAVNÝ TURNAJ NA FINÁLE MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ.Využili jsme nabídky pořadatelů a zúčastnili 

se přípravného turnaje.Přestože pro prázdniny jsme nejeli všichni, podařilo se nám postavit tradičně dva týmy, 

z nichž „B“ tým bude hrát ve finále  MČR 17.3. v Plzni. Ten také všechna utkání vyhrál, v posledním utkání s 

Bohemians 7:4, i když po vedení 1:0 soupeř otočil na 1:4. Porazil  dále naše „áčko“ 10:0,Kbely B 3:2,Kbely A 



6:1.Sestava  a góly: Vít Kilián, Vojta Kilián /11/, Urban/10/,Hofman/4/ a Šimek/1/.Červení pak  podlehli obojím 

Kbelům 0:2 a Bohemce 1:5,čestný gól Mašek, dále Skála Vlček Dušek Marval a Lanča. 

NEJBLIŽŠSÍ AKCE: 

5.3. zahájení jarních mílí u školy v 17.00, některé týmy už na umělce v Liticích, v 18.00 schůzka trenérů 

7.3. není trénink ml.žáků, 7.3. – 10.3. soustředění mužů a seniorů na Špičáku 

10.3. ml.žákyně v Praze -  finále MČR 

11.3. v 17.30 valná hromada TJ – máme 15 mandátů, ale může přijít každý 

16.3. a 17.3. trenérský seminář s H.Weinem v Praze – přihlášky do 10.3 

17. 3. Finále MČR ml.žáků v Plzni s naší účastí 

ČT 28. A PÁ 29.3. herní kemp mládeže v Liticích – více webové stránky a minulý zpravodaj 

SO  23.3. Plzeňský korbel/veteráni/, memoriál V.Hory/muži/ a turnaj kroužků v Praze,večer s PERLOU ve 20 LD 

SO 30.3. „zabijačka“ v areálu Hliniště 

PO 1.4. sekání vajec u LD v 17.00 

PÁ 5.4. – NE 7.4. přípravná utkání mužů s Norimberkem 

NEZAPOMEŇTE NA PŘÍSPĚVKY A SBĚR! 


