
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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 
 

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ SAHALY PO MEDAILI! PRAHA 10.3. FINALOVÁ ČÁST MČR V HALOVÉM HOKEJI ML.ŽÁKYŇ: 

V sestavě Kožíšková Lukešová Klementová Bystřická Dolívková Duchková a Průchová  v semifinále po celý zápas 

vedly,pak dostaly gól a ve třech sériích penalt bohužel podlehly – 1:2/Duchková/.V boji o bonz v pěkném zápase nás 

Hostivař přehrála 4:9/Dolívková 2,Bystřická,Kožíšková/.Pochvala celému týmu za hru,kázeň a spolupráci.Příště si již 

medaile nenecháme vzít! 

20 MUŽŮ A SENIORŮ NA ZIMNÍM SOUSTŘEDĚNÍ NA ŠPIČÁKU 7. – 10.3. KONEČNĚ POHROMADĚ, DOBRÁ 

ATMOSFÉRA, ALE STEJNĚ NĚKTEŘÍ BEZ OMLUVY CHYBĚLI. V útulné chatě na Špičáku jsme prožili plno legrace 

v přátelské atmosféře. Ve čtvrtek jsme sledovali neúspěšný zápas Viktorky s Ferenbachce, v pátek jsme se kochali 

krásným dnem ve stopách, v sobotu již nebylo super počasí, ale na lyže jsme vyrazili, navíc byl fotbálek v tělocvičně 

na Špičáku a sledování hokejového trápení Škodovky s Litvínovem.Dík patří všem za opravdovou pospolitost.Některé 

momenty z tohoto soustředění se objeví v příští oddílové ročence, proto se nechte překvapit. 

VALNÁ HROMADA TJ 11.3. měla z naší strany dobrou účast/ ale stále ti stejní/, TJ bude letos hospodařit s obratem 

kolem 1,600 000,-Kč.Novinkou v usnesení je zpoplatnění hodin v tělocvičně v LD, neboť na provoz a údržbu LD 

dostáváme stále méně peněz.Starosta Litic pan Janoušek ocenil práci funkcionářů TJ a slíbil i finanční pomoc, a to 

podle možností  svého úřadu. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 16. a 17.3. trenérský seminář s H.Weinem v Praze 

NE  17.3. od 10 na Slavii v Plzni finále MČR v halovém hokeji ml.žáků.Přijďte fandit! 

PO  18.3. zahájení tréninků Centra talentované mládeže s T.Babickým – 17 – 18,30 



SO 23.3. Plzeňský korbel – turnaj seniorů a seniorek na 11.ZŠ, memoriál V.Hory a turnaj kroužků v Praze, večer od 

20 hodin v LD večer s duem PERLA/ známe ze zájezdu na Moravu/, přijďte se pobavit! 

ČT 28. a PÁ 29.3. herní kemp mládeže v Liticích – bližší na webu 

SO 30.3. zabijačka v areálu Hliniště, PO 1.4. v 17 u LD tradiční sekání vajec 

PÁ 4.4. – NE 7.4. přípravná utkání mužů s Norimberkem 

NEZAPOMEŇTE NA PŘÍSPĚVKY, SBĚR A LITICKOU MÍLI! 

 


