
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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 

HERNÍ KEMP 28. a 29.3. Ve vhodném termínu – velikonoční prázdniny – nám hrubě nepřálo počasí, ale všichni to 

srdnatě zvládli. Oba dny byly celé ve znamení pozemního hokeje.Noční sněžení před oběma dny nás nepříjemně 

překvapilo, něco jsme odhrabali, ale když pan správce vždy kolem 10.hodiny zapl“vytápění pod hřištěm“, bylo celé 

hřiště zprovozněno.Ve čtvrtek se kempu zúčastnilo 40 dětí, v pátek 35 a hlavní náplní byly nové tréninky podle 

německého metodika, odborníka a světoběžníka pana Horsta Weina.Tréninky vedli: Bodnár, 

Levý,Straka,L.Nocar,Kalvas,Polata,Bicek,Dvořáková,Rollingar a Kondrát.Domluvíme se, jak s kempy dál. Určitě to 

nebyl kemp poslední. 

TO TU JEŠTĚ NEBYLO: POZEMKÁŘSKÁ ZABIJAČKA! A SE VŠÍM VŠUDY! A DOKONCE 2 PRASATA NAJEDNOU!V sobotu 

30.3. za lepšího počasí, než byla předpověď již od rána úřadovala domluvená parta kluků, kteří stáli u myšlenky této 

akce.Pod vedením řezníka pana Hladíka obětavě pracovali od ranních hodin až přes půlnoc, aby vše zvládli. Bez jejich 

přínosu by se akce nepovedla.I když různou mírou přispěli i další ,musím vyjmenovat ty, na nichž celá akce stála: 

Kordík,Vrkoč,Nocarové,Doležal,Hofrichter,Potužák,Vyleta,Vyskoč,Dolejš.Nesmíme ani zapomenout na bufet Míši a 

Zuzky , ti se také po celou akci nazastavili.Také v neděli při úklidu to nebylo jednoduché, ale ti hlavní to bravurně 

zvládli. Dosud jsem mluvil jen o práci. Její výsledky si vychutnalo hodně pašíkových přátel, když se postupně nabízely 

jedna dobrota za druhou. Trochu nás zklamala Viktorka na Spartě, ale to už v naší moci nebylo.Ti,kteří se nejvíc 

nadřeli, slibují, že to nebylo naposled. Tak se budeme těšit. 

HGN NORIMBERK – HC LITICE 2:2/1:1/ a 1:1 /0:1/ dvě přátelská utkání našich starších žáků v sobotu 30.3.Sestava: 

Peš  Kasl Rollinger Homolka Šiman  Sochor Hes doplněni o „posily“ Kozáka Šimka Kožíškovou a Vlčka. Trenéři 

hodnotili naše vystoupení kladně, posily se  neztratily.Góly: Homolka a Šiman, ve 2.utkání Sochor. 

TENTO VÍKEND: v pátek, v sobotu a v neděli  muži „A“přátelsky s Norimberkem, v sobotu 17.30 ČR-Rakousko   


