
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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 

 

Zimní soustředění MUŽI, Hojsova Stráž 

Vlak na Olomouc nám kvůli Muškyho těžkému báglu ujel před nosem, proto Venca narychlo domluvil variantu na 
Hojsovce. Šest statečných jelo vlakem. Zbytek musel u Žebráku otočit své vozy, aby stihli večerní narážení. Kolem 
20h jsme již hltali představení tréninkových dávek. No snad to vydržíme. 

Hlavně ti mladší, neb budou muset dávky absolvovat v přeskáčích. 

Pátek bez mazání, pod Můstek, sjezd pod Obrázek, dále na Zhůří, Hůrku, Gerlovku a sedlo na Špičáku na druhou 
občerstvovací stanici, pak noční návrat k Vajskyčovi. 

Mladší vydrželi sérii 20xBoden,tf. 150-200t/min. Celková denní dávka 35 - 50 km. Večerní takticko-psychologická 
herní příprava, vzpomínky na padlé kamarády, a pak zasloužený odpočinek. 

Další den to samé v menším rozsahu rozloženém do delšího časového úseku. Dobití Pancíře a Javoru. Večer již 
únava, přesto vnímáme přednášku o výhodách facebooku v tréninkové přípravě a týmové komunikaci. 

Nedělní návrat do Plzně byl rozpačitý, neb hory s kamarády jsou pro nás víc, než vyžehlené košile a Kriminálka 
Londýn z gauče. 

Velké poděkování Vajskyčovi za azyl!  

Přeživší podle věku:Vrky, Kykyn, Hofr, Vajskyč, Opus, Savec, Car, Mušky, Mlíkař, Kocour, Vokur, Lipar, Jogo, Carekič 

DVĚ VALNÉ HROMADY 



25.2. VH oddílu PH – s tradičně malou účastí , jen 24 členů schválila m.j.hospodaření oddílu za rok 2014 / 
plánovaný schodek  90.882, ale v máme ještě rezervu z předchozích let 140.160,-Kč / rozpočet na rok 2015: 
příjmy:852 000,-výdaje:912 000.- schodek:60 000.-Kč .Bylo schváleno zvýšení členských příspěvků na rok 2015 takto: 

Benjamínci 1.500,-  Přípravka 1.900,-  Ml.žactvo 2.500,-  St.žactvo 2.900,-  Dorosty 3.200,-  Dospělí 3.400.- Veteráni 
800,- a nehrající 200,- Druhý z rodiny 50%, třetí 0. Slevu možno uplatnit jen do 26let věku plátce. 

Čeká nás náročný rok, nebo více let se zajištěním financí pro rekonstrukci našeho areálu.Buďme aktivní! 

4.3. VH TJ Plzeň – Litice – naše účast tentokrát nadprůměrná/dík!/ VH schválila hospodaření TJ za rok 2014 a 
rozpočet na rok 2015 se ztrátou 90.319,-Kč, to je však dluh za výstavbu UT na hřišti NH, který bude letos TJ oddílem 
NH vrácen.Dále byl zvolen do funkce předsedy TJ pan Milan Onder, který tuto funkci převezme od odstupujícího 
předsedy pana Miloslava  Klůse ke dni 1.7. 2015.Z funkce správce LD a člena VV TJ byl uvolněn pan Šesták, jeho 
funkci, ale již ne jako člen VV vykonává od ledna pan Nadrchal. Za přítomnosti starosty obce pana Janouška se 
diskutovalo hlavně o financích, nejen za dokončení výstavby UT na hřišti NH, ale i o přípravě rekonstrukce našeho 
areálu v hliništi.Závěrem byl za svou práci ve VV TJ odměněn  bouřlivým potleskem všech přítomných odstupující 
předseda,pan Miloslav Klůs. 

5.3. tradiční netradiční trojboj : šplh 4,5 m,skok vysoký a švihadlo 1 min.: 

Z různých důvodů nás na posledním tréninku v tělocvičně bylo málo,ale výkony byly kvalitní, účastníkům dík! 

Dívky:        1.  03 Císlerová                5,89 s.     90 cm   122 přeskoků   umístění – body:   3,5 

                   2. 02 Pospíšilová             7,58         90         105                                                5,5 

Ml.žáci I.:    1. 02 Linhart                    3,89        136         123                                                6 

                   2. 02 Hofman                  6,79         110         200                                                6,5 

                   3. 03 Kilián Vojta            8,42          120         181                                                7 

                   4. 02 Löffler                    9,43           110         128                                              11,5 

                   5. 03 Hudec                    8,76            80           69                                               14 

Ml.žáci II.:   1. 01 Bystřický                5,73          125          148                                               5 

                       01 Polívka                   5,89          130          140                                               5 

                   3. 01 Šimek                     3,7 m        125           83                                               11 

                   4. 01 Dušek                     7,07           100          97                                               12 

                       01 Rybář                     3 m             100         117                                              12 

St.žáci:       1. 99 Hes                        6,43            150!          133 

                    Oliberius : jen švihadlo: 69 

Zimní soustředění dorostenců na Starých Hutích 5.-8.3. 

I přes velmi slabou účast parádní soustředění. Ubytování v chatě U krtka bylo na standardní solidní úrovni, nevšední 

a skvělá byla ochota všech členů personálu a vynikající kuchyně (večeře i snídaně) paní Lady. Za nádherného počasí a 

hraničních sněhových podmínek (hlavně v nižších partiích) jsme odjezdili to, co jsme si naplánovali. Krom tradičního 

čtvrtečního a nedělního přesunu z nádraží Lipka do Starých Hutí  a zpět, jsme absolvovali: 

pátek – S.H., Pod Přilbou, po modré k Olšince, podél Olšinky na žlutou, Kvilda, Lesní Chalupy (ochutnávka speciálního 

plzeňského ležáku), Pod Holubí skálou, Františkán (prošlapávání stopy), Na strážní stezce, Pramen Vltavy, Černá hora, 

Ptačí nádrž, Lovčí skála, Filipova Huť, Korýtko, Březová hora, Jezerní Slať, U Tremlů, Hůrka, Pod Přilbou, S.H. 

sobota – S.H., Pod Přilbou, Pláně, Zadov, Churáňov, Zlatá Studna, U Daniela, Horská Kvilda, Zlatá stezka, Horní Antýgl, 

zimní prvovýstup na Antýgl (Sokol), neskutečný sjezd mezi stromy zpět na Horní Antýgl, Filipova Huť a stejnou trasou 

jako v pátek zpět na Staré Hutě. 

Sestava: Venca Čvančara ml., Jarda Kasl, Venca Kozák, Damián Dráb, jako vedení Jarda Vrkoč a hofr. 



Dík všem zúčastněným za parádní zážitky. hofr.  

Zemřel pan Jan Vaněk.Takto jsme vyjádřili jeho synovi naši upřímnou soustrast: 

Dobrý večer pane Vaněk, 

dovolte mi, abych Vám projevil svoji upřímnou soustrast nad úmrtím Velkého člověka, Vašeho pana otce.Chtěl jsem 

se s ním na  zítřejším pohřbu osobně rozloučit, bohužel m i to nevyjde.Proto volím tuto formu projevení své hluboké 

soustrasti.Jsem zakládajícím členem oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň – Litice /v r. 1971/a mnohokrát jsme o našem 

milovaném „pozemáčku“ s Vaším tatínkem diskutovali.On to byl, kdo měl opravdový zájem o rozvoj našeho 

olympijského sportu. Obětavě sháněl informace pro svazový časopis Náš hokej, do kterého jsem i já pravidelně 

přispíval.Jeho smysl pro fair play, jeho objektivita, spravedlivý pohled na celé pozemkářské hnutí byl i pro mne 

velkou inspirací pro vedení našeho oddílu, který si oblíbil i Váš tatínek .On to byl, kdo nás utvrzoval v tom, že naše 

poctivá dennodenní práce přinese i zasloužené úspěchy.A ty skutečně přišly. Jeho neskutečná práce při tvorbě knihy 

o sto letech pozemního hokeje není dosud doceněna, snad jednou bude! 

              Dovolte mi ještě, abych vyjádřil hlubokou soustrast také jménem všech členů našeho oddílu pozemního 

hokeje. 

Mgr.Stanislav Benda 

BOMBER LVÍČAT k 6.3. 

98 Královec 85 Kordík 84 Svoboda 63 M.Hofman 56 Rut 55 Kušnierik 43 Reischig 40 Červený 39 Pinkava 37 Bartovský 

31 Prokýšková 29 Reiser 24 A.Hofman a Samešová 18 Kropáček 

NEZAPOMEŇTE : začínáme trénovat venku, ml. a st. žáci od 10.3. / i když jsou prázdniny/ 

31. Litická míle 10.,17., 24. a 31. 3. vždy v 17.45 za hřištěm PH. 

Oddílové příspěvky zaplatit do konce dubna – kolik – viz výše! 

Nezapomeňte na sběr! 

P.S. Na světových hrách v JAR porazili muži ČR / s našimi Bendou,Koryťákem a Uhlířem/ Bělorusko 2:0 a podlehli 
Francii 0:4. V úterý 10.3. hrají s Azerbejdžánem o 2. místo ve skupině.       

 

 

 

 

 
 

 


