
 
 

                                                                     

                

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

ZÁPASŮ 

                                      SPONZOŘI ODDÍLU : 
 INBYT –  kompletní přestavby bytových jader a půdní vestavby - 603 247 449 / 
www.inbyt.cz  , NOVIS-NOSEK – vybavení na pozemní hokej, , ATELIER SOUKUP, 
DYBS – stavební firma, RICHARD DRASKÝ– malby a nátěry fasád /603 798 144 

 

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 
 
MUŽI „B“ BUDOU BOJOVAT O POSTUP!                                                         4.1. 
MLADŠÍ DOROSTENCI PROPADLI DOMA                                                      4.1. 
NA PRAHU ROKU 2009 
NEJBLIŽŠÍ TURNAJE 
PLAŤTE PŘÍSPĚVKY, JSOU STEJNÉ JAKO LONI 
 
HRADEC KRÁLOVÉ, 2.halová liga mužů 
Příkladem v celosvětové hospodářské krizi šlo naše „béčko“.Do Hradce jelo vlakem a po dvou turnajích zůstává 
jediným týmem bez ztráty bodu.Sestava:Vokurka Nocar Poustka Královec Opava Luft Levý J.Vrkoč a 
Hofrichter.V 1.utkání „otočili“ výsledek s Pragou z 0:2 v poločase ve vítězství 6:3/Levý 2,Luft 2,Vrkoč a 
Hofrichter/ a ve 2.pak porazili Hradec B 4:1/1:1/,g.Hofrichter a Vrkoč 2. 
 
PLZEŇ,liga ml.dorostenců 
Přestože byli přítomni 2 zkušení gólmani ze žákovských kategorií/Kondrát a Skála/,hrálo se bez brankářů,protože 
současní se nedostavili.I tak se však s oběma soupeři daly uhrát lepší výsledky,v kruhu jsme málo důrazní.Dále 
hráli:Mádr Rollinger Polívka Douděra  a R.Kalvas.Litice-Bolevec 2:6/1:3/ g.Polívka a Rollinger – Litice-Praga 
3:7/2:2/ - g. Mádr 2,Rollinger. 
 
Do nového roku 2009 přejeme: 
Mužům A i B úspěšný postup do vyšších soutěží v hale,venku pak splnění cílů – muži A pohár,muži B horní 
nadstavbu 1.ligy 
Ženám a dívkám,aby hledaly cesty,jak zvýšit členskou základnu hráček/bývalé,nové,ev.hostování/,aby 
překonaly současný stav a aby vytrvaly. 
Dorostencům a žákům,aby táhli za jeden provaz,pracovali každý na sobě a stali se opravdovými týmy 
kamarádů sportovců,srdcařů.  
Žákyním ,přípravce a benjamínkům,aby byli pilní,nezanedbávali tréninky a hlavně zápasy,protože jedině 
prací se člověk stává mistrem.Přiveďte na naše hřiště své kamarády. 
Všem ostatním,hlavně trenérům,vedoucím a funkcionářům,aby v roce 90.výročí založení naší TJ Plzeň-
Litice dobře reprezentovali náš oddíl ,jednotu i obec a město, a to doma i venku. 
 
 
 
 
 
 



 

Příspěvky na r.2009: 
 
 

benjamíni nar.po 1.7.2001                1.000.-Kč 
benjamíni a přípravka po 1.7.l998   2.000.-Kč 
ml.žactvo po 1.7.l996                         2.400.-Kč 
st.žactvo a dorosty po 1.7.l989          2.800.-Kč 
dospělí                                                 3.200.-Kč 
druhý z rodiny a pracující trenéři polovic,třetí z 
rodiny nic 
Příspěvky zaplaťte do 31.3. trenérům nebo na 
účet TJ : 721774399/0800, v.s. 2909,dále uveďte 
r.č. Plátce a poznámku :“příspěvky“ 
 
 
 

Nejbližší akce: SO 10.1. st.dorci v Plzni,sraz v 8.00 – pořadatelé! 
                          SO 10.1. st.žáci „A“ ve 12.00 minibusem na Hagibor 
                          SO 10.1. ml.žáci a st.žákyně v 7.00 autobusem do Rakovníka 
                          NE 11.1. ženy auty v 9.30 do Kostelce 
                          NE 11.1. přípravky do 8 i do 10 let  a ml.žákyně na šedivce 
 


