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SPONZOŘI ODDÍLU : 

ROBSTAV STAVBY s.r.o.  - generální sponzor  •  adidas ČR s.r.o.  •  PLZEŇSKÝ KRAJ 
NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE  •  INBYT •  OPTIKSTUDIO ŠVARC •  MAURICE WARD GROUP 

ÚMO PLZEŇ 6  •  HENKEL  •  VÁCLAV DUCHEK ZÁMEČNICTVÍ  •  JAN ŠPILAR RYBY DRŮBEŽ 

REMVIKO s.r.o.   •  ÚMO PLZEŇ 3  •  NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ •  NAXOS •  DYBS Plzeň  
 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

LITICE – BOHEMIANS  2:6 /Kačírek 2/ liga dorostenců 22.12. na Slavii 
Soupeř hrál dobře a k ničemu nás nepustil. Když už jsme se dostali do kruhu, chybělo nám 
přesnější zakončení. 
 
LITICE – RAKOVNÍK  2:7 g. Kačírek,Šesták 
Prvních deset minut zápasu rozhodlo o konečném výsledku. Po první čtvrtině jsme prohrávali 
5:0 a i přes zlepšený výkon nedokázali výsledek zvrátit. 
Skála, Šesták, Tomášek, Kačírek, Polívka, Beran, Barcal, Kilián            Kordík. 
Dorostenky 21.XI. v Chodově  

Litice – Hostivař  2:4/2:2/ G.Klementová 2 

LITICE – SLAVIA  4:7/3:2/  g. Císlerová,Pospíšilová,Dolívková a Duchková L.  

Hrály: Bystřická, Cislerová, Dolívková, Duchková, Klementová, Kožíšková, Kudrnová, Lhotáková, Pospíšilová 

V předvánočním čase naše dorostenky odehrály poslední zápasy tohoto roku. Bohužel si ale nadělily pod stromeček 

jen dvě prohry. V prvním zápase bylo vidět, jak si holky od loňského roku odvykly hrát bez brankářky a dělalo jim 

značné potíže přizpůsobit se takové hře. Hostivař toho využila a dostala se do vedení 2:0. Naštěstí po první čtvrtině 

se holky vzchopily a dokázaly srovnat skóre dvěmi rychlými góly. V druhé polovině však Hostivař zatlačila a bylo pro 

ně poměrně lehké vstřelit gól do prázdné branky.  

Do druhého zápasu šly holky odhodlané vyhrát. Na začatku proměnily dvě rychlé šance. Slavie, ale nenechala nic 

náhodě a stav srovnala. Síly však ubývaly a góly Slavie přibývaly. Holky bojovaly až do poslední minuty, bohužel 

neúspěšně. Snad v příštím roce se zadaří více.       Kamila  

 



  

 

V sobotu 7.XII. pořádaly ženy za pomoci mužů A a dorostenců Mikulášskou nadílku pro děti. Bylo připraveno hodně 

soutěží, malování na obličej, omalovánky, fotokoutek a diskotéka. Děti si mohly vyrobit mikulášskopozemkářskou 

placku. Jakmile se setmělo ,přiletěli čerti s anděly a Mikulášem, každé dítko dostalo balíček dobrot. 

V sobotu 21.XII. se sešli benjamínci tradičně na hřišti pozemního hokeje. Celý den strávený pospolu, připravili trenéři 

stopovačku se spoustou úkolů v lese. Po obědě na hřišti, pak všichni s chutí sportovali. 

V pátek 20.XII. se konala tradiční VÁNOČNÍ s oblíbeným programem: koledy,Ježíšek  Jeníček,  atd.Škoda, že je nás 

stále míň a míň! 

V sobotu 26.XII. jsme  se u příležitosti Čoudových sedmdesátin opět po letech sešli v jeho chaloupce.Bylo nás 

dvanáct jako měsíčků : Čouda,Kuzma,Hofr,Opus,Savec,Kikyna,Car,Homlís,Ovčák,Vokur,Michal a Bradís.Popřáli 

jsme Čoudovi, zavzpomínali si na námi prožité příhody a nechyběly ani oblíbené hity, jako Císařovna,Kedlátka a 

další.Bylo to hrozně fajn! 

 

 ÚSPĚŠNÝ  ROK  2020  PŘEJE  REDAKCE  !!! 


