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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 
 

 

 

OPĚT POKRAČUJEME!!! 

Během „nucené přestávky“ jsme nezaháleli: 

Kvůli koronaviru jsme neodjeli na tradiční lyžovačku do rakouských Alp. Místo toho jsme 13. - 14.3. narychlo 

zorganizovali brigádu na hřišti. Byla dvoudenní a většina z nás i přespala. Účelem bylo sníst zásoby jídla nakoupeného 

na lyže a zároveň i něco udělat. Pustili jsme se do vyčištění 26 kubíkové nádrže na závlahu hřiště. Museli jsme ji 

vypustit a následně vlézt dovnitř. Z nádrže jsme postupně oškrabali a vytahali 4 kolečka rezu a usazenin. Bohužel 

jsme zjistili, že nádrž je na několika místech prorezlá. Akce se zúčastnili: Hofr, Savec, Car, Jenda, Korďas, Ovčák, 

Vokur, Kykyna, Saša. Další týden jsem si na pomoc přizval Vrkyho a tři víkendy po sobě jsme nádrž postupně 

dobrušovali a dočišťovali. Postupně jsme objevili více než 20 děr, které jsme utěsnili. Teď čekáme na firmu, která na 

stěny nádrže nanese vrstvu hmoty a tím bude nádrž, doufejme, že na dlouho zachráněna. V době korornaviru se 

nelenilo i v dalších pracích. Ríša vyplétal branky pro nejmenší, savec a Mlíkař monovali sítě na dětské hřiště.  

V sobotu 16.5. jsme uspořádali brigádu už ve větším počtu. Vyčistili jsme hřiště od listí, montovali 
obrubníky na dětské hřiště, obložili kuchyňku, položili chodník ke kompostérům, roztřídili a uklidili zbytky 
umělé trávy, lepili fotky.... Zúčastnili se: Hofr, Savec, Car, Ríša, Bára, Ovčák, Čvanča 

Car 

MEZITÍM PŘEDSEDNICTVO SVAZU PH  ROZHODLO, ŽE SE LETOS NEBUDOU VEŠKERÉ 
SOUTĚZE DOHRÁVAT. 

 



 

OD  25.5.ZAČNEME TRÉNOVAT PODLE PŮVODNÍHO ROZPISU TRÉNINKŮ!!! 

 

12.5.se konala VH oddílu PH, která zvolila nový výbor oddílu. Novým předsedou oddílu PH TJ Plzeň – Litice byl 

zvolen Václav  Nocar, další zvolení členové nového výboru: M.Hofrichter, S.Benda, T.Levý, J.Vrkoč, T.Levá, P.Míka, 

M.Brada, R.Nicklas a A.Tušlová. 

 

Dne 13.5.se konala VH TJ. Ta zvolila nový výbor TJ Plzeň-Litice. Předsedou zůstává Michal Hofrichter, dalšími 

statutárními zástupci byli zvoleni místopředseda Jaroslav Suda a ekonomka TJ Vlasta Aschenbrennerová. Další 

členové výboru TJ: S. Voves - předseda odd. kopané, Vladimír Klečanský - předseda odd. národní házené, V. Nocar  

– předseda odd. pozemního hokeje, M. Šíša - předseda odd. nohejbalu, Jaroslav Potužák - předseda VRS a T. Levý 

– metodik TJ. 


