
Oddílový bulletin 6/2020 
 

Dobrý den, 
dovolujeme si Vám poslat šesté číslo klubového bulletinu v roce 2020.  
 
 
1. Na konci srpna bude Herní kemp pro naše hráče z kategorií přípravka a mladší žáci (ročníky narození 
2008-2011). 26. – 28.8. a přihlaste se zde: https://www.ph-litice.cz/informace/herni-kemp/ 
 
2. Tréninky, které jsou od 25.5. budou až do konce sezóny. Ta končí ve čtvrtek 25.6., kdy bude společný 
poslední trénink všech. Tréninky zde:                                                                                                       
https://www.ph-litice.cz/wp-content/uploads/sites/262/2020/05/Tr%C3%A9ninky-jaro-2020-od-25.5..pdf 
 
3. Na konec května a června jsou domluvené různá přátelská utkání a turnaje. Termíny jsou zde: 
https://www.ph-litice.cz/wp-content/uploads/sites/262/2020/05/Term%C3%ADnovka-po-
Covi%C5%A1ouvi.pdf 
 
4. Rozlosování interních plzeňských turnajů jsou zde: https://www.ph-litice.cz/wp-
content/uploads/sites/262/2020/05/Plze%C5%88sk%C3%A1-hokejov%C3%A1-liga.pdf 
 
5. Letošní soutěžní rok, který na dva měsíce přerušila a nakonec ukončila situace s epidemií, dokážeme i 
díky Vám využít ve prospěch nás všech. Zde je výčet všech rekonstrukcí, inovací, které již běží nebo se 
připravují: 

• Rekonstrukce světel III. etapa – dostali jsme dotaci z města Plzně ve výši 0,5 mil., přidáváme 
180.000,- Kč a přes léto by vše mělo proběhnout 

• Věž pro TV stream, časomíru a rozhodčí – mezi střídačkami a opět v létě by měla být postavena 

• Nádrž na vodu na závlahu hřiště – finišuje její rekonstrukce, je vyspravena, vyčištěna, dostane 
nový vnitřní povrch 

• Dětské hřiště – zakoupili jsem ochranné sítě, obrubníky, ochráníme zadní dřevěnou stěnu a to vše 
v řádu max. 2-3 týdnů 

• Rekonstrukce sprch – také finišuje, opravujeme to, co při výstavbě šaten bylo zanedbáno a zub 
času na to upozornil  

• Hledáme cestu na odvápnění vody v nádrži – už jsme se prokousali od drahých variant k levnějším 
a asi účelnějším, jsme kousek od rozhodnutí 

• Tribuna – nechali jsme si spočítat betonovou tribunu doplněnou o dřevěné sedáky, cena rozhodne 
o její výstavbě letos či za rok 

 
6. Žádáme o zaplacení příspěvků, jsou nedílnou součástí našeho rozpočtu a děkujeme! 
https://www.ph-litice.cz/informace/prispevky/ 
 
7. Machův mlýn přihlášky – přibývají pomalu a přibývají. Pojeďte s námi na naše tradiční soustředění 
v lese i na umělé trávě, s Brtník cupem, bojovkami, různými sporty. Přihlaste se dle instrukcí z letáku: 
https://www.ph-litice.cz/wp-content/uploads/sites/262/2019/11/Soust%C5%99ed%C4%9Bn%C3%AD-
2020.jpg 
 
8. Poslední možnost se přihlásit na Všesportovní příměstský tábor: https://www.ph-litice.cz/wp-
content/uploads/sites/262/2020/02/p%C5%99%C3%ADm%C4%9Bstsk%C3%BD-t%C3%A1bor-A4.jpg 
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