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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 
 

  

T.zv. „Velká  schůze“ 26.XII. schválila práce v areálu a koncepci oddílu 2021-24 

 V současné době probíhá na hřišti montáž ocelové tribuny vyrobené na konci 

roku 2020. Má čtyři stupně a její délka je 20 m. Pojme cca. 160 diváků. Do velikonoc by mělo být 

namontováno zastřešení celého balkónu na přístavbě a instalace sítí a protihlukové stěny na malém hřišti. 

Dále řešíme posilovací a protahovací prvky, které budou instalovány na severní straně vedle dětského hřiště. 

V plánu je řešení prostoru pro relaxaci v horním patře šaten. Do budoucna chceme vyřešit zvětšení objemu 

zásobní vody pro zavlažování hřiště s možností využití dešťové vody.   CAR 

Sportovní koncepce oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-Litice, 

aneb postupné kroky a cíle všech kategorií na období 2021 – 2024 

Postavení v tabulce je jen jedna maličká součást toho,kam chce náš oddíl směřovat.Hlavním smyslem našeho snažení 

do budoucna musí být cesta ,jak přivádět hráčky a hráče k aktivnímu životu a odpovědnosti za sebe sama v oblasti 

sportu a v životě.Pokud se nám to bude dařit,budeme mít i kromě jiného hodně hráčů na výborné technické,taktické 

i rychlostní úrovni.Ti spolu budou rádi trávit  volný čas na tréninku , zápasech,soustředěních i výletech,ale i ve svém 

soukromí.A to i nejen po dobu aktivního sportu,ale vlastně v různých podobách napořád. 

Klademe na důraz: 

Trenéry 

Vzdělávání 



 

 

Aktivitu a odpovědnost 

Tradice 

Počet hráčů a týmů  

Rozvoj hráčů 

Zázemí 

Finanční zajištění 

Spolupráce se školami 

Řešení dopravy a rozhodčích 

Mimosoutěžní aktivity 

Organizace: výbor oddílu a struktura všech činností oddílu 

Působení oddílu ve   sportovním prostředí v nejbližším okolí 

Celé zpracování této koncepce najdete na našich webových stránkách v kapitole „Kluby“ 


