
                                          
 

 
 

                                                                                                                 

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

SPONZOŘI ODDÍLU : 

ROBSTAV STAVBY s.r.o.  – generální sponzor • adidas ČR s.r.o. • Plzeňská teplárenská 

•INBYT - kompletní přestavby bytových jader a půdní vestavby-603 247 449  www.inbyt.cz  
•NOVIS-NOSEK - vybavení na pozemní hokej • REMVIKO s.r.o. • DYBS Plzeň s.r.o. 

•ATELIER SOUKUP - architektonická, projekční a inženýrská kancelář 

AGROFARMA LITICE s.r.o.  • 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 
 

NÁŠ TÝM MUŽŮ ABSOLVOVAL DOSUD NEJVYŠŠÍ EVROPSKOU SOUTĚŽ,KTEROU KDY ČEŠI HRÁLI.NENÍ TEDY JEJICH 

VÝSLEDEK NEÚSPĚCHEM,JE TO JEN OBRAZ ÚROVNĚ NAŠEHO HOKEJE V EVROPĚ./VIZ VÝSLEDKY NAŠICH KLUBŮ 

V EVROPSKÝCH POHÁRECH – FOTBAL,HÁZENÁ…/ 

Druhou nejvyšší evropskou klubovou soutěž absolvovalo v Římě 18 hráčů vedených realizačním týmem/ 

Levý,Míka,Brašna,Janouškovec + rozhodčí Mejzlík/: Jurek Dolejš Nocar Petrek Rumplík Vychron Dvořák Poustka Sochor 

Strejc Koryťákové Bárta Vokurka Soukup Straka Rollinger a Nicklas.V prvních dvou utkáních „stáli“ Vokurka a Rollinger,ve 

třetím Rollinger a Nocar a ve čtvrtém Straka a Strejc.Protože podrobné a kvalifikované referáty k jednotlivým střetnutím 

máme na svých webových stránkách,jen několik mých postřehů.Na úvodním utkání se Švýcary byla sice vidět únava,ale 

hra nebyla tak špatná,jak se nám zdálo,což soupeř dokázal v dalších utkáních turnaje.Druhé utkání se nám zdařilo 

výsledkově nejlépe,určitě jsme si zasloužili remizu.V posledním utkání ve skupině potřebovali Římané zvítězit o 4 

branky,aby postoupili do finále.Nezměrnou obětavostí jsme udrželi poločas bez branek.Teprve pak se začali Italové více 

prosazovat a se štěstím o ty 4 góly vyhráli. Utkání o sedmé místo se Skoty začalo pro nás šokem: z prvního útoku jsme 

inkasovali! Když jsme pak z TR dostali druhý gól,nevypadalo to dobře.Po proměněném TR/Nicklas/jsme se dostali do hry 

a část utkání jsme byli  i iniciativnější.Škoda,že jsme v největším tlaku dostali třetí gól. 

Hodnocení přísluší povolaným.Mně osobně se líbilo,jak výkon celého týmu gradoval.Od prvního „zakřiknutého“ utkání 

naše sebevědomí narůstalo,hráči začali více vzájemně komunikovat a povzbuzovat se.To spolu s lepšící se organizací hry, 

jakož i výkony těch nejmladších patřilo k největším kladům tohoto turnaje.Největší rezervy máme v osobních 



dovednostech hráčů.Soupeři dokázali  ve velké rychlosti zpracovávat neuvěřitelné míčky a tím nás přehrávat.Zdá se to 

jednoduché: každý se musí technicky zdokonalit – ale to není jednoduché.K tomu je třeba i více kvalitních utkání. 

Závěrem chci ještě poděkovat řidičskému tandemu Sedlák – Kotáb za trpělivost a bezpečnou cestu.Dík patří i všem,kteří 

se podíleli na organizaci tohoto turnaje: Jurkovi,Poustkovi a Levému. 

                                                                                                                                                    Stanislav Benda 

LITICE – SLAVIA 0:5/0:2/ - 21.4. a HOSTIVAŘ – LITICE 1:2/0:0/- 25.4. utkání ligy st.žákyň.Sestava:Bílé,Doležalová 

Keberdlová Kolínková Kozáková Kožíšková Poláková Tušlová Vyletová a hostující z Kadaně:Bubelová Hrubá Svobodová a 

Voglová,ve druhém utkání bez Kožíškové a Vyletové. Proti Slavii nám nevycházely kolmé rozehrávky.Je třeba zlepšit 

rozehru a obranné postavení ve vlastní čtvrtině.Proti Hostivaři dík za odpovědnou obranu a snahu útočit,což vedlo 

k našemu prvnímu vítězství v soutěži.Góly: Tušlová a Bubelová. 

42.Běhu osvobození – přeboru Plzně v přespolním běhu pro rok 2011 se zúčastnili i naši 

členové:Kiliánové,Svobodové,Rutovi,Královcovi,Malát a Hes.Mimořádné poděkování pak patří našim děvčatům,která 

v chladném počasí vydržela celé odpoledne pomáhat s organizací tohoto běhu: Nedvědová,Dvořáková a sestry 

Doležalovy. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: ST 27.4. 17.45 Litice – Bolevec  liga st.žáků 

SO 30.4. výlet na Radyni pro přípravky a benjamínky – bližší trenéři 

30.4. Muži A v 15 v Mnichovicích,muži B ve 12 na Hostivaři,ml.dorci v 9 doma s Bohemians 

1.5. Muži A v 16 s Presidentem,ženy v 15 s Pragou-d,st.dci v 10 na Hostivaři,st.žáci v 9 na Presid. 

ÚT 3.5. 16.30 ml.dci doma s Tilburgem 


