
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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. • PLZEŇSKÝ KRAJ 

INBYT - kompletní přestavby bytových jader • REMVIKO s.r.o. • DYBS Plzeň s.r.o.  
TAX PARTNERS • VÁCLAV DUCHEK – zámečnictví • JAN ŠPILAR – ryby, drůbež 

ATELIER SOUKUP – architektonická kancelář • MARBES consulting s.r.o. 
AGROFARMA LITICE s.r.o.  • Richard DRASKÝ - malby a nátěry fasád 

 

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 
 

PO PLZEŇSKÉM TŘETÍM KOLE – I PŘES ZLEPŠENÍ – NÁM ZŮSTÁVÁ JEN BOJ O UDRŽENÍ V EXTRALIZE.PLZEŇ 22.XII. 

Hráli: Nečas J.Koryťák Dvořák L.Nocar Kudlič Rumplík Bárta T. Mádr a Hošek, v prvém utkání se Slavií jsme brzy 

prohrávali 0:3, hra však byla vyrovnaná a zatímco my šance zahazovali,Slavia je proměňovala.Výsledek 4:9/g.Dvořák 

2,Kudlič a Mádr.Druhý zápas s lídrem soutěže Rakovníkem jsme překvapivě lépe zahájili my a vedli 2:0.Soupeř do 

poločasu vyrovnal.Několik minut před koncem byl stav 4:4, nám pak nevyšla hra bez brankáře a konečný stav 4:7 

neodpovídá poměru sil na hřišti.G: Dvořák,Koryťák,Mádr a Rumplík.Kdo nezná situaci v týmu, domníval by se, že na 

extraligu nemáme. Uvědommesi však, že zkušení hráči hrají již za B a C týmy a stávající mladíci , přestože se lepší od 

zápasu k zápasu – nejsou dostatečně vyhraní.A hlavně: mají chuť hrát a přestože často chybují/zejména 

individuálním pojetím/, mají před sebou perspektivní roky. 

STARŠÍ DOROST – 2.dvojkolo na Slavii v Praze 23.12. V sestavě Polata Vyleta Uhlíř Kozák Čvančara Matoušek Heger 

Jirka  Karnold a Benda jsme nastoupili proti nejsilnějším soupeřům. V prvním vyrovnaném utkání rozhodla Slavia o 

svém vítězství 5:4 minutu před koncem, ve druhém utkání jsme trestuhodně zahodili několik TR i šancí ze hry a 

Bohemians vyhrála 7:0/3:0/.G: Benda 2,Karnold,Heger. 

TURNAJ BENJAMÍNKŮ VE VILÉMOVĚ 23.XII. Předvánoční termín způsobil malou účast, takže se Dráčata  spojila 

s Liticemi.Myšpulíni: Poupa V.Šimek A.Daněk J.Daněk Gerlický a Spurný obsadili 2.místo po výsledcích 2x 3:0 

s Dráčaty,2:0 a 1:0 se Svišti z Kadaně a 1:3 a 1:5 s Rakovníkem. G: J.Daněk 5,Poupa 3,A.Daněk 2 a Gerlický 1.Celý tým 

hrál velice soustředěně, zvláště duo Daňků ovládalo soupeřovu polovinu.Bohužel,Rakovník nás převyšoval technicky i 

fyzicky.Dráčata+ Litice: Nosek Augustinová  Kykalová Krtálovec Rut Kušnierik Šebek a Stelzer  - 3.místo po výsledcích 

2x 1:0 s Kadaní a 0:5 a 0:6 s Rakovníkem, oba góly Nosek.Děti zaslouží velkou pochvalu, poprvé jsme zvládli turnaj 

bez rodičů. 



FOTBAL NA KOŠUTCE 23.XII. – jen 1 remiza, ostatní těsné porážky – poslední místo 

VÁNOČNÍ DĚTÍ S RODIČI 21.XII. – přestože nebyla tato akce dlouho připravována, zúčastnilo, se jí kolem 20 dětí a 

kolem 10 rodičů.Příjemně vyzněly koledy v podání rodiny Homolkových a „rytmické sekce“ ostatních dětí. Příště si 

připravíme i předávání dárků. 

VÁNOČNÍ DOSPĚLÝCH 22.XII: SE OPĚT VYDAŘILA.KONEČNĚ SE ZÚČASTNILI I MLADÍ „ÁČKAŘI“ A DALŠÍ.Málem jsme 

se do klubovny nevešli. Nejen koledy jsme si zazpívali s kapelou Polatů, Jeníček opět perlil při předávání dárků/ viděli 

jsme i „Alpy“ – a to nejen ve dne, ale i v noci/, ale i při svém rozjímání, tentokrát o Romech.Dlouho do noci jsme si 

měli o čem povídat, na co vzpomínat. 

JEDNA SMUTNÁ ZPRÁVA: VE VĚKU 68 LET ZEMŘEL ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN NAŠEHO ODDÍLU STANDA KOTÁB.ČEST JEHO 

PAMÁTCE! 

VELKÁ SCHŮZE 26.XII. – řešily se dlouhodobé úkoly: obnova umělky, opravy v areálu,organizace řízení 

oddílu,pyramida povinností, kulatý stůl, rozhodčí trenéři……..Dík všem účastníkům za starost o chod oddílu. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE : PÁ 28.XII. vánoční pozemeček v Lidovém domě od 15 hodin 

PO 31.XII. SILVESTR V LITICÍCH – inf. Pan Benda mob. 720 155 084 

ÚT 1.1-2013 v 15.00 fotbálek na UT 

SO  5.1. st.žáci Chodov, přípravka Kadaň, veteráni Kadaň 

NE 6.1. muži B,C Plzeň,st.žákyně Chodov,ml.žákyně Hagibor 

ČT 10.1. – NE 13.1. zimní soustředění žactva Špičák 

 

Protože je to poslední zpravodaj roku 2012, přeji Vám všem úspěšný rok 2013, a to nejen ve sportu. 


