
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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 
Truhlářství  HÁJEK  •  INBYT - kompletní přestavby bytových jader  •  DYBS Plzeň s.r.o.  

TAX PARTNERS  •  VÁCLAV DUCHEK - zámečnictví  •  JAN ŠPILAR - ryby, drůbež 
REMVIKO s.r.o.   •  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 
 

POSLEDNÍ HALOVÉ MEDAILE VYBOJOVALI MLADŠÍ ŽÁCI: BRONZOVÉ. BLAHOPŘEJEME!!! PLZEŇ 17.3. FINÁLOVÁ 

ČÁST MČR  V HALOVÉM HOKEJI ML.ŽÁKŮ. LITICE „B“ – BÍLÍ MYŠÁCI nastoupili v sestavě: Kiliánové,Šimek Hofman 

Tomášek Löffler Rybář Urban. V prvém semifinále remizovali v „předčasném finále“ s Bohemians , ale v penaltovém 

rozstřelu byli šťastnější Pražané, vyhráli 2:1 a šli do finále.Za nás proměnil penaltu jen Urban,který byl také střelcem 

vyrovnávací branky na 1:1 v normální hrací době.Ve druhém,méně kvalitním semifinále zdolala Kadaň Kbely 3:2 a šla 

do finále. V něm nestačila na Bohemians a podlehla 1:5.My jsme v boji o 3.místo v ČR záhy vedli nad Kbely 2:0 po 

gólech Rybáře a Vojty Kiliána, což nás uklidnilo až moc ,a soupeř dokázal po zmatcích v naší obraně vyrovnat.Vítěz-

nou branku vstřelil Urban a všichni jsme se radovali z bronzové medaile.Všichni naši podali optimální výkon, 

vynikající formu předvedl Víťa Kilián v brance. 

PLZEŇSSKÁ RADNICE 14.3. – VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ PLZNĚ ZA ROK 2012 . Náš tým mladších žáků – Mistrů ČR 

v pozemním hokeji zastupovali trenér Jaroslav Vrkoč a hráči Tomáš Homolka  a Ondra Sochor. Od Nadace 

talentované mládeže obdrželi kromě drobných věcných darů i 2.000.-Kč na vybavení a MO Plzeň 6 – Litice přidal 

dalších 10.000.-Kč.V rámci této akce bývají oceňováni i zasloužilí trenéři mládeže. K 75.narozeninám byl takto poctěn 

i Mgr.Stanislav Benda, kterému ocenění předával pan primátor Plzně pan Baxa.Sportovcům předávali ceny olympijští 

medailisté, slečna Soukupová a pánové Kůrka a Jarý.Děkujeme našim zástupcům za dobrou reprezentaci oddílu, TJ i 

obce Litic, stejně pak všem za obržené dary. 

TRENÉRSKÝ SEMINÁŘ HORSTA WEINA 16. A 17.3. v PRAZE.Z našeho oddílu se zúčastnili: Koryťáková,Benda,Hofman 

a Straka. Jedná se o převratnou změnu v trénování mládeže, kterou je třeba převzít komplexně, a to ihned, aby nám 

svět i Evropa neutekly ještě víc. Co přináší nové pojetí? 



X pozitivní roli hráče, jeho názor na to , jak bude hrát a proč 

X individuální přístup vede k rozvoji sebevědomí 

X podstatně zvětší aktivitu hráčů 

X funguje přirozená posloupnost základních herních činností 

X specializace sportu až od 7 let, do té doby rozvoj všeobecných pohybových dovedností 

X specializace herních postů/brankář,obránce…./ až od 10 let 

X spravedlivější systém – všichni hrají a útočí i brání 

X samokoučink,samohodnocení 

X rozvoj ideomotoricky : od myšlenky k provedení 

X atd. 

Věříme, že tento program přijmou i ti trenéři, kteří dlouhá léta pracovali tradiční metodou. 

VELKÁ ALPSKÁ VÝPRAVA  NAŠICH ČLENŮ  15. – 18. 3. – doufáme, že se nějaké zážitky objeví v příštím zpravodaji 

nebo v příští ročence 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: sledujte web –  Plzeňský korbel a večer s PERLOU 23.3.,herní kemp mládeže 28. a 29.3.,zabijačka 

30.3., sekání Vacek 1.4. v 17 u LD v Liticích, přípravná utkání  mužů s Norimberkem 5.-7.4., Litické míle, atd. 

NEZAPOMEŇTE DO KONCE BŘEZNA ZAPLATIT ODDÍLOVÉ PŘÍSSPĚVKY 


