
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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 
 

DOKÁZALI TO! UDRŽELI PRO ČR CHALLENGE I.! JE TO PO ZISKU TITULU MISTRA ČR V R.2010 DALŠÍ VYNIKAJÍCÍ 

ÚSPĚCH NAŠICH MUŽŮ. BLAHOPŘEJEME!  Po porážkách ve skupině : 1:2 s Walesany,1:7 s Azerdbajdžánci a 1:3 

s Giblartarci nás čekal v pondělí 20.5. nejdůležitější zápas o udržení ve skupině, a to se Slovinci.V utkání jeme vedli 

1:0 brankou Dolejše, soupeř  do poločasu vyrovnal.Pak proměnil TR Dvořák, ale soupeř vyrovnal po nešťastném 

„vlastenci“ Lukáše Bendy.Ten však záhy zachránil náš tým od dalšího gólu, když za již překonaným gólmanem odvrátil 

míček z brankové čáry.Na 3:2 zvýšil nejhezčím gólem Vychron.Pak jsme ale „namazali“ soupeři při rozehře a 

výsledkem byla penalta,kterou soupeř proměnil.Těsně před koncem utkání jsme po taktické chybě nechali Slovince 

dohrávat TR po čase, ti naštěstí neproměnili.Následovaly nájezdy.První proměnil Nicklas, soupeřovu vynikající šanci 

zmařil fantastickým  zákrokem Filip Neusser.Jakub Koryťák proměnil druhý nájezd, soupeř neuspěl.Lukáš Benda 

proměnil i třetí nájezd a soupeř ani potřetí neproměnil.Hurá! To, v co jsme tajně doufali, se stalo skutkem.V tomto 

utkání nastoupili: Neusser Nečas Straka Benda Kalvas Rollinger Bárta Bicek Koryťák Kudlič Vychron Dvořák Dolejš 

Nicklas  a Sochor, v předcházejících utkáních hráli ještě Tomáš Rumplík a Lukáš Nocar.Za úspěch patří dík celému 

realizačnímu týmu, a také řadě příznivců, kteří se na pohár do Prahy vydali. 

         Kvalifikované hodnocení celého turnaje se určitě záhy dozvíme, já bych si dovolil svým pohledem poukázat na 

klady i zápory, které jsem na poháru viděl.Mezi zápory, neboli, co je třeba zlepšit patří  příliš velké množství fatálních 

individuálních chyb, které soupeři dokázali nekompromisně trestat. Dále je to pomalá rozehra a pohyb na hřišti 

vůbec/ i když nás nechci přímo srovnávat s tryskáči z Azerbajdžánu/.Další slabinou je malá produktivita TR, to je nelze 

lépe natrénovat?!A jedním z hlavních našich problémů je nedůrazná útočná hra bez razantní střelby. Největším 

kladem, naší devizou je hráčský potenciál.Přes 20 herně vyrovnaných hráčů mohlo v tomto turnaji nastoupit, a 

většinou jsou to mladí hráči s perspektivou.Teď záleží jenom na nich, zda budou chtít na sobě pracovat a rvát se o 



reprezentační dres, nebo se těšit, až si budou moci  s minimálním tréninkovým  úsilím zahrát za „béčko“.Zkušenost n 

posledních  našich „reprezentantů“, kteří  nevyužili šance reprezentovat ČR na světových hrách, je varovná./Kuzma/. 

HOSTIVAŘ-LITICE  4:2/1:1/ liga st.dorostenců 19.5. Polata Kondrát Kozák Nocar Vyleta Uhlíř Pecháček Čvančara 

Matoušek Kasl Heger Kordík a střelec obou gólů Karnold. Po špatné hře ve 2.poločase/někteří hráči se zaměřili na 

kritiku rozhodčího a vypustili hru/ domácí zaslouženě vyhráli. 

HOSTIVAŘ 19.5. – turnaj přípravek. 1.LITICE celý turnaj odehrálo jen 5 hráčů:Dudák Duchková Kilián Svoboda a 

Hofman. Porazili Myšpulíny a Mnichovice 4:0,Bohemians B 6:1 a ve finále Kbely 6:0, g. Svoboda 7,Duchková a 

Hofman po 6 a Kilián 1. 4.MYŠPULÍNI : Šesták Bíro J.Šimek Weber Hudec Spurný Beran  porazili Bohemku B 4:2 a 

remizovali s Mnichovicemi 3:3, o 3.místo podlehli Bohemians A 1:2, g.Weber  7, Bíro 1. 5.DRÁČATA: V. a L.Barcalovi 

Fabian Batík Mayer Císlerová Valenta Kačírek a Švarc – podlehli Bohemce A 0:3,remizovali se Kbely 1:1 a porazili 

Hostivař 3:1 a o 5.místo Mnichovice 3:2. Góly: Mayer 3, Fabian 2, Valenta a Kačírek po 1. Po turnaji sledovali všichni 

na Slavii utkání našich mužů s Gibraltarci. 

VÝSLEDKY Z 12.5. BENJAMÍNCI  V MNICHOVICÍCH:  5.MYŠPULÍNI: L.a M.Dischingerovi A. a J.  Daňkovi Škaloud 

Gerlický Froulík a V.Šimek. Porazili Nichovice B 1:0, podlehli Bohemce 0:2 a remizovali s Presidentem 3:3.O 5.místo 

porazili Mnichovice A 4:1.Góly: J.Daněk 5,M.Dischinger,Škaloud a Gerlický po 1.Úžasný výkon celého týmu, umístění 

neodpovídá hernímu projevu na hřišti.DRÁČATA: L. a V. Barcalovi Boula Nosek Stelzer Mareček podlehli Bolevci 

1:2,Bohemce 0:2 a Mnichovicím A 0:1, o umístění pak Mnichovicím B 1:2 na nájezdy.G: L.Barcal,Nosek,Boula. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE : SO 25.5. VC PLZNĚ  - MLADŠÍ ŽÁCI A MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – sraz do 8.15 na hřišti! 

                                 SO 25.5. 16.00 ženy se Slavií B a v 18.00 muži B  s Hostivaří B 

NE 26.5. VC PLZNĚ BENJAMÍNKŮ A MINIBENJAMÍNKŮ  + TURNAJ ML.ŽACTVA sraz do 8.30 na hřišti 

NE 26.5. v 17.00 st.žáci doma s Presidentem, st.žákyně na Pragovce, přípravka Dráčata na Slavii 

29.5. – 2.6. Bad Kreuznach – inf. Trenéři 

PÁ 31.5. v 17.00 dětský den s hasiči a Biatlonem : je třeba hodně lidí k atrakcím, litičtí rodiče, pomozte,dík!               


