
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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 
 

MUŽI „A“PODLEHLI 19.4. NA HOSTIVAŘI 1:2/1:1/ A PLAY OFF SE JIM VZDALUJE. Smolný začátek,vlastní gól, pak 

pětiminutové vyloučení Soukupa a dlouho jsme se nemohli vymanit z tlaku domácích.Až kolem 20.minuty jsme se 

dostali do hry a náš tlak vyústil k vyrovnání J.Kordíkem.I ve druhém poločase jsme měli mírný tlak, ale naše hra 

dopředu je příliš komplikovaná, což dává šanci soupeři k brejkům.Z jednoho takového vstřelili domácí vítězný gól.V 

tabulce vede Bohemka s 22 body, druhá Slavia má o zápas méně a bodů 21, 3.Rakovník 17, 4.Hradec 16, my a 

Hostivař 11,President 10,Mnichovice 2 a Praga 1 bod.Tabulka ukazuje, že naše skóre 15:14 znamená druhou nejlepší 

obranu, ale čtvrtý nejhorší útok. V sobotu 26.4. nás čeká doma  Rakovník,ve čtvrtek 1.5. opět doma Bohemians, oba 

zápasy v 16 hodin.Věřme, že konečně začneme dávat góly.Ještě sestava: Nečas Soukup Straka Rollinger SStrejc Levý 

Koryťák Uhlíř Čvančara Kudlič Benda Bárta Dolejš Kordík a  Karnold. 

V přátelském zápase 15.4. jsme porazili Bolevec 11:0/6:0/- sestava a góly: Karnold Levý Soukup Vyleta V.Nocar ml. 

Straka/2/ Koryťák/1/ Benda/1/ Bárta/3/ Uhlíř Heger/2/ Kudlič Čvančara Matoušek/1/ Kozák a Kasl/1/.O týden 

později jsme porazili opět Bolevec 13:0, více příště. 

HERNÍ KEMP 17. a 18.4. – o velikonočních prázdninách: Ve čtvrtek super počasí v pátek vytrvalý déšť.Účast 34 a 28 

dětí, velký dík všem trenérům, kteří se dětem po dva dny věnovali 

45.Běh osvobození – v kategoriích mládeže přebor Plzně v přespolním běhu 2014. Výborná účast, přes 220 

startujících.Klobouk dolů před našimi dospělými, kteří si „dali“ 3 km spolu s trénovanými atlety.Mrzí malá účast 

mladšího a staršího žactva.Dík všem, kdo pomohli, hlavně členové KB Litice a naše zapisovatelky: B.,J. a 

Z.Kantovi,M.Dezort, F.Hudeček,S.Benda, Doležalová,Rutová,Martinovské a další.Kompletní výsledky jsou v kabině na 

hřišti, mohu je i přeposlat mailem. S.Benda. 



NEJBLIŽŠÍ AKCE:  SO 26.4. muži v 16 s Rakovníkem,st.žákyně v 10 s Dubnicou, st.žáci ve 12 s Rakovníkem doma, 

ženy v Mnichovicích 

NE 27.4. v 9.00 v Liticích turnaj přípravek,ml.žákyně jedou do Kadaně a benjamínci do Rakovníka 

ST. 30.4. benjamínci a přípravky turnaj v Liticích v 16.30 

ČT 1.5. ve 12 st.žákyně s Pragou, ve 14 st.žáci s Bohemkou a v 16 muži A s Bohemkou, vše doma 


