
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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 
 

TURNAJ PŘÍPRAVEK VILÉMOV 21.2. 

1.Litice modří, 2. Kadaň, 3. Litice žlutí, 4.Litice dívky, 5.Spořice, 6.Bolevec 

Modří: Švarc Svoboda Batík Škaloud Kačírek J.Šimek – porazili Bolevec 4:0,Litice dívky 3:0, Kadaň 3:0, Spořice 6:0 a 

remizovali se žlutými 2:2.Góly: 6 Šimek a Batík, 5 Svoboda,1 Dudák, hráč týmu Svoboda 

Žlutí: Bílek V.Barcal Biegler Beran Gerlický Dudák Valenta Nosek – podlehli Kadani 3:4,remizovali s dívkami 1:1 a 

Modrými 2:2 a porazili Bolevec 2:0 a Spořice 4:1.Góly: 5 Gerlický ,3  Beran,1 Nosek a Dudák,hráč týmu Gerlický. 

Litice – dívky: Nocarová Augustinová Bystřická Císlerová Linková Veselá Sýkorová- podlehly Modrým 0:3,remizovaly 

se Žlutými 1:1 a se Spořicemi 2:2 a porazily Kadaň 2:1 a Bolevec 1:0.Góly: 2 Bystřická,1 Nocarová, Veselá, Linková a 

Císlerová, hráčka týmu Císlerová. 

Mnoho nechybělo a přivezli jsme všechny medaile.Pěkné výkony předvedly všechny tři týmy.Benda. 

Dodatek – Vilémov 31.1. :Ml. žáci – Litice B  

Sestava: Max Batík, Matěj Bílek - gólman, Filip Kačírek, Šimon Levý, Adam Malát, Matěj Svoboda, Patrik Beran, 

Tomáš Dudák 

Rakovník B  x  Litice B :  5:2 Střelci: Batík, Svoboda 



Rakovník B x Litice B:   8:4Střelci: Malát, Batík 2, Levý 

Šedivka – turnaj přípravek 1.2. Přípravka – Litice modří 

 Sestava: Matěj Svoboda, Tomáš Dudák, David Březina, Boleslav Škaloud, Alex Stelzer 

Litice – žlutí x Litice - modří:   3:4 Střelci: Svoboda 2, Březina, Stelzer 

 
České Budějovice A x Litice - modří:  0:3Střelci: Svoboda 2, Dudák 

Kadaň  x Litice - modří:  1:2Střelci: Březina, Škaloud 

 České Budějovice B x Litice - modří:  0:10 Střelci: Březina, Svoboda 4, Stelzer 4, Škaloud 

 Bolevec x Litice - modří:  1:3 Střelci: Březina 2, Dudák 

 Konečné umístění:       1. Litice – modří 

                                         2. Litice – žlutí  - Honza Malát 

SOUSTŘEDĚNÍ ŽEN NEPOMUK  20. – 22.2. 

Dvořáková,Bartošková,Wittmannová,Hanzlíková,Tomanová,Levá,Špinlerová,Křivanová,Šmídová,Tušlová,Vyletová,Ke

berlová,Kožíšková a Dvanda 

Od pátku 20.2. až do neděle 22.2. se ženy zúčastnily soustředění v Nepomuku, svoji základnu  měly v hotelu U 

Zeleného stromu, kde se o nás starali přímo královsky: 

V pátek večer   po "dlouhém hledání" navštívily místní tělocvičnu kde  si zahrály tyčkovanou a fotbálek, ani  netušily 

jaké mají  mezi sebou fotbalové talenty. Večer  si v hotelové "stodole" pouštěly film. Každý den ráno  vybíhaly do 

okolí Nepomuku cca 5 km, pak je  čekala jóga, na první pohled pohodička, na druhý pohled ovšem pěkná makačka. 

Poznávaly  pěšky okolí Nepomuku a pak  si jely zařádit do bazénu v Horažďovicích.Na závěr sobotního večera naše 

ženstvo navštívilo bál místního fotbalového klubu,jak řekla Anet, skoro stačilo 10 min a zanechaly jsme na místní 

návštěvníky velký dojem:-). V neděli ráno nás čekal opět výběh a musím říct, že po tak náročné noci, jsem 

nečekala,že vyběhneme a hlavně doběhneme, holky díky,že jste se vyprovokovaly. No a nakonec soustředění byla už 

trochu méně náročná jóga. 

Všechny se těšíme na další společnou akci! – napsala Terka a zapomněla se pochlubit, že na bále vyhrály v tombole 

popelnici a dříví pro naše hřiště.Nejen za to dívkám dík! 

 

Halové mistrovství světa Lipsko 2015 z pohledu dobrovolníka  

  

První únorový týden hostilo největší saské město Lipsko hokejové halové mistrovství světa. Po organizační stránce 

velmi dobře zvládnutý šampionát nabídl celkem 92 zápasů té nejvyšší světové úrovně. Za z pohledu diváka 

pomyslnou oponou stálo krom zaměstnanců německého svazu a s nimi spojených externistů také více než 300 

dobrovolníků, kteří přispěli k hladkému průběhu celé akce. Odměnou všem organizátorům a dobrovolníkům bylo 

nedělní vyprodané hlediště (6000 diváků), jež vytvořilo ve finálových zápasech vynikající zážitek nejen hráčkám a 

hráčům na hřišti, ale i divákům samotným. 

 

Z českého pohledu bylo lipské halové mistrovství světa úspěchem, přestože se naši muži smolně nedostali do 

čtvrtfinálových bojů, když v zápasech ve skupině s Íránem a Rakouskem ztratili výhry 8, respektive 2 sekundy před 

koncem hrací doby. Přesto ukázali charakter a z posledních dvou zápasů o umístění vybojovali maximum, tedy 9. 

příčku. Senzační úspěch a bronzové medaile však vybojovaly naše ženy. Po třetím místě v základní skupině dokázaly 

porazit po tuhém čtvrfinálovém boji Austrálii, a tím si zajistily zápasy o medaile. V semifinále sice nestačily na skvěle 

hrající Holanďanky, ale o to větší byla motivace urvat aspoň bronz v zápase s Polskem. Po nerozhodném výsledku v 



základní hrací době následovaly samostatné nájezdy, kde ukázaly naše hráčky pevné nervy a nedaly Polkám šanci - 

gejzír radosti a oslava bronzu mohla začít! 

 

Během tohoto pětidenního maratonu jsem měl možnost nahlédnout do zákulisí a podílet se v tiskovém oddělení na 

úpravě fotek pro oficiální webové stránky mistrovství. Náš minitým tvořili 3 lidé - profesionální fotografka, která mě a 

moji kolegyni zásobovala v průměru dvěma sty fotek z každého zápasu. Z toho jsme vybírali zhruba každou desátou a 

tyto vybrané pak v obrázkovém editoru upravili tak, aby splňovaly předem domluvená kritéria. Spolupráce běžela 

hladce, občas zbyl čas i na diváckou podporu našich týmů. Jediný problém jsme měli s internetovým připojením, 

jehož rychlost během dne neustále kolísala a stávalo se, že již zpracované fotky musely chvíli čekat, než mohly být 

nahrány na web.  

 

Ačkoliv jsme každý den opouštěli halu kolem 9 .hodiny večerní, byli jsme nabiti skvělou atmosférou v hale a zbylo i 

trochu energie poznat večerní centrum Lipska. Celkově bylo mistrovství světa povedenou akcí a pro mě motivací pro 

dobrovolnickou účast na další podobné akci v Evropě. 

 

Lukáš 

NEZAPOMEŇ! Ve středu 25.2. v 19.00 v klubovně valná hromada oddílu, účast všech členů nad 18 let je nepsanou 

povinností, vítáni budou i hosté: rodiče dětí a fandové! 

Od 3.3. postupně zahájíme tréninky na hřišti v Liticích, sleduj naše stránky! 

Ve čtvrtek 5.3. proběhne v tělocvičně 11.ZŠ tradiční netradiční trojboj/ skok vysoký, šplh, švihadlo/pro mladší 

žactvo a starší žactvo – bližší trenéři. 

Ve středu 4.3. se koná v LD v Liticích v 18.30 valná hromada TJ Plzeň – Litice, máme 18 mandátů. 

 

 

 


