
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

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 
 

Soustředění dospělých v Nepomuku: 

35 velmi spokojených účastníků v rodinném hotelu rodiny Sochorových v Nepomuku u Zeleného stromu. Ihned po 

Melišce mládeže následoval prodloužený víkend dospělých . Páteční příjezd většiny na kolech … to byl etapák … , 

podvečerní turnaj v nohejbalu, petangue, badmintonu a stolním tenisu. Večerní grilování, pohoda . Sobota a výjezd 

na rodinnou farmu do Železného Újezdu … následující události … ono je to v Brdech a my jedeme z kopce ☺ … ajajaj 

už je to do kopce a proč pořád do kopce … kdo nám chybí ? … manažer áčka … Václave, ty to máš píchlý ? … jo, ono Ti 

to nejede … pojeď, Contadore, budeme Ti dělat doprovod … oběd na sále s pink ponkem … zatloukání kůlů při 

rozšiřování výběhů pro krávy … rozhledna … rybník Drahota … chlapci přijeli z druhé strany ;-) … sjezd do Nepomuku 

… Partička … Neděle … lehké dohrávání turnaje … balení a na kola ( někdo ) a domů a nám se moc nechce ☺ . 

Děkujeme Radkovi za prvotřídní servis, pohodu, rodině Sochorů za to , jací jsou, personálu za výborný servis a všem 

nám, kteří jsme byli rádi spolu !TOM 

PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽE : 

Turnajem v Italské Padově o proběhlém víkendu skončila příprava obou litický týmů, které okusí nejvyšší 

soutěže českého pozemního hokeje. Muži, tradiční účastník Extraligy, mistr ligy z roku 2010, 

několikanásobný účastník evropských pohárů ( naposledy v Praze v roce 2013 ),  po loňském neúčasti 

v závěrečném play off hledají pod vedením staronového trenéra Michala Soukupa novou chuť do hry, jasná 

týmová pravidla, vhodnou organizaci hry a především dobrou partu, která se v litickém A týmu pomalu 

klube. Kladem je, že jediným odchodem z týmu bylo dlouho avizované ukončení aktivní činnosti v A týmu 

Janem Dolejšem, všichni litičtí hráči, kteří byli v širším či užším kádru reprezentace ČR, zůstávají v Plzni. 



Počínaje jedním z lídrů týmu Jakubem Koryťákem, účastníkem únorového halového mistrovství světa 

v německém Lipsku, členy týmu ČR na poslední kvalifikaci na OH v Rio de Janeiru, která se konala v březnu 

v Jihoafrické republice nebo pražského červencového ME divize B – Lukášem Bendou, Adamem Uhlířem, 

Michalem Bártou. Pravděpodobný je i návrat litického odchovance Reinharda Nicklase, který poslední rok 

působil ve skotském Aberdeenu v nejvyšší  soutěži. Cílem týmu pro nový ročník soutěže, který je osvěžen 

účastí nejlepšího slovenského týmu HC Rača Bratislava, musí být jednoznačně postup do finálové čtveřice a 

následný útok na medailové pozice a případnou účast v evropských pohárech . Potenciál týmu je obrovský. 

Důkazem budiž i proběhlý turnaj v Italské Padově, který litický tým vyhrál a kde se střetl s nejlepším 

chorvatským týmem ze Záhřebu, nováčkem nejvyšší italské série A Padovou . První zápas sezóny sehrají 

litičtí na svém hřišti v plzeňském derby proti nováčkovi z Bolevce už nyní v sobotu 5.9. od 16.00.  

Výsledky turnaje v Padově : 

Litice - Mladosť Záhřeb / Chorvatsko - 3:1 - 3x Sochor 

Litice - Wels / Rakousko - 4:3 - Sochor 3, Uhlíř 

Litice - Grantorto / Itálie- 9:0 - Benda 2, Sochor, Koryťák, Kondrát, Uhlíř, Kordík, Nocar Levý 

Litice - Cus Padova / Itálie - 2:1 - Uhlíř, Levý 

 

Pořadí muži :  

1.Litice 

2.Padova 

3.Wels 

4.Záhřeb 

5.Grantorto 

Sestava: Nečas Soukup Poustka Kondrát Benda Vyleta L.Nocar J.Koryťák Čvančara/jen 2 utkání, pak zraněn/ Uhlíř 

Levý Sochor Kordík a Karnold 

 

Litické ženy vstupují do nové sezóny a vlastně do zcela nové soutěže. Na jaře loňského roku se rozhodlo o 

zatraktivnění nejvyšší české soutěže žen spojením extraligy a první ligy a přijmutím slovenské reprezentace. 

Celkem deset týmů je rozděleno do dvou skupin, které se po bojích ve skupině rozdělí na horní šestici a 

spodní čtveřici, které opět mezi sebou setkají v dvoukolovém systému. První čtyři týmy ze šestičlenné 

skupiny zažijí vyvrcholení soutěže v podobě Final four, tedy semifinále na dvě utkání a finále na jedno. 

Stejně jako muži. Litické ženy jsou výsledkově v pozici outsidera soutěže, jako jediné nejvyšší českou soutěž 

nikdy neokusily. Jejich zlepšené výkony z konce loňské sezóny a i nyní po turnaji v Itálii vyvolávají otazníky, 

jaké mohou být jejich ambice. V posledním zápase v Padově dokázaly dlouho držet krok s devátým italským 

týmem domácími CUS Padova, kdy vedly dokonce již 2:0.  Jen nepřesná koncovka je připravila o vítězství. A 

úroveň ženského italského pozemního hokeje je přece jen o poznání vyšší, než českého . Týmu chybí citelně 

střelkyně, která by hře dala potřebné brankové a následně bodové vyjádření. Přednosti týmu je velká 

soudržnost, výborná parta, šikovné mládí a chuť do hry. Již podzimní první zápasy ukáží, jak na tom litické 

ženy doopravdy jsou. Zajímavostí je první domácí zápas, kdy v neděli 13.9. v 10.00 přivítají na svém hřišti 

reprezentaci Slovenska. 

Sestava: Wittmannová Doležalovy  Tomanová Keberdlová Levá Vyletová Kožíšková Bartošková Hanzlíková 

Špinlerová Tušlová Šmídová Dvořáková a „Dvanda“. 

Výsledky turnaje v Padově : 

Litice - Mladosť Záhřeb / Chorvatsko - 1:0 - Doležalová K. 



Litice - Moncalvese / Itálie - 0:1 

Litice - Cus Padova / Itálie - 0:5 

Litice - Cus Padova / Itálie - 2:4 - Špinlerová 2x 

 

Pořadí ženy: 

1.Padova 

2.Moncalvese 

3.Litice 

4.Záhřeb 

ZVEME VÁS NA EXTRALIGOVÁ UTKÁNÍ: 

Muži : 

5.9. 16.00 Plzeň Litice – HC 1970 Bolevec  

12.9. Hostivař Praha – Plzeň Litice 

19.9.15.00 Plzeň Litice – Slavia Praha 

26.9. Hradec Králové – Plzeň Litice 

28.9. 10.00 Plzeň Litice – Rača Bratislava 

3.10. 16.00 Plzeň Litice – Bohemians Praha 

10.10. HC 1972 Rakovník – Plzeň Litice 

17.10.16.00 Plzeň Litice – President Praha 

24.10. Praga Praha – Plzeň Litice 

Ženy : 

5.9. Slavia Praha B – Plzeň Litice 

13.9. 10.00 Plzeň Litice – reprezentace Slovenska 

26.9. Hostivař Praha – Plzeň Litice 

3.10. 12.00 Plzeň Litice – HC 1972 Rakovník 

10.10. 14.00 Plzeň Litice – Slavia Praha B 

11.10. reprezentace Slovenska – Plzeň Litice 

I veteráni se připravovali na svou novou soutěž -Turnaj veteránů Mnichovice 29.8.2015 

Sestava: Hofr, Opus, Saša, Kyky, Homolís, Vory, Čvanča, Mára, Ivana Kosáčková (golman) 

Litice x Hostivař 3:1-Vory 3 

Litice x Slavia 0:5 

Litice x Šenkvice 4:0 -Kyky, Saša, Vory2 

Litice x Brno 1:0-Kyky 

Litice x Mnichovice 1:1-Vory 



Celkové pořadí: 

1.Slavia 

2. Litice 

3. Mnichovice 

4. Hostivař 

5. Brno 

6. Šenkvice 

Velké díky Ivě Kosáčkové, která nám přijela pomoci z Českých Budějovice a zejména díky jejímu skvělému výkonu v 

brance jsme vybojovali 2. místo!    

Herní kemp 24.8. – 27.8. 

Účast : 24 + 26 + 25 + 27 = 102 účastníků, dík trenérům: Kondrát Malát Uhlíř Benda V.Doležalová Tušlová Vyletová a 

hospodáři /Benda/ 

15.8. – 22.8.  tábor Kbel, 22.8. – 29.8. tábor Hostivaře na našem hřišti ke spokojenosti obou oddílů 

NEJBLIŽŠÍ  AKCE : 

PÁ 4.9. 18.00 Rakovník – Litice liga st.žákyň 

SO  5.9. 9.00 Slavia B – Litice B exliga žen, 14.00 Litice B- Slavia B 1.liga mužů, 16.00 Litice, Bolevec -exliga mužů 

NE 6.9. 9.00 turnaj mladších žáků Litice, 10.00 ml.žákyně na Slavii, 14.00 Litice – Mnichovice liga dorostenců  


