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SPONZOŘI ODDÍLU : 

ROBSTAV STAVBY s.r.o.  - generální sponzor  •  adidas ČR s.r.o.  •  PLZEŇSKÝ KRAJ 
NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE  •  INBYT •  OPTIKSTUDIO ŠVARC •  MAURICE WARD GROUP 

ÚMO PLZEŇ 6  •  HENKEL  •  VÁCLAV DUCHEK ZÁMEČNICTVÍ  •  JAN ŠPILAR RYBY DRŮBEŽ 
REMVIKO s.r.o.   •  ÚMO PLZEŇ 3  •  NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ •  NAXOS •  DYBS Plzeň  

 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

 

POZEMKÁŘI! KDY CHCETE VIDĚT NEJLEPŠÍ TÝMY EVROPY,KDYŽ NE TEĎ! 
 
Ahoj aktivní oddíle – trenéři, 

Posílám Vám přehled, jak jedeme na ME jako diváci – MY ODDÍL NĚKDY SE CHLUBÍCÍ, JAK NÁM 

NĚKTERÉ VĚCI JDOU … 

Na Mistrovství Evropy, kde bude to nej v hale vlastně ze světa a kde mohou hrát naši dva kluci… A ještě po velmi 

nadějných výsledcích, které měli nyní na turnaji ve Vídni , kde prohráli jen jednou ,a to o gól s Německem … 

Přihlášení na ME oddílovou cestou, alespoň na jeden den … 

Trenéři – z počtu cca 20 …  5 Přípravka – 5 Mladší žáci – 5 Mladší žačky – 1 Starší žáci – 6 

Starší žačky – 1 Dorostenci – 1  Dorostenky – 4 Muži A – 0 Muži B – 1 Muži C – 1 Ženy – 3 

Trenéři, nejsme populární sport, kde se každý bude hlásit automaticky na vše. My musíme být Ti motoři ! Pojďte 

sebe ( Vy jste VZOR ) a následně ostatní zblbnout. Jsem ochoten ještě do středy do 18.00 objednat centrálně lístky. 

Na co více čekáme ? Proč to vlastně děláme ? Dík,Tom.  

Formát, jak posílat výsledky na vysledky@ph-litice.cz: 
 
|SOUTĚŽ| 
1.liga 
|KDO S KÝM / výsledek / poločas| 



 

 

 

Plzeň Litice - HC 1957 Kadaň 5:0 (3:0) 
|GÓLY| 
Góly: 5x Jakub Kordík 
|HRÁČI| 
Hráli:Nečas, Soukup, Metlička, Hofrichter, Nocar, Kordík .... 
|TEXT| 
V pátém kole nejvyšší soutěže potkali domácí borci svého souseda v tabulce ...  
 
PRAHA 2.1.2016 TJ Plzeň-Litice : Bohemians Praha 2:3 (1:1) TJ Mnichovice : TJ Plzeň-
Litice 3:0 (1:0) 
Góly: oba Zuzana Dvořáková 
Hrály:  v  brance  Wittmannová  a dále Bartošková, Doležalovy V. a K., Dvořáková, 
Kožíšková, Křivanová, Levá, Špinlerová, Tomanová a Vyletová V  prvním  zápase  s  
Bohemians  jsme  zaspali  začátek, naštěstí měli soupeřky  nepřesnou  mušku. Další průběh 
utkání byl vyrovnaný, dvakrát jsme  srovnali  skóre,  měli jsme šanci ujmout se vedení, 
ale usměrnit míček  do  prázdné  branky  se nepodařilo. Nepříznivý výsledek jsme se 
snažili  odvrátit hrou bez gólmana, ale vytvořený tlak v závěru zápasu se nám v další bod 
do tabulky přetavit nepodařilo. 
S  Mnichovicemi  jsme  od  začátku  hráli  vyrovnaný  zápas,  ale naše největší  slabina,  
účinná střela na branku, si v tomto zápase vybrala svou daň. 
 
MUŽI B 3.1. NA SLAVII  
Plzeň Litice B- Hradec Králové B 8:0 (1:0) Góly : Kordík 2,Vychron 
2,Dolejš,Strejc,Čech,Soukup 
Plzeň Litice B- Kadaň 11:8 (6:4) 
Goly:Strejc 3,Kordík 2, Soukup 2,Čech 2,Kudlič,Dolejš. 
Dále hráli : Vokurka, Levý,Brada. 
 
DOROSTENCI 2.1. V PLZNI: 
Litice - Bolevec   3:3  (1:1) branky: Kasl 2x, Hes 

Zápas byl velice vyrovnaný, možná měl soupeř lehce navrh, ale o poločase byl výsledek nerozhodný. V druhé půli se 

ale soupeři podařilo vstřelit dvě branky a dostat se tak do vedení. Kluci ale v posledních 10 minutách zabojovali a 2 

minuty před koncem srovnali na 3:3. 

Litice - Slavia   1:5  (1:2) branka: Gerlický 

V druhém zápase byla převaha soupeře jasně znatelná. Před koncem zápasu jsme se ještě pokusili v 6 hráčích v poli 

se stavem 1:4 něco udělat, ale naopak jsme ještě inkasovali./L.Nocar/. 

VELKÁ SCHŮZE 26.XII. Kromě hlavního úkolu pro rok 2016 – žádosti o dotaci na rekonstrukci 
hřiště a budovy – se řešily další důležité věci: generální sekretář, příspěvky,zahraniční 
turnaje,bufet, brigády,soustředění, propagace naší činnosti atd.Dík všem zúčastněným, 
kteří projevili zájem o práci oddílu. 
 
VÁNOČNÍ POZEMÁČEK 29.XII. měl opět výbornou atmosféru.Ze 12 rodinných týmů se do finále 
probojovali: vítěz HC Barcelona, druzí Kordíci a třetí Myšpulíni.Nejlepší trefu měla a 
pro rodiče exotický mok vybojovala Nela Samešová.Dík všeem zúčastněným a zejména 
organizátorům Homolkovým a A.Hofmanovi./Benda/. 
 
NOVOROČNÍ FOTBÁLEK – mohlo nás  být víc. Basu drží ti starší, a to je škoda. 
 
28.XII. JSME SE ROZLOUČILI S PANEM EMILEM ZÁVODNÝM, významnou osobností nejen kadaňského, 
ale i českého pozemního hokeje.Účast šesti našich členů ukázala,jak moc jsme si pana 
Závodného- ŠÉFA – vážili. 
  
NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
SO 9.1. PLZEŇSKÝ KORBEL NA ŠEDIVCE 
NE 10.1.Dorci na Slavii, dorky v Chodově, ml.žáci ve Vilémově,benjamínci Rakovník a 
přípravky na šedivce  


