
 
 

                                                                     

               Nová adresa našich stránek aneb :               Nová adresa našich stránek aneb :               Nová adresa našich stránek aneb :               Nová adresa našich stránek aneb :    

  www.ph-litice.cz 
HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY GÓLŮ A  

ZÁPASŮ 

                                      SPONZOŘISPONZOŘISPONZOŘISPONZOŘI ODDÍLU ODDÍLU ODDÍLU ODDÍLU : 
DAOS PLUS spol. s r.o. , INBYT –  kompletní přestavby bytových jader a půdní 
vestavby - 603 247 449 / www.inbyt.cz , paní MAJEROVÁ , PODLAHÁŘSTVÍ  
VÁCLAV FÜRBACHER, NOVIS-NOSEK – vybavení na pozemní hokej, pan  
LUFT – stavební firma, ATELIER SOUKUP, DYBS – stavební firma, 
RICHARD DRASKÝ– malby a nátěry fasád /603 798 144, ANT – SAT SERVIS 
– montáže slaboproudých zařízení  - pan Pelíšek, Sladkovského 31, Plzeň Slovany                                       
    

    

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍVENÍVENÍVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, 
rukavice, trička - MONIKA KORYŤÁKOVÁ – Raisova 46, Bory (u pizzerie San Marino),denně, 
nejlépe však po tel. kontaktu  603 985 121 

NOVĚ -  značky GRAYS, TK  - věci možno zakoupit ihned nebo na 
objednávku !!! 
Vše za stejné ceny, jako mají hlavní dealeři těchto značek v ČR !! Máte to bez práce , za stejnou 
cenu i se zárukou !! Část zisku jde od oddílové pokladny !!! 
 

VYHLÁŠENÍ ANKET HRÁČ ROKU, BOMBER 
2007, FOCENÍ VŠECH TÝMŮ – sobota 15.9. 
 
Program : 
17.00 – zápas muži A Litice vs Slávia Praha – první a druhý tým loňského pořadí 
17.35 – přestávková show – minisoutěže pro mládež i dospělé 
18.20 – focení týmů – všechny týmy od benjamínků až po dospělé přij´dte v dresech !! 
19.00 – focení všech hráčů – společná fotka aneb překonáme rekord 105 hráčů a hráček 
na jedné fotce ? 
19.15 – vyhlášení soutěže aktivity mládeže – Bomber 2007 
19.30 – vyhlášení ankety hráč a hráčka roku 2007 
19…. – další zábava 
 

TVOJE ÚČAST JE ŽÁDANÁ !!! 
 
 
 



 
1. LITICE – HRADEC 3:1/2:0/ Chance extraliga mužů 8.9. 
V pohledném utkání hráli: Jurek M.Mádr J.Koryťák Straka Brada Jurina  Soukup Krásný Petrek Strejc 
L.Čech Dolejš Rumplík Sochor Červenka,př.Nečas.V úvodu jsme soupeře výrazně přehrávali,první gól 
dal po krásné přihrávce volný Petrek,druhý přidal po dlouhém sólu Dolejš a vypadalo to na další 
brankovou úrodu,ale pak převzal iniciativu soupeř.Ta pokračovala i po přestávce a jejím výsledkem byla 
branka na 2:1.Ve zbytku utkání zahrozili oba soupeři několikrát,ale výsledkem byla jen proměněná 
penalta Ládi Čecha v posledních minutách.Výsledek 3:1 odpovídá průběhu utkání a hoši si zaslouží dík 
za další 3 body i pěknou hru.V sobotu nás čeká mistrovský tým Slavie Praha.Všichni se těšíme na pěkný 
zápas. 
 
2.PRESIDENT-LITICE 0:7/0:2/ utkání st.dorostu 9.9. 
Sestava:Nečas Bílek Vokáč Luft T.Vrkoč Nicklas J.Koryťák Kunte Sochor Krásný Červenka Rumplík 
Volf J.Černý.Poklidný zápas odehraný z naší strany na dobré úrovni.Opět slabší soupeř,kterému jsme 
příliš nedovolili. Nadprůměr Vrkoč,Koryťák,Rumplík,góly L.Vokáč 4,Luft,Červenka a Volf po 1. 
 
3.PRESIDENT-LITICE 0:5/0:2/ utkání st.žáků 9.9. 
Hráli:Bárta Majer Rollinger Beran Kondrát Laier Skála R.Kalvas L.Nocar Kapitán Douděra Heger 
T.Mádr Krejčí.Gólmani byli bez práce,slabší soupeř na začátku soutěže byl pro nás výhodou,abychom se 
v nové sestavě dobře orientovali na velkém hřišti.Bojovnost rozhodně nechyběla,v nově vytvořeném 
týmu jsou oporami Rollinger,Beran,Nocar,Mádr ale i mladíci Heger,Skála,Kalvas,Kondrát...mají 
perspektivu. 
 
4.VÍKENDOVÁ BRIGÁDA jakoby se týkala jen několika jednotlivců,mnozí,i když byli na hřišti před a 
po utkáních,jen civěli,jak se pár obětavců tuží.Přesto se udělalo kus práce:výkop pro kabel k dalšímu 
sloupu osvětlení,výměna kačírku za jižní brankou,pískování umělky ,pletí 
tújí atd.Předpokládáme,že i tento víkend bude nejen co dělat,ale také kdo bude chtít pomoci. 
 
5.NEZAPOMEŇTE NA SBĚROVOU SOUTĚŽ zatím se sebralo  za 386.-Kč 
 
6.NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
Pátek 14.9. 17.00 Litice-Bolevec st.žáci 
Sobota 15.9. mladší žáci v 7.00 odjezd auty na turnaj Presidenta 
                     10.30 Litice-Hradec Králové – ml.dorostenci 
                     12.30 Litice-Hradec Králové – ženy 
                     15.00 Litice B – Slavia B – 1.liga mužů 
                     17.00 Litice – Slavia –Chance extraliga mužů 
Neděle 16.9. 9.00 turnaj benjamínků 
                    16.00 Litice – Č.Budějovice – st.dorostenky 
Po oba dny brigáda. 
Středa 19.9. 17.00 Litice – Bolevec – starší dorostenci 

 


