
 
 

                                                                     

                                                                

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

ZÁPASŮ 

                                      SPONZOŘI ODDÍLUSPONZOŘI ODDÍLUSPONZOŘI ODDÍLUSPONZOŘI 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 VYBAVENÍVYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍVYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍVYBAVENÍ 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 

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 !!! 
 
HALA DOHRÁNA - LETOS: ÚSTUP ZE SLÁVY 
MUŽI A PO REMIZE 3:3 A PORÁŽCE S HRADCEM 5:6 OPOUŠTĚJÍ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ    
STARŠÍ ŽÁCI BUDOU HRÁT O TITUL                                                                     3.2. 
ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ DOROSTENCů 31.1.-3.2. - NOVÉ HUTĚ 
===================================================================== 
ŽENY V NADSTAVBĚ 2x TĚSNĚ PODLEHLY SLAVII C                                            9.2. 
MUŽI B JELI DO HRADCE JEN K JEDNOMU UTKÁNÍ                                              10.2. 
STARŠÍ DOROSTENCI LETOS BEZ MEDAILE                                                          9.2. 
STARŠÍ ŽÁCI DRUZÍ V ČR - LETOS NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM.BLAHOPŘEJEME!          9.2. 
PROSÍME TRENÉRY O STRUČNÉ HODNOCENÍ HALY DO 25.2./I BOMBRA K 24.2./ 
JIŽ MůŽETE PLATIT ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY HOTOVĚ NEBO NA ÚČET TJ. 
HLASTE SE NA LETNÍ AKCE! 
 
1.SLAVIA PRAHA : POSLEDNÍ TURNAJ CHANCE EXTRALIGY MUŽŮ :hráli – Jurek, Soukup, Brada, Čech, 
Koryťák J., Koryťák T., Vychron, Jurina, Strejc, Dolejš, Vrkoč T. 
Litice – Slávia Praha 3:3 (3:0) – góly – Brada, Vrkoč, Jurina – zaskočili jsme vedoucí tým tabulky výbornou 
aktivní hrou, škoda , že nebyla zúročena vícero góly. Druhý poločas nás soupeř zmáčkl, my bohužel kupili chyby a 
dokonce jsme nebyli schopni se vyrovnat s naší početní převahou. 
Hradec Králové – Litice  6:5 ( 5:1 ) – góly – Vychron 3, Dolejš 2 – náš nepochopitelný útlum z prvních 15 minut 
nás stál účast v soutěži. Přes dvacet minut dlouhá hra bez brankáře přinesla korigování výsledku, bohužel ne jeho 
změnu. 
2.HAGIBOR: ST.ŽÁCI VE FINÁLE PRAŽSKÉ SKUPINY:Bárta Majer Rollinger Nocar Kalvas Mádr Heger 
Skála Douděra Kapitán porazili Slavii 4:2/Heger 2,Skála,Mádr/a podlehli Hostivaři 1:4/1:1/g.Skála a postoupili do 
boje o titul Mistra ČR. 
 
3.NOVÉ HUTĚ:M.Vrkoč,Rumplík,Krásný,Nicklas,Reš,Sochor Červenka Volf s vedoucími Hofrichterem a 
J.Vrkočem absolvovali ve čtvrtek noční přesun s batohy Lipka - Nové Hutě,v pátek trasu N.Hutě Přilba-Kvilda-
Prameny Vltavy-Bučina-Knížecí Pláně Borová Lada-Č.Chalupy-N.Hutě,v sobotu N.Hutě-Přilba-Pláně-Zadov-Zlatá 
studna-Horská Kvilda-Jezerní slať-N.Hutě.V neděli fotbálek a přesun s batohy na Lipku.Pod 1.000 m nedostatek 
sněhu.Ne ideální podmínky zvládli všichni s bravurou.Pěkné! 
 
 



 
1.STOCHOV:Baštová Koryťáková Levá Hanzlíková Nedvědová Dvořáková Bartošková Špinlerová 
Szocsová.Zuzka Hanzlíková si bohužel v 1.utkání obnovila chronické svalové zranění  a bude asi několik týdnů 
mimo hru.LITICE-SLAVIA C 3:4/2:0/g.Nedvědová,Bartošková,Levá/Ani vedení 3:0 nám nestačilo k vítězství."Bály 
se vyhrát." V odvetě podlehly 4:5/1:2/ Dokázaly z 1:5 dotáhnout až na 4:5 a sahaly po bodu . 
Chybí větší zkušenosti z vypjatějších momentů zápasů.Góly:Levá 2,Špinlerová,Nedvědová. 
 
2.HRADEC KRÁLOVÉ: Muži B podlehli Bolevci A 2:4,Rakovník B nepřijel!  Góly – Hofrichter  2 
Hráli – Vokurka, Levý, Královec, Červenka, Beneš, Hofrichter, Vrkoč J., Michal. Kde zůstali Straka a Luft, kteří 
měli jet také ví nejen oni – v posteli. Příště s Vámi kluci zase počítáme…. ! 
 
3.KOSTELEC - ST.DOROSTENCI:Nečas Bílek Krásný Rumplík T. a J.Koryťák Luft Červenka porazili 
Presidenta 10:2/Luft 5,T.Koryťák 2,Červenka 2,J.Koryťák/ a remizovali se Slavií 5:5/T.Koryťák 3,Luft,Rumplík/a 
skončili letos bez medaile,4. nebo 5. 
 
4.PRAHA: ST.ŽÁCI:sestava viz 3.2.podlehli Hostivaři 2:10/1:6/Mádr 2/a porazili Bolevec 2:1/1:1/Mádr,Skála/ 
a skončili tak 2. v ČR. V 1.utkání  jsme první pětiminutovku zahráli přesně podle taktických 
plánů/napadání,agresivita/ a rychle jsme vstřelili branku.Po vyrovnání/7.min./jsme ztratili odvahu a během 
následujících 5 minut jsme inkasovali 4 x -a bylo po zápase.Znechucený tým se ani po přestávce nezvedl a nebyl 
důstojným soupeřem.Ve 2.půli nastoupil do branky místo Bárty Majer,ale ani jemu se nepodařilo eliminovat tlak 
soupeře.Ve 2.utkání s Bolevcem jsme "utrpěli vítězství".Nehráli jsme svou hru- nacvičené kombinace- báli jsme se 
udělat chybu.Byl to výkon doslova tragický.Vítězství a následné stříbrné medaile byly jen slabou náplastí na 
předvedený ostudný výkon.Každý z aktérů se mohl vyjádřit.Zde jsou hráčské ohlasy: 
Nedařily se nám trestné rohy,útočné ani obranné. 
Milan Majer má velký podíl na vítězství s Bolevcem. 
Po vstřeleném gólu jsme polevili a inkasovali. 
Nehráli jsme s chutí,po hřišti jsme jen chodili. 
Nedokázali jsme si přihrát ani na kratší vzdálenost. 
Útok se jen výjimečně vracel se soupeřem do vlastního kruhu. 
V našem kruhun jsme si nepokryli nohy a následné rohy nezachytili. 
Pochválit se musí:Milan Majer za super zákroky,R.Kalvas za dobrou obranu a kombinační hru,O.Rollinger za 
dobré bránění a výbornou rozehru. 
Pokárat se musí:K.Kapitán,protože dělal kraviny a bral zápasy lehkomyslně,celý tým za to,že se po prvním gólu 
sesypal a nechal Hostivař dojít k titulu. 
Trenéři k zápasům:Pochvala pro Majera,Bártovi se nedařilo,jako v předchozích turnajích.Pochvala i pro 
O.Rollingera,který snad jako jediný měl chuť se obětovat pro dobrý výsledek. A pochvala i pro M.Douděru 
a R.Kalvase za dobré výkony v obou zápasech.       
 

Lipka mladší a starší žactvo – o týden odloženo !! Majitel 
ubytovny musel změnit náš termín. Nový termín 21.2.-24.2. !!! 
Tréninky jaro 2008  
Od jara 2008 přecházíme na model tří povinných tréninků v týdnu , od mladších dorostů výše aneb 
„chceme náš sport dělat pořádně a patřit k nejlepším“ 

• 3 x na tréninku 
• Kategorie pokud možno sama ( ikdyž třeba jen na půlce ) 
• Na každou kategorii min. 1 trenér 
• Nominace na zápasy dle tréninků, ať hrají Ti , co chodí či komunikují 
• Ti co chtějí hrát, hrají max. za 2 kategorie a hrají případně  místo těch, kteří na svoji kategorii ( a 

na sebe a na kamarády ) „kašlou“ 
Starší žáci  
Úterý, čtvrtek -  90 min , pátek se školou ( 11.ZŠ)  90 min, ti co chtějí hrát i za ml. či st.dce, přijdou 
ještě na jejich trénink ( v úterý a ve čtvrtek  ).  
Mladší dorostenci  
Pondělí v rámci Centra I. 75 min, úterý a čtvrtek 90 min .Na hřišti v tu dobu bude i st.dorost. Ti , co 
chtějí hrát za st.dorost se nanominují na tomto tréninku na st.dorost, ti co chtějí hrát za muže A nebo  
B musí přijít na všechny tréninky mužů A či B.  
Starší dorostenci 
Pondělí v rámci centra II. 75 min  úterý a čtvrtek 90 min s ml.dorostem  .Ti, co chtějí hrát za muže A 
nebo B musí přijít na všechny jejich tréninky.  
Muži B 
Čtvrtek 90 min, z toho 30 min samostatně na půlce, dalších 45 min vždy nominační přátelák s muži 
A. Sem musí přijít všichni ( muži, dci ) kteří chtějí hrát za B, kdo nepřijde a  nedomluví se do 
tréninku na víkendový zápas, nehraje. Nadšenci z mužů B mohou chodit i na pondělní trénink A 
týmu. 
 



Muži A 
Pondělí v rámci Centra II. 75 min, úterý 120 min, čtvrtek 90 min. Kdo chce hrát za muže A, včetně 
dorců, musí chodit na všechny tréninky.  
Starší žačky a dorostenky 
Pondělí v rámci centra I. 75 min, úterý 90 min, čtvrtek 90 min.  
Ženy 
Čtvrtek  90 min jejich hlavní trénink, nadšené  ženy mohou chodit i v pondělí na centrum I. a v úterý 
s dorkami. 
 

Tréninky pozemní hokej - jaro 2008  
     

KATEGORIE DEN ČAS KDE od kdy 
Benjamínci středa 16.00-17.00  11.ZŠ  stále  
  pátek 15.30-16.30  11.ZŠ  stále  
Mladší žákyně středa 17.00 -18.00 11.ZŠ  stále  
  pátek  16.30-17.30  11.ZŠ  stále 
Mladší žáci úterý 16.00-17.00  11.ZŠ  stále  
  čtvrtek  16.00-17.00  11.ZŠ  stále 
Starší žáci úterý 15.45-17.15  Litice  26.2.  
  čtvrtek  15.45-17.15  Litice  26.2. 

Starší žákyně, dorky 
pondělí 
úterý 

18.30-19.45 
 16.45-18.15 

Litice 
Litice  

25.2.  
26.2. 

Ženy čtvrtek 16.45-18.15   Litice 28.2.  

Mladší dorostenci 
pondělí 
úterý 

18.30-19.45 
 17.45-19.15 

 Litice 
Litice 

25.2. 
 26.2. 

  čtvrtek 17.45-19.15   Litice  28.2. 

Starší dorostenci 

pondělí 
úterý 
čtvrtek 

19.30-21.00 
17.45-19.15 
17.45-19.15 

Litice 
Litice 
Litice 

25.2. 
26.2. 
28.2. 

Muži - A pondělí 19.30-21.00   Litice  25.2. 
  úterý 19.00-21.00   Litice  26.2. 
  čtvrtek  19.00-20.30  Litice  28.2. 

Muži - B 
pondělí 
čtvrtek 

19.30-21.00 
 19.00-20.30 

 Litice 
Litice 

25.2.  
26.2. 

 

POZOR ! Poslední trénink pro kategorie od starších 
žáků výše v hale je v úterý 12.2. ( Muži A,B, st.dci mají dohromady od 

20.00 – fotbálek, od 19.15 běhání ) .Po té je 14 dnů pauza, v Liticích se 
začíná v pondělí 25.2. nebo v úterý 26.2. 
 
Informace z Valné hromady oddílu 28.1. 

• Zvoleno staronové vedení oddílu – Hofrichter, Benda, Levý, Brada, Jurek, Vrkoč, Levá, 
Poustka 

• Schválen rozpočet na rok 2008 ve výši 1.085.000 
• Schváleny oddílové příspěvky ve výši – 1.000,- Kč předškoláci, přípravka do 10 let 2.000,-, 

mladší žactvo 2.400,- Kč, starší žactvo až starší dorosty 2.800,- Kč, dospělí 3.200,- Kč, 
ostatní min.200,- Kč / z rodiny platí první aktivní hráč celé příspěvky, druhý polovinu ve své 
kategorii, třetí nic. Hráči, kteří hrají za vyšší kategorie, platí příspěvky své věkové kategorie. 
Trenéři trénující více než 2 roky, platí polovinu své kategorie. / Příspěvky musí být 
zaplaceny do konce března 2008. / příspěvky je možno platit rovnou na účet : 
č.ú.721774399/0800, var.symbol 2908,spec.symbol – rodné číslo plátce 

• Výbor má za úkol jednat dále o nástavbě šaten a organizovat práce v okolí budovy 
 



 

                                                                                            
 

Letní soustředění mládež – POZOR ZMĚNY !!! 

Aneb chceme Vás na všech akcích, pokud to jen trochu půjde ! 

 

1.Melchiorova Huť – SOUSTŘEDĚNÍ - kondiční, pozemkářské, 

všesportovní , soutěž o Šampiona a mnoho dalšího - benjamínci až starší žáci –  
- děti narozené 1.7.1994 a mladší 
-  ti co přechází do ml. dorostu na toto soustředění již nejedou ( změna ) 
Datum : 27.7.-3.8.2008 
Cena : do 12 let 2.200,- Kč, nad 12 let 2.400,- Kč, druhý sourozenec o 500,- levnější, jedou-li oba.  

2.Melchiorova Huť – SOUSTŘEDĚNÍ - kondiční , všesportovní, tmelící, hravé, 
na kolech -  mladší a starší dorosty ( kluci i děvčata ) 

Narozeni  1.7.1989 – 30.6.1994  

Datum: 14.8.-17.8.2008 

Cena :  1.000,- Kč, druhý sourozenec o 250,- levnější, jedou-li oba. 

3. Litice – HERNÍ KEMP – nejen pozemkářská příprava na sezónu – mladší žactvo až starší 
žactvo ( kluci i děvčata ) – nutno absolvovat i soustředění v Melchiorce !!!  
Narozeni 1.7.1994 – 30.6.1998 

Datum : 20.-22.8. – 9.00 – 13.00  
Cena : 0,- 

4. Litice – HERNÍ KEMP – pozemkářská příprava na sezónu , zakončené turnajem !!! mladší 
a starší dorosty ( kluci a děvčata ) nutno absolvovat i  soustředění v Melchiorce !!! 

Narozeni  1.7.1989 – 30.6.1994  

Datum : 27.-29.8. 13.00 – 16.00, turnaj o víkendu 30.,31.8. 

Cena : 0,- 

PRO VŠECHNY PLATÍ : přihlášky do 31.3.- Platit do konce května na 
účet TJ Plzeň Litice : č.ú.721774399/0800, var.symbol 2908,spec.symbol – rodné číslo plátce. Možno 
taktéž hotově trenérům 

Zde odstřihni 

Přihláška : 

Přihlašuji : …………………………………………………………… 

Hraje za družstvo : ………………………………………………………………………… 

1 .na letní soustředění benjamínků – st. žáků v Melchiorově Huti.  ANO – NE 

2. na letní soustředění dorostů v Melchiorově Huti  ANO - NE 

3. na herní soustředění mladšího a staršího žactva v Liticích   ANO – NE 

4. na herní soustředění dorostů v Liticích   ANO – NE 

 

Podpis rodiče : ………………………………………. 


