
 
 

                                                                     

                                                                

  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 !!! 
 
JSME TAM – V PRVNÍ ČTYŘCE,BUDEME BOJOVAT O MEDAILE             1.5. 
V KADANI „B“ TÝM PROHRÁL 2J:4/0:3/                                                             3.5. 
STARŠÍ ŽÁCI VYHRÁLI VE KBELÍCH 1:0                                                        4.5. 
V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ JSME PORAZILI ČR „21“ 4:2                              5.5. 
JEDEME NA POHÁR DO MILÁNA 
TÝM KOLA:MUŽI „A“,HRÁČ KOLA MICHAL SOUKUP 
DALŠÍ AKCE 
DOPLAŤTE PŘÍSPĚVKY,ODEVZDÁVEJTE SBĚR,SOUTĚŽ KONČÍ 31.5. 
 
BOHEMIANS – LITICE A  3:5/1:2/ g.T.Koryťák z TR,Čech 2/1 z penalty/,Dolejš,Nicklas,dále hráli:Jurek 
Brada Soukup Straka Rumplík Jurina Vychron J.Koryťák a Strejc.V dramatickém utkání se nám podařilo 
proměnit hned první TR,ale soupeř také z TR vyrovnal.Po proměněné penaltě jsme v poločase vedli 2:1.Soupeř 
opět z TR srovnal a po naší minele šel do vedení 3:2.Chvíli nás to rozhodilo,ale pak jsme opět šli 
nahoru,vyrovnali/Dolejš/ a Nicklas dal pak vítězný gól.Pátý přidal z dorážky L.Čech.Protože Hradec na Slavii 
nestačil,dostali jsme se do horní čtyřky,čímž jsme splnili svůj cíl.Zahráli jsme jako tým,přesto je třeba pochválit 
za výborný výkon/zejména v době,kdy se nedařilo/Míšu Soukupa , organizátora hry L.Čecha a neúnavného 
Jurinu. 
KADAŇ-LITICE B 4:2/3:0/,góly Levý a J.Koryťák,dále:Vokurka Královec Červenka Míka Nicklas 
Hofrichterovi Michal a J.Vrkoč.Utkání na přírodní trávě nám nesedí,vrátili jsme se o 10 let zpět,k čemuž pomohli 
i rozhodčí.Doma v odvetě to snad bude lepší. 
KBELY-LITICE 0:1/0:0/ liga st.žáků,gól Krejčí,dále Bárta Rollinger Skála Laier R.Kalvas Douděra Nocar 
Kapitán Mádr Heger a Kondrát.Na těžkém terénu jsme se hodně nadřeli.Soupeř bránil v pěti před kruhem a 
obtížně jsme se dostávali do šancí.Gól dorazil beckhandem Krejčí po střele Mádra,která trefila břevno.Povedlo se 
nám několik kombinačních akcí,ale i několik zkratů v rozehrávce.Boj o první příčku není jednoduchý. 
 
 



 
 
LITICE – ČR“21“ 4:2 
NEJBLIŽŠÍ AKCE:  
SO 17.5. ml.žáci Kadaň,ml.žačky Rakovník 
NE 18.5.LITICE – SLAVIA: 13,30 st.žáci,15.00 st.dky,17.00 st.dci 
NE 18.5. benjamíni do Kadaně – 2 týmy   
 
 
 
EVROPSKÝ POHÁR V MILÁNĚ BYL VÝBORNOU  ŠKOLOU 

NEJBLIŽŠÍ AKCE 
DNE 31.5.KONČÍ SBĚROVÁ SOUTĚŽ 
DEN 31.5.JE TAKÉ TERMÍN SPLATNOSTI LETNÍHO TÁBORA 
 
V noci na 7.5. jsme SEKOBUSEM odjížděli do Milána na naši premiéru v evropských klubových 
pohárech.Ve středu jsme ještě potrénovali,ubytovali se v „bungalovech“,kterými byly karavany s utěšeným 
prostorem,nicméně se to dalo přežít.Protože portugalský tým nepřijel,ve čtvrtek jsme po tréninku měli volno 
na prohlídku Milána,kterou si každá skupinka organizovala podle svého gusta.Většinou jsme zvládli střed 
města s historickou perlou – největším gotickým chrámem na světě,operou La Scala,atd.Někteří zvládli i 
pohled na impozantní milánský fotbalový stadion.Od pátku do neděle jsme se plně věnovali našemu sportu a 
po dlouhé cestě jsme dorazili domů kolem čtvrté ráno v pondělí 12.5. 
PÁ 9.5. LITICE – MLADOST/Chorvatsko/ 2:2/1:2/ góly Dolejš,Vychron 
Snad pod dojmem zdánlivě slabého výkonu Mladosti ve čtvrtečním utkání,které jsme sledovali,jsme šli do 
utkání s vědomím,že zvítězíme.To by nevadilo,kdybychom předvedli výkon,kterého jsme schopni.Padla na 
nás „deka“z premiéry v mezinárodní klubové soutěži,nervozita svazovala ruce i nohy i těm nejzkušenějším, a 
tak jsme se dlouho dostávali do hry.Po úvodním gólu soupeře jsme sice po čase vyrovnali,ale vzápětí jsme 
opět inkasovali,opět po naší chybě.Až těsně před koncem po průniku Jakuba Koryťáka skóroval Vychron.I 
když jsme měli ještě šanci zvítězit,skončilo utkání remizou.Bohužel se ukázalo,že to byl klíč k úspěchu.V 
případě vítězství jsme mohli hrát o postup. 
SO 10.5. LITICE – VINNITSA/Ukrajina/ 1:4/0:2/ gól Brada 
Soupeř nad naše síly.Do poločasu jsme vzdorovali výrazně zlepšeným výkonem,pak nás ovšem zlomil třetí 
gól po nešťasném TR,kdy jsme v tísni zahráli nohou.I když jsme hráli na plný plyn,soupeř byl „na koni“a jen 
díky vynikajícímu výkonu Petra Jurka v naší brance jsme neodešli s debaklem. 
NE 11.5. LITICE – ORIENT LYNGBY/Dánsko/ 1:2/1:1-1:0/ po penaltách,gól Nicklas 
A tak se hrálo o udržení v C skupině.Pro upřesnění jsou skupiny A,B co do kvality,C skupina má ještě 5 
dalších podskupin I. - V. A my jsme hráli tu I. Do utkání jsme vstoupili opět kvalitním výkonem,dokonce se 
nám podařilo po pěkné kombinační akci Soukup – Dolejš – Nicklas dát vedoucí gól.Když po přestávce soupeř 
vyrovnal,dostali jsme se pod tlak a díky opět výtečnému Jurkovi jsme jej přečkali.V závěru jsmr ještě ze 2 TR 
mohli strhnout vítězství na svou stranu,ale štěstěna nás nevyslyšela,zejména při druhém pokusu 
T.Koryťáka,kdy se míček otřel o břevno. 
Následovaly penalty.Brada,Vrkoč,Strejc a T.Koryťák proměnili,Láďa Čech přestřelil – a soupeř 
proměnil i pátou a zajistil pro Dány účast ve skupině C I. i pro příští rok.Pro Čechy to znamená,že letos druhý 
tým v lize bude hrát za rok skupinu C II. 
HODNOCENÍ: Klady: perspektiva týmu,který patřil věkově k nejmladším 
                                        nasazení ve 2. a 3.zápase 
                                        výborná škola pro celý tým,získání zkušeností 
                       Zápory:   nezvládnutí 1.utkání,ani ti nejzkušenější se nedokázali vyrovnat 
                                        s dosud nezažitou atmosférou 
                                        málo odvahy probít se do obrany soupeře 
                                        málo pokusů dosáhnout úspěchu tečí v kruhu 
                                        více pohybu – vydržet po celá utkání 
Hodnocení jednotlivých hráčů/můj pohled – pohled Standy Bendy/:Nejlepší: 
Jurek,Soukup,Brada,T.Koryťák,pak Straka,J.Koryťák,Vrkoč,Rumplík,Nicklas,určitě se sebou nebyli 
spokojeni Dolejš,Vychron,Strejc,Čech a Jurina.Levý hrál jen chvilku,Nečas 
čekal na šanci a Sochor neriskoval obnovu zranění a po 1.tréninku již nehrál. 
 
 
 
 



 
ZÁPASY A TURNAJE O VÍKENDU 17. a 18.5. 
SO 17.5. muži A v 10.30 na Slavii /bude v televizi na 4/ přímý přenos v 10.25 
               muži B v 16.00 doma s Hostivaří 
               mladší dorostenci ve 14.30 doma s Hostivaří 
               mladší žáci na turnaj do Kadaně 
               mladší žákyně do Rakovníka  n e j e d o u ! - turnaj se nekoná  
NE 18.5.hrajeme se Slavií : 13.30 st.žáci,v 15.00 st.dky a v 17. 00 st.dci 
               benjamíni do Kadaně – 2 týmy 
 
SBĚROVÁ SOUTĚŽ  KONČÍ  31.V. Stav: 803.- Benda,518.-Martinovská J.,280.- Vrkoč 
                                                                         155.-Čvančara, 92,-Rutová 
Kromě papíru a kovů můžete sbírat i byliny a pomerančovou kůru.Vykupují je v Radobyčické ulici každé 
pondělí 8-13,od 1.6.  8-16.Jen pro informaci ceny některých léčivek za 1 kg:Bez černý květ 120,-,list břízy 
35,-květ hlohu 250,- květ s listem 30.-,hluchavka květ 700.-,nať s květem 55,-,Jitrocel list 50,-kopřiva nať 40.-
lípa květ 200,-pampeliška list 50.-podběl list 60.-,pomerančová kůra 18.-,řebříček květ 35,-,nať 30.-,akát květ 
50.- třezalka nať 40.- atd.Bližší informace rád podá p.Benda.Můžete si vydělat peníze i pro sebe,nemusíte vše 
dát do oddílu.Od 1.6. začne nová soutěž. 
V NEDĚLI 25.5. LITICKÁ 25 – bude třeba zajistit kontroly – 4 zájemci se hlásí p.Bendovi 
V NEDĚLI  1.6. POŘÁDÁME DĚTSKÝ DEN – máte -li nějaké věci na atrakce pro děti,nabídněte je 
pp.Bendovi,Levému,Hofrichterovi,Nocarovi.......doufáme,že pomůžete.         ,,,,,,,       
 

 


