
 

                                                                         
 

 
 

                                                                                     

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

GÓLŮ A  ZÁPASŮ 

                                      SPONZOŘI ODDÍLU : 
 INBYT –  kompletní přestavby bytových jader a půdní vestavby - 603 247 
449 / www.inbyt.cz  , NOVIS-NOSEK – vybavení na pozemní hokej, , 
ATELIER SOUKUP, DYBS – stavební firma, RICHARD DRASKÝ– malby 
a nátěry fasád /603 798 144 

 

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 
 
ZE DVOU NADĚJÍ NA TITUL „MISTR ČR“ ZBYLY 2 x STŘÍBRNÉ MEDAILE 
DOROSTENCI NA ZIMNÍM SOUSTŘEDĚNÍ – NOVÉ HUTĚ 12.-15.2. 
NEPRODLENĚ SE PŘIHLASTE NA ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ OSTATNÍCH KAT. 
 
PLZEŇ,15.2. Finále Mistrovství ČR v halovém hokeji st.a ml.žáků 
„Áčko“ starších žáků,které před týdnem vyhrálo pražskou skupinu,nastoupilo v sestavě:Majer 
Kalvas Kondrát Kapitán Bárta Mádr a Heger. 
LITICE-HOSTIVAŘ 0:1/0:0/ V prvém poločase se hrálo oboustranně opatrně.Po snad jediné naší 
obranné chybě soupeř skóroval.Teprve nyní jsme začali hrát odvážněji,náš tlak se stupňoval,ale čím 
méně času zbývalo,tím větší smůla se nám lepila na hole a ani ty nejstoprocentnější šance se nám 
nepodařilo proměnit.Aniž bych chtěl snížit výkon soupeře,sportovně mu to přeji,ale 
takovétosportovní štěstí bych si přál jednou zažít. 
LITICE-BOLEVEC 14:1/7:0/ Ve druhém našem utkání /Hostivař předtím porazila Bolevec 8:1/již 
nebylo co řešit.Titul byl pryč, a tak jsme si krásně zahráli a zastříleli:4x Kalvas,3xKondrát a Mádr a 
2x Heger a Bárta.Příští rok budou mít stejnou šanci ti,kteří letos hráli v „béčku“,tento tým již přejde 
do dorostu. 
 
MLADŠÍ ŽÁCI v sestavě Beránek Suchý Uhlíř Jirka Čechura Klečka a Vrba nejprve porazili v 
semifinále tým Presidenta 3:0/0:0/Klečka,Vrba a Jirka/ a ve finále podlehli Bohemians 
2:3/1:2/.První utkání nebylo tak jednoduché,jak by se podle výsledku zdálo.Prosadili jsme se 
odvážnější hrou až ve druhé půli.Do finále jsme vstoupili hned prvním proměněným TR/Jirka/,ale 
pak převzal iniciativu soupeř a zaslouženě výsledek obrátil.I za stavu 1:3 jsme stále bojovali,ale 
stačili jsme jen snížit.Tak jako jsme od starších žáků titul spíše očekávali,stříbro u mladších žáků je 
jejich velkým úspěchem.Zasloužili se o něj všichni,každý odevzdal,co se od něj očekávalo.Oběma 
stříbrným týmům blahopřejeme,vždyť jsou druzí v celé ČR!!! 



 
NOVÉ HUTĚ,soustředění dorostenců: 
Zúčastnili se:Krásný Rumplík Rollinger Hofrichter J.Koryťák M.Vrkoč T.Vrkoč Sochor Nicklas 
Reš,od pátečního večera i T.Koryťák,vedoucí Hofrichter a J.Vrkoč.Ideální zimní pohoda. 
Čtvrtek: večerní přejezd z Lipky na Nové Hutě 
Pátek:Nové Hutě – Přilba – Kvilda -prameny Vltavy – Bučina – Knížecí Pláně – Borová Lada – 
Nové Hutě. 
Sobota: Nové Hutě – Kamenná hora – Světlá hora – Obrovec – Kubova Huť /odtud borci Rollinger 
Hofrichter J.Koryťák M.Vrkoč T.Vrkoč Sochor a Reš vyšlápli na Boubín a zpět/ - Nové Hutě. 
Neděle: fotbálek na sněhu a přesun na Lipku 


