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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 
 

 
DOROSTENKY BRONZOVÉ  -19.6.  LITICE – SLAVIA PRAHA 0:3/0:0/   

Hrály: Augustinová, Bystřická, Cislerová, Duchková, Horníková, Kožíšková, Kudrnová, Linková, 

Pospíšilová, Průchová, Veselá  

Posledním zápasem letošní sezóny dorostenek byl zápas proti pražské Slavii. V tomto zápase se mělo 

rozhodnout o druhém místě celé soutěže. Bohužel, jak je patrné z výsledku, našim děvčatům se druhé 

místo vybojovat nepodařilo.  V první polovině zápasu byla hra velice vyrovnaná, ani na jedné straně se 

nepovedlo vstřelit branku, i přes to že bylo mnoho šancí. V druhé polovině už hra měla větší spád. 

Slávistky byly celkově aktivnější, také se jim podařilo vstřelit hned tři branky. Naše děvčata se snažila 

dohonit jejich skóre, avšak neproměněná penalta a několik gólových šanci rozhodly ve výsledek zápasu 0:3 

a také o tom, že naše holky budou v této sezoně třetí. Holkám bych chtěla poděkovat za to, jak celou 

sezónu odmakaly.Ne vždy to bylo snadné a často se stávalo,že jich bylo málo.Holky,díky!!   Kamila. 

VETERÁNSKÁ LIGA 22.6.  

Litice - Holíč  1:1, Hofrichter  

Litice- Slavia 4:6 Hofrichter , Nocar,  Voráček,  Míka  

Litice - Bohemians  2:5  Hofrichter 2x 

Litice- Brno  1:3 Levý  

Litice - Praga  0:5 

 

Celkově 11. místo na turnaji a konečné 5. místo ve Veteránské lize.  

 



 

 

Sestava: Kordik, Hofrichter, Kykal, Královec, Míka, Opava, Voráček, Čvančara, Nocar,  Levý  

ŠVIHOVEC CUP – 22.6. 

Mladší žáci a část přípravky se 22.6.2019 zúčastnili v Liticích turnaje ve fotbale. Na turnaji se utkalo celkem 7 týmů. 

Jako Litice PH jsme se celkově umístili na třetím místě, kdy nad naše síly byly dva týmy z Litic. 

Naše Aneta Paroubková byla vyhlášena nejlepším gólmanem turnaje. 

Hráli: Aneta Paroubková, Antonín Špalek, David Čása, Michal Smeták, Filip Zimla, Martin Houška, Vojtěch Svoboda, 

Matěj Hofman, Václav Královec, Antonín Reischig, Matěj Burda. 

Výsledky: 

Litice PH – Škoda Plzeň                 3:0 

Litice PH – Plzeň Wolves              7:3 

Litice PH – Litice „A“                       2:4 

Litice PH – Litice „B“                       2:3 

Litice PH – TJ Lhota                         3:1 

Góly:  Aneta Paroubková 1x, Antonín Špalek 1x, David Čása 5x, Filip Zimla 2x, Martin Houška 2x, Vojtěch Svoboda 1x, 

Matěj Hofman 2x, Václav Královec 1x, Antonín Reischig 1x, Matěj Burda 1x.      Marek. 

 
PŘÍPRAVKA 2018/2019 - hodnocení 
Litickou přípravkou v této sezóně prošlo 19 dětí. 
Celkový pocit ze sezóny podzim-zima-jaro je velmi dobrý. Z individuálních výkonů děti 
zvládaly techniku SM F-B, puší, vedení balónku po F-B i jednoruč, kličky F-B. Oproti 
podzimu všechny děti zesílily a výrazně zlepšily techniku. To je velké plus pro příští 
sezónu. 
Při herních činnostech se spíše naťukávalo, o čem hra je. Pokroky tam byly logicky 
pomalejší. Tahouni však vyskočili. Během turnajů se děti střídaly na různých postech, 
každé si vyzkoušelo min. dva tréninky + jeden turnaj zachytat si v bráně. 
Snažili jsme se do komunikace s oddílem vtáhnout i rodiče. Díky fóru na stránkách, sms, 
mailové komunikaci a individ. dopravě se nám „navázání vztahu“ s nimi podařilo. Během 
turnajů měly děti při hře od většiny podporu. 
Za sezónu jsme odehráli 15 svazových turnajů + 2 přípravné. Na každém jsme měli dva 
vyrovnané týmy. Na žádném turnaji jsme vyloženě nevyhořeli. Herně pak byl u jarních 
turnajů oproti podzimu u všech dětí logicky velký posun. 
Pouze na posledním letošním turnaji na Slavii jsme vytvořili výkonnostní rozdělení dětí. U 
„slabšího“ týmu již nebylo možné spoléhat na lídry a museli se projevit noví hráči. 
Jiskřičky byly viditelné. Ti „lepší“ pak v těžkém turnaji (12 týmů) prohráli až ve finále 
na nájezdy. Herně celý turnaj dominovali, což i nám udělalo z průběžných drobných radostí 
jednu radost velkou! 
V týmu přípravky bylo po celou sezónu 4-5 spolehlivých, šikovných dětí, u kterých je 
vidět, že je sport opravdu baví. Navíc pak  dalších 5 dětí nadějných pro příští rok. U 
nich však bylo znát, že jsou v přípravce teprve první rok. Udělali však velký pokrok a jen 
tak dál v i příštím roce! Největšími tahouny, sportovně i zapálením po celou sezónu byli 
Dominik Šesták, Štěpán Míka, David Čása a Kristýnka Daňsová. 
Všem dětem za letošní sezónu děkujeme a přejeme, ať je sport a kamarádi kolem pozemáku 
baví i nadále.  Trenéři Petr, Honza, Jakub a Pavel. 
Díky za tuto zprávu,věřím že budou následovat další,Kuzma. 
 
SLAVNOSTNÍ  SCHŮZE KE 100 LETŮM TĚLOVÝCHOVY V LITICÍCH  
 
V pátek 21.6. se v LD v Liticích konala slavnostní schůze ke 100 letům tělovýchovy  
 
 



 
 
v Liticích. Po zahájení a přivítání hostí, které provedl předseda TJ pan Michal 
Hofrichter, zavzpomínal pak ve velmi emotivním projevu Stanislav Benda na propojení svého 
života s tělovýchovou a sportem v litické tělovýchovné jednotě, ve které je členem od roku 
1953. Následovalo ocenění členů TJ. Z našeho oddílu to byli: Štefan Belica, Stanislav 
Benda, Bohumil Opava a Josef Šuchman. Po tomto slavnostní úvodu následovala volná zábava 
při hudbě Plzeňské sedmy. 
 
Pokračovala i brigáda – příprava areálu na ME, díky všem! 
 
Nejbližší akce: ČT 27.6. ODDÍLOVÝ DEN a SO 29.6.ZAKOPÁNÍ HOKEJKY!! 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 

 
 

 
 


