
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponzoři: FALK, s.r.o. 

PROFISOL, s.r.o. 
GAMELLA, s.r.o. 
TRUHLÁŘSTVÍ – NOCAR 
TESAŘSTVÍ – TLUČEK 
RICHARD DRASKÝ – malířství 

 



Rok založení: 
 

1927 – DTJ Litice (později TJ Plzeň-Litice) 
 

Nejvyšší ocenění: 
 

Medaile J. F. Chaloupeckého – Čeněk Rauner 
 

Významní funkcionáři v historii oddílu: 
 

Čeněk Rauner , Josef Veselý 
 

Zakládající členové: 
 

Píša Václav, Hnát František, Hudeček Jan, Kašpar Jan, 
Langmaier Eman, Metlička František, Metlička Václav, Pech Jaroslav, 

Vyleta Karel, Vyleta Rudolf, Pechr Jan, Plechatý František 
 
 
 

Historie oddílu 
 
 
Léta 1946-1951:  
po 7 leté válečné odmlce obnovují činnost tito funkcionáři: 
Rauner Čeněk, Rašpl Jaroslav, Henžlík Josef, Svoboda Ladislav, 
Pech Miroslav, Kail Josef 

Družstvo mužů 
navazuje na tradici 
litické házené, která 
dosahovala před 
rokem 1938 velkých 
úspěchů. Bylo rovněž 
založeno družstvo 
žen. 
 
Družstvo mužů z r. 
1946:  zleva Nocar, 
Svoboda, Pelech, Kail, 
Albl R., Hnát, Rašpl 
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Družstvo žen z r. 1947: 
zleva Bílková – 
Vokounová, Zelníčková 
– Fialová, Hrubá – 
Železná, Honzíková – 
Fialová, Slabá - 
Lancrdorfová 
 
 
 
 
 

 
Léta 1951-1960:  
Družstvo mužů udržuje stabilní výkonnost, která je výsledkem 
trenérské práce Jaroslava Bešty. V sezoně 1959/60 postup do 
I. třídy. Dostavily se i úspěchy mládeže. 
Dorostenci Folk, Svoboda a Vild František reprezentují Západočeský 
kraj v Mostě. 
 
Léta 1961-1970:  
V roce 1967 přichází zatím největší úspěch, a to postup do II. ligy. 
Družstvo mužů hrálo v této sestavě: Benda B., Folk J., Kalabza J., 
Hrdlička M., Míka V., Křen J., Bešta J., Hejduk J., Hnát K., Hora J., 
Kříž J., Rašpl J.  
 

 
 
 
Družstvo mužů z roku 
1970, účatník II. ligy: 
zleva Folk, Rauner, 
Hrdlička J., Kříž, Hnát, 
Hejduk, Kalabza, 
Hrdlička M., Dezort, 
Benda, Hudeček 
 
 
 
 
 

V sezoně 1962/63 dochází k úspěchu u družstva žen, které se staly 
přebornicemi kraje a na jednu sezonu okusily I. ligu. 
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Družstvo žen, účastník 
I. ligy ročníku 1963/64: 
zleva Hůrková – 
Balvínová, Modlová – 
Šuchmanová, Patková – 
Nováková, Fialová – 
Levá, Macková – 
Nosková, Hrdličková – 
Hnátová, Klůsová – 
Reithmaierová, Igazová 
– Havlíčková, Boudová –
Andělová, Hrdličková – 
Hnátová Mil. 

 

 
 
Léta 1971-1980:  
Vedle dobrých výsledků A družstva mužů úspěšně bojovalo 
v mistrovské soutěži i naše B družstvo, dále družstva mládeže, žáci 
a dorostenci. V ročníku 1972/73 se stává Jiří Hrdlička nejlepším 
střelcem II. ligy (155 branek). 
V roce 1973 se ujímá družstva žáků pan Jiří Folk. V tomto období je 
naše hřiště svědkem pouťových utkání se Škodou Plzeň, za kterou 
mimo jiné nastupují zms. F. Heřman, zms. V Eret, zms. V. Duda. 
V roce 1976 zaznamenal náš oddíl zatím nejrozsáhlejší úpravy hřiště 
národní házené vyasfaltováním hrací plochy. V soutěžním ročníku 
1979/80 jsme měli v mistrovských soutěžích zapojeno celkem 
6 družstev (žačky, žáci, dorostenci, dorostenky, muži A, B). Družstvo 
dorostenců pod vedením p. Folka a p. Tachecího patřilo v tomto 
období k nejaktivnějším složkám oddílu. 
 
Léta 1981-1989:  
Toto období je možné po sportovní stránce hodnotit jako 
nejúspěšnější v historii národní házené v Liticích. V roce 1981 bylo 
v oddílu 136 členů, o 18 členů více než v předcházejícím roce. Tento 
nárůst vznikl náborem žáků ve spolupráci s 27. ZŠ v Liticích. 
„A“ družstvo mužů po velkých bojích zvítězilo v krajském přeboru 
a postoupilo do kvalifikace o postup do I. ligy. Po velmi dobrých 
výkonech na kvalifikaci v Opatovicích nad Labem naše družstvo 
postoupilo do I. ligy z 2. místa a splnil se tak sen všech litických 
házenkářů. Družstvo pod vedením V. Míky a asistenta K. Hnáta 
nastupovalo v tomto složení: Pelech M., Reithmaier P., Rojík, Mízler 
V., Pelech Z., Bečka J., Křen, Škarda, Klečanský, Vyškovský, Benda. 
Na kvalifikaci byl nejlepším střelcem vyhlášen náš Petr Reithmaier se 
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42 brankami a nejlepším obráncem Josef Vyškovský rovněž 
z našeho oddílu. 
Dalším úspěchem bylo umístění B družstva mužů, žen a dorostenek 
na prvních místech tabulek svých soutěží po podzimní části. Zásluhu 
na těchto výsledcích měli trenéři: V. Sýkora st. a V. Sýkora ml. 
(muži B), J. Folk (ženy), J. Reithmaier (dorostenky). Zlepšení svého 
herního projevu zaznamenalo družstvo žáků pod vedením trenéra 
V. Šestáka.  
Družstvo mužů bylo na I. ligu posíleno o nové hráče ze Sokola 
Božkov (Plocar, Měsíček, Pondělík, Šlajs). Po ročním působením 
v I. lize bohužel naši muži sestupují. V roce 1984 již pod vedením 
St. Topinky a K. Hnáta po úspěšné domácí kvalifikaci postupují naši 
muži spolu s VTJ Most opět do I. ligy, kde setrvalo celkem 3 sezony. 
 

V roce 1984 organizoval 
náš oddíl kvalifikaci 
vítězů krajských přeborů 
o postup do I. ligy. A 
družstvo si znovu 
zajistilo účast. Zleva: 
trenéři Dezort, Hnát, 
Topinka, Šlajs, Škarda, 
Reithmaier, 
Ing. Klečanský, 
Ing. Vyškovský, 
Ing. Křen, Mízler, Plocar, 
Pondělík, Benda, 
Měsíček, Pelech. 

 
V tomto roce se oddíl opět rozrostl - měl 164 členů a v mistrovských 
soutěžích 9 družstev pod vedením těchto trenérů: P. Rauner (mladší 
žáci), V. Šesták (starší žáci), M. Hrdličková (žačky A), Fr. Honzík 
a M. Klůsová (žačky B), J. Reitmaier (dorostenky), J. Folk (ženy), 
St. Topinka a K. Hnát (muži A), V. Sýkora (muži B). 
V dalším období se střídají úspěchy i neúspěchy, ale vzhledem 
k velmi dobré mládežnické základně je velký příslib do budoucna. 
V roce 1989 patří mezi nejúspěšnější družstvo oddílu dorostenci 
pod vedením Pavla Raunera, kteří obsadili 2. místo v kraji. 
 
Léta 1989-2000:  
Devadesátá léta patří co do sportovních úspěchů našim ženám. 
V roce 1993 pořádal náš oddíl kvalifikaci o postup do I. ligy žen, 
ze které naše ženy vzešly vítězně a postoupily do I. ligy. 
Pod vedením Jaroslava Reithmaiera nastupovala děvčata v tomto 
složení: 
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Turková, Bendová, Ferancová, Machová, Kollrosová, Zíková, 
Hantáková, Koprnická, Krejčová Vlasta, Hanzlíčková Ivana, 
Slavotínková, Rojíková. Ženy v I. lize setrvaly 2 sezony. 
Dobře si vedou v tomto roce i žačky pod vedením Josefa Kříže. 
Muži A byli doplněni o hráče z úspěšné generace dorostenců, kterých 
ale do mužské složky přešlo bohužel minimum. Ostatní zanechali 
z různých důvodů aktivní činnost. Muži A hrají II. ligu, muži B okresní 
přebor. 
V roce 1994 bylo pro nedostatek hráčů zrušeno B družstvo mužů. 
V těchto letech se začíná projevovat úbytek mládežnických složek 
oddílu a rovněž trenérů. Družstvo mužů je do roku 1998 pod vedením 
Josefa Škardy a poté vedl tým Miroslav Naar, který s mužstvem zažil 
sestup a hned následný postup do II. ligy. 
 
Léta 2001-2007:  
V roce 2001 jsme měli v mistrovských soutěžích družstvo mužů 
(II.liga), ženy (oblast. přebor), žáci (oblast. přebor), žačky (oblast. 
přebor). Žačky v tomto období trénuje Lad. Slavotínek a žáky V. Rojík 
a Lad. Červenka. U mládeže byl patrný věkový rozdíl mezi jednotlivci 
což způsobuje problémy při přechodu do vyšší kategorie. V roce 
2004 se z těchto důvodů přihlásily dorostenky do dospělé soutěže 
jako ženy B. Muži hrají pod vedením Standy Albla. Po úspěšné 
sezoně 2004-05, kdy muži skončili ve II. lize na 4. místě, následuje 
herní krize a družstvo mužů, které během sezony přebírá Josef 
Vyškovský, v roce 2006 sestupuje do oblastního přeboru. 
 

 
Družstvo mužů z r. 
2006. Zleva: Kalabza, 
Bouda, Benda, Faust, 
Hušák, Ing. Hauer, 
Tihlařík, trenér 
Ing. Vyškovský,  
Pelech, Červenka, 
Vyoral, Rojík, Ing. Hnát, 
Kalina 
 
 
 
 
 

 
Cílem byl opětovný návrat do II. ligy, což se nepodařilo a muži 
skončili na druhém nepostupovém místě. V sezoně 2006-07 jsou 
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zatím na 3. místě. Ženy se po sloučení do jednoho společného 
družstva v roce 2006 pohybují v popředí tabulky OP. Jako trenér 
působí u žen Ladislav Slavotínek.  
 

 
Družstvo žen z r. 2006. 
Zleva: trenér 
Slavotínek L., 
Slavotínková I., 
Slavotínková A., 
Urbanová, Drozdová, 
Uhrová, Krejčová Vl., 
Říhová, Jandová, 
Turková, Knotková, 
Krejčová Ver.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Stinnou stránkou našeho oddílu je v tomto období absence 
mládežnických složek. Výbor oddílu působí v tomto složení :  
předseda - Ing. Vladimír Klečanský, jednatel - Michal Benda, 
pokladník - Josef Kříž, dále Ladislav Slavotínek a Ing. Marek Hnát. 
 
 
 
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, bez 
jejichž pomoci by naše sportovní činnost šla jen těžce 
provozovat. 
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Další fotografie, aktuality z oddílu a výsledky najdete také na internetu: 

nhlitice.wz.cz 

 

 
Tato brožura byla vydána v r. 2007 u příležitosti 80. výročí založení 

oddílu Národní házené v Liticích 
 
 

Na vydání se podíleli: Michal Benda – text a foto 
Ing. Marek Hnát – grafická a textová úprava 
 

(c) 2007 
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