
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

www.ph-litice.cz 
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 
 

MUŽI VÍTĚZÍ NAD RAČOU 3:1/2:0/ - v extralize 24.9. 

Góly: Jakub Koryťák 2x, Michal Bárta 

Hráli : Nečas, Benda, Koryťák, Kozák, Kondrát, Hes, Čvančara, Uhlíř, Nocar, Gerlický, Sochor, Homolka, Bárta, Karnold 

Diváci: 85 

Třetí kolo nejvyšší soutěže pozemních hokejistů přidělilo plzeňským Liticím bratislavský celek Rača. Loňský 

předposlední celek soutěže, který byl zklamán svým umístěním, vstoupil do letošní sezóny výhrou. Dokázal porazit 

pražskou Hostivař ,a tak se čekalo, jak si povede v Plzni.  

    Hned ve druhé minutě rozehnal naděje slovenského týmu domácí Bárta. Šikovnou tečí zavelel k atakům hostující 

branky - 1:0. Utkání nabralo ihned na tempu, především na hostující branku se valil jeden útok za druhým, Uhlíř 

netrefil z vyložené šance, k dalším gólovým zápisům chyběly jen centimetry. Po patnácti minutách jako když utne. 

Soupeř z brejku zařídil trestný roh, který se nakonec čtyřikrát opakoval a touha domácích k dalším gólům byla tatam. 

Ještě, že Litice mají svého Jakuba Koryťáka. Trestný roh a střela po zemi znamenala zvýšení na dva nula. 

    Druhá půle byla okopírováním druhé poloviny prvního dějství. Hra na obou stranách, šance více z brejků, než z 

postupných útoků a první gól chlapců z Bratislavy. Nebyl by to však Jakub Koryťák, kdo by se na vývoj skóre opět 

nepodíval. Opět z trestného rohu, tentokráte k druhé tyči - 3:1. Litický trenér Michal Soukup neskrýval své rozladění 

:" Přesto, že jsme vyhráli, nedáme si toto utkání za rámeček.Postrádal jsem více nadšení, vůle, pohybu. Jakoby si kluci 

mysleli, že se Bratislava porazí sama. Jenže, ta hrála velmi dobře a k jednoznačnému ovládání zápasu jsme 

potřebovali mnohem více aktivity než jsme předvedli".  



Hned v 1. Minutě jsme se ujali vedení po rychlém útoku zakončeném tečí na zadní tyči. Rychlá branka nás ale 

uspokojila. Po celý první poločas jsme se nedostali do tempa. I přesto jsme měli mírnou převahu. V závěru poločasu 

se prosadil Koryťák z TR. Druhý poločas, bohužel, pokračoval jako první. Naše hra byla bez nasazení a chuti hrát. Přes 

to jsme si stále drželi mírnou převahu. Soupeř hrozil nahodile,ale  v 50. minutě snížil z TR na 2:1. Tato branka nás na 

chvíli nabudila. Vypracovali jsme si několik příležitostí  a rohů. Z jednoho se prosadil opět Koryťák a zvýšil na 

konečných 3:1. 

Dle mého názoru nám uškodilo rychlé vedení. Týmu se nepodařilo dostat do dobrého herního rytmu po celý zápas. 

Škoda, že se nepovedlo navázat na dobrý výkon v předchozím zápasu. Mile překvapila pěkná návštěva diváků, kteří 

bohužel viděli náš slabší výkon. Důležité je, že jsme zápas zvládli, i když se nám nedařilo. /Soukup/ 

LITICE-SLAVIA 7:7/1:4/dorostenecké liga 25.9. 

Góly: 4x Duchková,  2x Dolívková, Vyletová 

Hrály: Válková, Průchová, Dolívková, Keberdlová, Duchková, Klementová, Vyletová, Kaslová, Bendová, Kudrnová, 

Pospíšilová, Kožíšková 

V třetím kole dorostenecké ligy nás čekal zatím nejtěžší soupeř, a to pražská Slavie. První polovina byla z naší strany 

velmi ospalá, líná, bez potřebného náboje, a tak jsme ji zaslouženě prohráli 1:4. Po polovině se naše hra zlepšila, 

holky se začaly více pohybovat a tím byly odměněny góly, které otočily vývoj utkání na naší stranu. Škoda závěru 

utkání, kdy jsme ztratili dvougolové vedení ,a tak zápas skončil, myslim si, že zaslouženou remízou 7:7. Je důležité 

říci, že Slávistky neměly gólmanku ,a tak každá naše přítomnost v kruhu pro ně byla velmi nebezpečná. Ale na druhou 

stranu měly navíc jednu hráčku v poli, což vedlo k jednoduchému přečislování z jejich strany v záloze./Uhlíř=/ 

LITICE – SLAVIA  1:2/0:2/ dorostenecká liga 25.9. 

Góly - Gerlický E. 

Odehráli jsme velice vyrovnané utkání proti pražské Slavii, v této sezoně již podruhé na celé hřiště. Celý zápas jsme 

se potýkali s velkými ztrátami na našich hokejkách a nekvalitním zakončení. Ani přes našich 6 rohů se nám nepodařilo 

zápas alespoň zremízovat. Bohužel se při rozcvičování zranil Víťa Kilián. 

Sestava: Bystřický, Kilián Vít, Sochor O., Freisleben, Štál, Gerlický E., Špilar, Hes, Homolka T., Šimek, Urban, 

Šmíd/Cárek/. 

VETERÁNSKÁ LIGA – 2.ROČNÍK – 1.kolo :Rakovník 24.9. 

Třetí místo uhráli naši borci  v sestavě :Kordík  Dolejš Hofman Hofrichter Levý Opava Homolka a Voráček po 

výsledcích ve skupině : S Bolevcem 5:1/Dolejš 2,Hofman,Levý,Voráček/, s Presidentem 1:3 /Dolejš/,3:0 s Hradcem 

/Dolejš,Hofman,Voráček/, s Kadaní 8:4/ Dolejš 3,Hofman 2,Homolka,Hofrichter,Voráček/ a v utkání o 3.místo jsme 

porazili Kbely 6:1/ Hofman 3,Dolejš,Opava a Voráček/. Je fajn , že se soutěž námi iniciovaná uvedla a 3.místo je 

dobrým počinem. 

LITICKÉ MÍLE se konají 4.,11.,18. A 25.X. vždy v 17.15 v areálu v hliništi 

 


