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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 
 

 
HOSTIVAŘ – LITICE 4:6/2:3/ extraliga mužů  15.X. 

Branky : Bárta, O. Sochor 2, Gerlický, Nocar a Nicklas. 

Hráli: Nečas, Straka, Koryťák, Hes, Kudlič, Uhlíř, L.Nocar, Čvančara, Kasl, Homolka, Nicklas, Bárta, O.Sochor, Gerlický, 

Dvořák 

Téměř celý zápas jsme měli mírnou převahu, soupeř vždy jen dotahoval. Zápas to však nebyl jednoduchý. Soupeř byl 

houževnatý a po celý zápas nebezpečný. V 1. poločasu jsme neproměnili penaltu (druhou  ze tří, které jsme v této 

sezóně měli). Sami jsme dvě branky z penalt dostali. Druhý poločas byl vyrovnanější. Nám se příliš nedařila 

kombinace, kterou agresivně hrající domácí narušovali. Zápas jsme nakonec rozhodli až v 50. minutě brankou 

Nocara, pojistku pak přidal Nicklas.  

Zápas hodnotí L.Nocar – střelec vítězného gólu: Zvládli jsme opět výborně vstup do utkání, kdy jsme už po 10 

minutách hry vedli 2:0. Bohužel se nám nepodařilo nastavené tempo udržet a pustili jsme soupeře do zápasu, 

kterému se podařilo vyrovnat. Potom už to byl hokej nahoru dolů, hodně chyb na našich hokejkách, nedařilo se nám 

hrát naši hru dopředu, ani dozadu. Naštěstí se nám povedlo v závěru zápas strhnout skóre na naši stranu a 

zvítězit.Soukup. 

ŠENKVICE –LITICE B 5:5/2:2/.Góly hostí:Vychron 2x,Dolejš 2x,Kordík. 
Po dlouhém přesunu na Slovensko jsme začali utkání ve svižném tempu,ale stále jsme jen 
dotahovali soupeřův náskok.V druhé půlce jsme hru zjednodušili a dokonce už vedli 5:3,ale 
zbytečně jsme se sami v závěru zahnali do defenzivy a dovolili soupeři vyrovnat. 
Večer jsme utužili partu v místní restauraci při dobré večeři,přespali v hotelu a 
následující den dopoledne nastoupili k druhému zápasu,kterého se však nezúčastnil zraněný 
Dolejš. Těžký zápas,pouze s jedním střídajícím jsme poctivě odmakali a nedali nic zadarmo. 



Přestože utkání neskončilo bodovým ziskem,tak si všichni hráči zaslouží pochvalu.Dobře se 
uvedl i mladý M.Šimek,který postupně získává mezi dospělými "půdu pod nohama". 
ŠK Šenkvice(Sk):TJ Plzeň Litice 2:1 (2:1).Gól hostí:Nocar. 
Dále hráli:Vokurka,Dvořák,Hofrichter,Soukup,Brada,Levý,Čech,Čvančara,Šimek 

 
SLAVIA _ LITICE 11:1/7:0/ extraliga žen 14.X. 
Gól: Lucie Duchková 
Dále hrály: v brance Wittmannová, K.Doležalová, Dolívková, Hanzlíková, Keberdlová,  
Křivanová, Levá, Průchová, Špinlerová, Šmídová, Tomanová, Tušlová a Vyletová. 
Čekal nás druhý test proti úřadujícím mistryním. Kvalita soupeřek byla patrná  již  od  
úvodního hvizdu, každou naší chybu v obraně Slávistky proměňovaly  v  gólové  šance.  Naše  
děvčata  se ale nenechala zlomit nepříznivým  vývojem  zápasu,  dokázala  se koncentrovat 
a více než 25 minut držela skóre beze změn. V závěru utkání jsme i my zaznamenaly po pěkné  
kombinaci  čestný  úspěch.  Celý  tým  si  zaslouží pochvalu za maximální nasazení v 
průběhu celého zápasu. 
 
VETENRÁNSKÁ LIGA – 2.ročník – 2.kolo 15.X. 
 Kbely Ve druhém turnaji veteránské ligy se nám nepodařilo navázat na úspěšné první  kolo.  
Po  výsledcích  ve skupině s Bolevcem 0:0, s Prezidentem 1:4(Hofman),  s  Brnem  0:0  a 
Šenkvicemi 0:2 jsme se utkali o konečné umístění  s  Pragou.  V  tomto  zápase  se  nám 
sice podařilo prolomit střelecké  prokletí,  ale  také  se  naplno  projevila únava, či 
spíše opotřebení  morálně  volních  vlastností  nás  hráčů.  S  Pragou  jsme prohráli  3:6  
(Voráček,  Hofman,  Královec)  čímž jsme obsadili osmou příčku. 
Hráli:  v brance Kordík, dále Čvančara, Opava, Kykal, Hofman, Voráček, Královec a Doležal 
 

LITICE – RAKOVNÍK 7:5/2:3/ liga dorostenek 16.X. 

Góly: 2x Duchková,  Vyletová, Pospíšilová, Dolívková 2x, Kožíšková 

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

Pospíšilová 

Podruhé v dorostenecké soutěži jsme poměřili síly s týmem z Rakovníka. Do zápasu jsme vstoupili lépe, měli jsme 

několik slibných šancí, ale skvěle chytající gólmanka Rakovníka je všechny zneškodnila. A jak to bývá poté udeřil 

soupeř ze své první účasti v kruhu. Celou první půli jsme byli lepší než soupeř, ale po pár našich chybách nakonec 

půle skončila 3:2 pro Rakovník. V druhé půli se naše předvedená hra ještě zlepšila, jak obranná tak útočná, a tak jsme 

utkání otočili a nakonec vyhráli 7:5. Nebýt skvěle chytající gólmanky Rakovníka, skóre by bylo výraznější.Uhlíř 

LITICE – PRESIDENT 3:2/1:1/ liga dorostenců 16.X 

góly: Kasl, Gerlický E., Sochor O. 

Dorostenci odehráli další zápas na celé hřiště. S Presidentem jsme již jedno takovéto utkání odehráli a i tentokrát 

bylo velice vyrovnané. Z počátku nezvyk na tak velký prostor a spousta osobních chyb na našich hokejkách. Soupeř 

hrál v první polovině ze zatažené obrany, prakticky v 11 lidech na své polovině. Pro naše dorostence bylo velice těžké 

se dostat vůbec do útočné poloviny a bylo vidět hlavně na starších hráčích, jak je jim tato taktika nepříjemná. Ve 

druhé půli se nám podařilo soupeře více zatlačit a hrou spíše po stranách si vytvořit spoustu gólových příležitostí. 

Nakonec jsme vyhrocené utkání zvládli a připisujeme si další důležité 3 body. 

Sestava: Hes, Štál, Chocholoušek, Kasl, Sochor O., Loffler, Bystřický, Urban, Homolka T., Špilar, Kilián Vít, Freisleben, 

Gerlický E., Linhart, Šmíd 

STARŠÍ ŽÁCI NA HOSTIVAŘI 15.X. HOSTIVAŘ – LITICE 0:10/0:4/ 
Skála Hofman Tomášek Löffler Bystřický Polívka Valenta Hudec Barcal Dušek.G:Linhart 5, 
Polívka 2,Bystřický 2,Hofman.Hra na jednu bránu,hromada  spálených šancí./Vrky/. 
 

Mladší žáci v Bolevc i 16.X. 

LITICE A : Bílek Šesták  M.Svoboda J.Homolka Kačírek Batík L.Hofman Malát Dudák Levý  J.Šimek porazili LITICE B 

5:0/3:0/  g. Batík 2, Hofman, Malát, Šesták a BOLEVEC 17:2 g.Batík 4, Malát 4,Homolka 2, Hofman 2,Levý,Šesták, 

Kačírek, Svoboda, Šimek. 



LITICE B : přšli všichni až na omluvého Rambalu! Červený Beran Čulík T.Valenta Purkart Škaloud Wintr Švarc Poupa 

Březina Spurný a Pluhař a podlehli áčku 0:5 po dobrém výkonu a HOSTIVAŘI 2:4/1:2/,když ve vyrovnaném utkání  

rozhodla větší zkušenost hostí. G: Purkart a Březina./Benda/ 

Mladší žákyně na Pragovce 16.X. 

Linková Bystřicá Nocarová Sýkorová Duchková J. Veselá Lhotáková, 2.zápas Rutová.Oslabený tým bojoval, podlehl 

hostivaři 0:2, ale porazil Kadaň 3:2/1:0/g. Duchková, Lhotáková a Sýkorová. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE : PÁ   21.X. PŘIJEDE KOLINEC – připravte se! 

SO 22.X. Litice A – President  v 16, B tým se Slavií B 

Ne 23.X. dorci do Rakovníka, dorky na Pragovku,ml.žáci v 10 doma, ml.žačky  v Hostivaři a přípravka v Č.Buděj. 

 


