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VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  
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Áďa z halového mistrovství Evropy ve Vídni 
 
Času na to připravit se na ME bylo celkem málo, ale naštěstí jsme odehrály pár přípravných zápasů, než 
jsme odjely do Vídně. Ve čtvrtek, po příjezdu, nás s holkama čekal poslední trénink, na kterém ještě o nic 
nešlo. Trénink se nám moc nevyvedl, a tak pár z nás bylo nervózních z pátečního 1. zápasu proti Ruskám. 
Myslely jsme si že s Ruskama to pro nás bude jeden z nejtěžších zápasů, protože už několikrát se jim 
podařilo vyhrát zlato v tomto turnaji. Všechny jsme věděly, že první zápas je jeden z nejdůležitějších, jen 
díky tomu, že pokud se povede, spadne z týmu obrovská nervozita a to se nám naštěstí podařilo. Porazily 
jsme Rusky 5:3. Večer nás čekal zápas proti Italkám, které se věnují převážně venkovnímu hokeji, ale i tak 
se předvedly jako důstojné soupeřky, protože po poločase vedly 1:0. Nakonec zápas skončil 1:1 a my jsme si 
odnášely do dalšího dne 4 body. V sobotu v 10:10 jsme začaly zápasem proti Turecku. Turkyně nebyly moc 
kolektivními hráčkami, což pro ně byla velká nevýhoda, ale tento zápas se nám moc nepovedl, tak proto 
konečný výsledek byl pouze 5:4 pro nás. Když jsme šly po zápase zpět do hotelu na oběd, už jsme věděly, 
že jsme skončily 1. ve skupině, a čeká nás zápas proti Švycarkám. Tento zápas pro mě byl snad nejvíc 
psychicky náročný, protože jsem věděla že pokud prohrajeme, je ještě možnost, že budeme bez medaile. 
Naštěstí se nám zápas vyvedl a my rozdrtily Švýcarky 3:0. A už to bylo jasné! Jsme ve finále!! Budeme 
bojovat o zlato! Po takovém výkonu jsme se přesunuly na hotel. Nálada byla veselá a všechny jsme si daly 
zaslouženě velkou a vynikající večeři. V neděli už nám po ránu začal hezký den. Nemusely jsme vstávat již 
v 7 hodin ale mohly jsme spát až do půl desáté. Pak jsme šly tradičně jako každé ráno na výběh kde jsme 
hrály naší oblíbenou hru- mrkanou, která je opravdu velmi fyzicky náročná.  Potom jsme si daly pořádnou 
snídani, zabalily jsme si věci a vyrazily autobusem do haly. Před zápasem jsme se s holkama bavily o 
nadcházejícím utkání a říkaly jsme si, že už to, že jsme ve finále, je bomba. Z Bělorusek jsme měly respekt, 
protože semifinále proti Ruskám vyhrály s nadhledem. Ale hned, co rozhodčí odpískaly začátek zápasu, 
viděly jsme, že Bělorusky samy věděly, že to proti nám nebude lehký zápas. Když se Bělorusky ujaly vedení 
1:0, byla jsem z toho nervózní, ale věřila jsem, že to ještě s holkama zvládneme. Po chvilce Naty Nováků 
dorovnala na 1:1 a všechny další běloruské šance vychytala naše golmanka Terka Kopřivová, která na konci 



turnaje byla vyhlášená nejlepší golmankou. Skóre se nezměnilo do konce zápasu, a tak následovaly nájezdy. 
Většina našeho týmu se zúčastnila v minulém roce mistrovství Evropy do 18ti let, kde jsme prohrály na 
nájezdy postup do finále, a od té doby jsou pro nás nájezdy největší hrozbou. Takže když na ně došlo a 
trenéři se zeptali, kdo si na ně věří, moc holek se nehlásilo. Nakonec šly na nájezdy: Verča Nováků, Anička 
Kolářů a Lucka Šanků. Náš tým začínal. Stály jsme s holkama v řadě, držely se za ramena a doufaly, že nám 
to vyjde. První nájezd nevyšel nám ani Běloruskám, druhý nájezd už se nám povedl, ale Bělorusky pořád 
nic. Následovalo poslední kolo nájezdů, ale nám se zase nepodařilo proměnit, naštěstí už jsme měli jeden 
nájezd úspěšný oproti Běloruskám. A teď už čekal nájezd jen Bělorusku, kdyby proměnila tak se v 
nájezdech pokračuje, když by neproměnila, tak můžeme slavit titul mistryň Evropy 2017. Běloruska vyrazila 
a jakmile byla v kruhu věděly jsme, že to Kopřivka má. Najednou zazvonila časomíra a bylo to. Vyhrály 
jsme! Jsme mistryně! Všechny jsme se rozběhly k naší golmance a většina z nás tomu pořád nevěřila, že 
jsme to opravdu dokázaly. Je to úplně úžasný zážitek. Budeme na to všechny dlouho vzpomínat, protože 
takový krásný pocit je výjimečný. Je škoda, že tento turnaj nebyl delší.  
/Áďa/ 
 
 
Muži A na Podvinným mlýně 
 
Sobota: 
Litice-Slavia 5:5 (3:3). Branky: Bárta 3, Kasl , O. Sochor.  
V zápase jsme dokázali  držet s favoritem krok. Ve druhém  poločase jsme se ujaly vedení a soupeř  zkusil 
hru bez brankáře. 2,5 minuty před koncem jsme zvýšili  na 5:3. Slavia  vrhla vše  do útoku a podařilo  se jim 
snížit a nakonec 15 sekund před koncem vyrovnat na 5:5. Zápas jsme zvládli, bohužel se na závěr  projevila 
síla a sebevědomí soupeře. Ztráta nádherného výsledku se projevila ve druhém utkání dne.  
Litice-  Rakovník 3:7 (1:4). Branky: Kasl, Bárta a Koryťák. 
Druhý  zápas  nám nevyšel. Nenašli jsme recept na dobrou obranu soupeře.  
 
Neděle: 
Litice- Hradec Králové 4:3 (2:1). Branky: Čvančara, Koryťák 2, O. Sochor.  
V utkání se nám moc nedařilo a nemohli jsme se dostat do tempa. Přesto jsme po celé utkání vedli a nakonec 
vyhráli.  
Litice-  Bohemians 5:3 (2:2). Branky: Benda 2, Koryťák, Kasl a Čvančara. Byl to boj o každý  míč. 
Vyrovnaný zápas rozhodla velká chyba obrany Bohemians.  
 
Hráli: Nečas, Koryťák, Uhlíř, Benda, Čvančara, O. Sochor, Bárta, Kasl. V neděli  navíc Soukup a Kordík.  
/Soukup/ 
 
 
Muži B na Slavii 
 
HC Praga TJ-Plzeň Litice B 2:1 (1:0) 
Gól hostí: Strejc 
V 10.minutě jsme inkasovali gól. I přesto jsme byli lepší, ale nedokázali jsme ani v jasných šancích 
skórovat. Při naší hře bez brankáře jsme dostali z rohu druhý gól, na který dokázal reagovat pouze Libor 
Strejc, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Tak skončila neuvěřitelná série béčka 20-ti zápasů v hale bez 
prohry!!! 
 
HC Bolevec-TJ Plzeň Litice 3:8 (1:5) 
Góly hostí: Vychron 2x,Dolejš. 
Bolevec nás překvapil rychlostí, přesností a důrazem a vlastně už v první půli rozhodl o osudu utkání. Nám 
nezbývá nic jiného, než dát hlavu vzhůru a těšit se na další zápasy. 
/Jenda/ 
 
Muži C na Slavii 



 
Litice C - Bohemians B 9:6 
Branky: Dolejš 3, Hes 2, Kudlič 2, Gerlický a Kordík ml. 
Hra v pěkném tempu. Od úvodu zápasu jsme vedli a náskok jsme drželi po celý průběh utkání. 
 
Litice C - Praga B 14:0 
Branky: Dolejš 4, Gerlický 3, Kozák 3, Kordík ml. 2, Hes, Kudlič 
Zápas zcela v naší režii. V závěru utkání fantasticky zachytal Jan Kordík a zaslouženě si pohlídal čisté 
konto. 
sestava: Kordík st., Kordík ml., Hes, Dolejš, Gerlický, Kudlič a Kozák 
/Kudlič/ 
 

 

Dorostenci na Slavii 
 
Sestava: Kilián, Hes, Bystřický, Šimek, Homolka, Šmíd, Fraisleben, Hofman, Gerlický 
 
Litice-Prezident 5:4(0:3) 
Góly: Hes2x, Homolka, Bystřický, Gerlický 
Po špatném prvním poločase kluci v druhé půli předvedli parádní obrat a během pár minut otočili na 5:3. 
Gól z dohrávaného rohu už soupeř korigoval výsledek. 
 
Litice-Rakovník 4:6(1:2) 
Góly: Homolka 2x, Gerlický, Bystřický 
Kluci tahali celý zápas za kratší konec. Za stavu 1:5 jsem odvolal golmana a povedlo se stáhnout na 4:5 ale 
po chybě Rakovník dal v poslední minutě gól a bylo hotovo. 
 
Chtěl bych poděkovat klukům za snahu a bojovnost ale na plný zisk to nestačilo. 
/Vrky/ 
 
 
Mladší žáci v Kadani 
 
Litice B – Kadaň kluci  2:1   konečná tabulka 
Erik Mayer, Lukáš Hofman     1. Rakovník postup na MČR 
Litice C – Rakovník   0:4   2. Litice C  postup na MČR 
Litice B – Litice C   4:1   3. Litice B 
3xErik Mayer, Lukáš Hofman    4. Litice A 
 Václav Královec      5. Kadaň dívky 
Litice A – Kadaň dívky  3:3   6. Spořice 
3x Jakub Homolka      7. Kadaň kluci 
Litice C – Spořice   1:0 
Patrik Beran 
Litice C – Spořice   2:3 
2xVojta Poupa 
Litice A – Spořice   6:3 
2x Jan Čulík, 3x Jakub Homolka, Max, Batík 
Hráli: 
Litice A Max Batík, Šimon Levý, Jakub Homolka, Jan Čulík, Jindřich Šimek, Matěj Bílek 
Litice B Adam Malát, Filip Kačírek, Erik Mayer, Tomáš Valenta, Jiří Červený 
Litice C  Vojta Poupa, Patrik Beran, Tomáš Dudák, Patrik Pluhař, Václav Královec 



Myslím, že rozdělit kluky na tři vyrovnané týmy bylo rozumné. Všichni byli ve hře a nebýt velké marodky, 
která se podepsala postupně na všech týmech, mohl být výsledek ještě lepší. I přes to je celkové umístění 
našich týmů na druhém až čtvrtém místě, velmi pěkné. Teď se budeme snažit 26.2. 2017 na MČR s týmem 
C vybojovat co nejlepší výsledek. Tak držte palce :-) 
/Aleš/ 
 
 
Mladší žákyně na Zeleném pruhu 
 
Sobota: 
Sestava: Linková, Nocarová, Bystřická, Lhotáková, Rutová, Augustinová, Sýkorová, Veselá, Duchková 
Litice - Mnichovice 2:1 (2:1) 
Góly: Sýkorová, Augustinová 
Celé utkání měly holky převahu,jen neproměňovaly jasné šance. Parádní výkon a  zasloužená výhra. 
Slavia - Litice 2:0 (0:0) 
Góly: Augustinová, Duchková 
Po vyrovnaném 1. poločase holky slávistky zatlačily a velké množství šancí přetavily ve vítězství. Opět 
parádní výkon všech a v útoku především bojovnice Janičky Duchkové. 
/Vrky, Car/ 
 
Neděle: 
Sestava: Nocarová, Duchková J., Veselá, Sýkorová, Lhotáková, Augustinová, Linková 
Litice - Praga 2:1 (1:1) 
Góly: Duchková 2x 
I bez tří hráček holky vybojovaly vítězství. Klíčovou hráčkou byla Eliška N. Pochvalu zaslouží všechna 
děvčata,  neboť udolaly kvalitního soupeře. 
Litice - Hostivař 0:6 (0:4) 
V přátelském utkání holky v oslabené sestavě ochutnaly první porážku. 
/Monča, Car/ 
 
 

Benjamínci na 11.ZŠ 
 
Sešlo se 5 týmu: Lvi z Litic, Hadi z Litic, Draci z Litic, Rakovník a  Bolevec. 
Turnaj se odehrál v pěkné atmosféře a přestože se našim litickým nejmenším hráčům nedařilo střelecky, 
podpora z obecenstva byla početná a to nejen z našich řad. 
Naši benjamínci byli jistě nejmladšími hráči na turnaji, ale ani to jim nebránilo se pořádně "poprat" o míček 
a hru si náležitě užít. 
Lvi:   Hadi:   Draci: 
Kordík J.  Reischig   Prokýšková 
Kudrnová  Vlček   Kropáček 
Bartoňová  Strejc D.  Bitrych 
Reiser Jan  Strejc O.  Mádr 
v bráně: Reiser Jakub 
/Terka/ 
 

 
NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
 
SO 28.1. - muži B v Kadani, muži C na Slavii, starší žáci na Chodově, starší žákyně na Chodově, 
 mladší žákyněna Zeleném pruhu 
NE 29.1. – muži A na Podvinným mlýně, přípravka na 11.ZŠ, Benjamínci na 11.ZŠ 


