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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  •  AUTODOPRAVA Antonín Strejc  •  NAXOS  •  DYBS Plzeň  

 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

 

 

Muži A na Podvinném mlýně neuspěli v semifinále 
 
Litice - Slavia Praha 2:9 (1:3). 
Branky: Koryťák, Uhlíř. 
Hráli: Nečas, Koryťák, Uhlíř, Benda, Čvančara, Bárta, Kasl, Matoušek a Gerlický. 
 
První poločas byl poměrně vyrovnaný. Slavia se ujala vedení v 5 minutě. O další tři minuty zvýšila z TR na 
2:0. My odpověděli též brankou r trestného rohu. Ke konci poločasu se prosadila Slavia. I začátek 
2.poločasu začal vyrovnaně. Rozhodlo se kolem 5 minuty. Naši střelu z TR zachytil obránce Slavie. Z 
následného protiútoku Slavia zvýšila na 4:1. To soupeře povzbudilo a my přestali stačit. Skóre navyšoval jen 
soupeř. V závěru se prosadil ještě Uhlíř. Skóre 9:2 je pro nás kruté. Účast Slavie ve finále je zasloužená. Ve 
druhém semifinále vyhrál Rakovník nad Bohemians 8:5. Tímto jsme získali celkové 3. místo v halové 
extralize. To celkem odpovídá výkonům v základní části našeho mladého týmu. 
/Soukup/ 

 

 
Muži B na Podvinném mlýně 
 
TJ Plzeň Litice:HC Praga 3:4(3:0) 
Góly: Vychron 2x,Strejc. 
Zápas dvou rozdílných poločasů. I když soupeř měl herní převahu a častěji držel míček na svých 
hokejkách,tak my jsme dávali góly z rychlých protiútoku. Druhou půly se však prosadil i golově a nám se již 
skórovat nepodařilo.  



TJ Plzeň Litice:HC KADAŇ 6:3 (3:2) 
GÓLY: Vychron 2, Soukup 2x, Nocar, Strejc. 
Sestava:Vokurka,Soukup,Kordík ml,Brada,Dolejš,Nocar,Hofrichter,Strejc,Vychron. 
I když jsme skoro celý zápas vedli,tak naše hra byla naprosto strašná!!!Kam se poděla souhra a kombinace z 
minulého kola ?Kazili jsme téměř všechno na co jsme sáhli a diváci,kteří čekali na finále extraligy,měli tuto 
podívanou spíše za trest!!!Snad jediná věc,která nás omlouvá bylo to,že chybělo pár hráčů že základní 
sestavy. 
/Jenda/ 
 
 
Ženy A a B na Chodově 
 
SK Slávia Praha B : TJ Plzeň-Litice B   7:1 (3:0) 
Gól: Magdaléna Špinlerová 
 
TJ Plzeň-Litice A : TJ Mnichovice  1:0 (1:0) 
Gól: Adéla Tušlová 
 
Hrály za A: v brance Wittmannová, dále V. Doležalová, Duchková, 
Hanzlíková, Kožíšková, Průchová, Tušlová a Vyletová. 
Za B: v brance Kosáčková, dál Bendová, Buchtová, Keberdlová, 
Křivanová, Levá, Šmídová, Špinlerová a L.Tomanová. 
 
Soupeřky béčka nastoupily bez brankářky, naše děvčata sice v úvodu 
dokázala přesile v poli vzdorovat, ale s ubíhajícím časem docházely 
síly, a my začaly více chybovat. Naše střelecké prokletí se nám 
podařilo prolomit jen jednou. 
 
Proti tradičnímu protivníkovi z Mnichovic se nám dařilo bránit 
kompaktně a několik málo nebezpečných situací před naší bránou 
jednoznačně vyřešila strážkyně naší svatyně. O výsledku sice rozhodla 
jen jedna proměněná šance, ale celý duel rozhodně nebyl nudný.  
/Ríša/ 
 
 
Dorostenci na Slavii 
 
Litice – Slavia  0:5 (0:2) 
 
Od prvních chvil nás pražská Slávie přehrávala. nedařilo se nám více prosadit v soupeřově kruhu a díky 
výkonu Kiliána v bráně byl poločas pouze 0:2 a ještě se se zápasem dalo něco dělat. Bohužel náš výkon se 
nezlepšil, spíše naopak, s postupujícím časem jsme hru ještě více otevřeli a přicházelo čím dál více chyb. Na 
finále jsme tentokrát neměli. 
 
Litice – Bolevec 7:3 (2:2) 
góly: Gerlický 4x, Homolka 1x, Šmíd 1x, Bystřický 1x 
 
V zápase o 3.místo jsme sehráli plzeňské derby. Bolevecký tým, doplněný o hráče z Kadaně, přijel na 
finálové kolo bez brankáře a tak jsme celý zápas hráli proti 6-ti hráčům v poli. To nám v první půli dělalo 
problémy, soupeř hrál zatažený na vlastní půlce a prakticky nás nepustil do kruhu. Navíc obětavost 
soupeřových hráčů byla neuvěřitelná. Naštěstí v druhé půli se nám více dařilo se probojovat do kruhu a 
zápas jsme tak rozhodli. Z haly 2016/17 si tedy odvážíme bronzové medaile! 
/Cárek/ 



Veteráni v Kadani 
 

Sestava: A - Vokur, Ovčák, Vory, Car, Homolís, Kykyna, Vrky 
             B - Korďas, Hofr, Mára, Opus, Saša, Čvanča 
 
Litice A - Rakovník 1:0 
           - Chomutov 2:0 
           - Kadaň 2:0 
           - Hostivař 1:1 
           - Litice B 4:0 
Góly: Homolís 4x, Vory 3x, Ovčák, Vrky, Car 
Litice B - Rakovnik 1:2 
             - Hostivar 3:5 
             - Litice A 0:4 
             - Chomutov 2:4 
             - Kadan 2:1 
Góly: Saša 3x, Mára 2x, Čvanča 2x, Opus 
Áčko bez porážky první, béčko páté. Vydařený turnaj, kde jsme si nejen dobře zahráli,ale i pěkně pobavili. 
/Car/ 

 

 

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
 
SO 11.2. - muži C na Slavii 
NE 12.2. – ženy A a B na Slavii 


