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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  •  SOMAX  •  HENKEL   

ÚMO PLZEŇ 6  •  EP ENERGY TRADING •  Václav Duchek ZÁMEČNICTVÍ  •  Jan Špilar RYBY DRŮBEŽ 
REMVIKO  •  ÚMO PLZEŇ 3  •  AUTODOPRAVA Antonín Strejc  •  DYBS Plzeň  •  IMONT 

 

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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

 
 

14.4. veteráni v Hradci Králové 
 
Proběhlo další kolo veteránské ligy. Náš tým se od začátku potýkal s velmi úzkým hřištěm, což pro nás 
„rychlonohé“ byla velká nevýhoda. Nemohli jsme naplno využít naše sprinterské předpoklady a volné 
prostory. Asi i proto jsem skončili na posledním 9.místě. Což nám ale vůbec nezabránilo v tom, abychom si 
turnaj jako vždy užili. Zakončení krásného svátečního dne bylo už tradičně v Belvederu. 
 
Litice – Hradec Králové 0:1 
Litice – Brno    1:4 -Hofr 
Litice – Chomutov  2:3 -Saša 2x 
Litice – President  0:3 
 
Sestava: Korďas, Čvanča, Hofr, Kykyna, Homolís, Ovčák, Vory, Saša 

/Saša/ 
 
 
15.4. muži A v Liticích 
 
Muži A nezvládli zápas proti pražské Slavii. 
Litice A - Slavia Praha  3:9 (1:2) 
Branky: Koryťák, Čvančara a Bárta. 
V zápase jsme se ujali vedení využitým trestným rohem. Soupeř po chvíli vyrovnal ze stejné situace. Hra v 
první půli byla vyrovnaná, ale radoval se soupeř po našem vlastním gólu. Do šaten se šlo za stavu 2:1. 



Na začátku 2. poločasu vyrovnal šťastnou ranou Čvančara. Dále se hrálo vyrovnané utkání, ale hosté 
postupně stupňovali tlak. Rozhodnutí zápasu přišlo po polovině poločasu. Nejprve jsme lacině ztratili míč na 
polovině hřiště a soupeř proměnil rychlý protiútok do otevřené obrany. O chvilku později se prosadil 
podruhé. V tu chvíli jsme zcela zkolabovali a závěr utkání zcela nezvládli. Nikdo nebyl schopen chytit míč a 
dobře přihrát. Hráči začali rezignovat na obranu. S chutí hrající soupeř toho využil a střílel jednu branku za 
druhou. V 63. Minutě jsme vykřesali jiskřičku naděje a snížili na 3:6. To soupeře nezbrzdilo a v posledních 
5 minutách ještě 3x skóroval. 
K našemu výkonu není moc co dodat. Zkolaboval celý tým. Nejlépe náš výkon vystihují slova brankáře 
Petra Jurka, který se po dlouhé pauze vrátil do naší branky: ,,tohle jsem ještě nikdy nezažil.'' 
 
Hráli: Jurek, Benda, Koryťák, Kozák, Kasl, Hes, Uhlíř, L. Nocar , Čvančara, Kudlič, Gerlický, Bárta, O. 
Sochor, Matoušek, Kordík a Karnold. 
/Soukup 
 
 
15.4. benjamínci v Liticích 
 
V sobotu 15.4. se na hřišti v Liticích sešlo na 7 týmů a to výhradně jen z litického oddílu (Litice, 
Schwarcovka a Šedivka). Děti si zahrály utkání v kterých šlo především o to, aby si vyzkoušely to, co se učí 
na tréninku. Aby zakusily chuť zápasu a hlavně aby ukázaly, jak vypadá nadšení do hry. 
Za Litice hrály: Beran F., Beran D.,Mádr, Samešová, Sameš, Bitrych, Kroupa, Vlček, Strejc D., Strejc O., 
Prokýšková, Kordík Honza, Bartoňová S., Bartoňová N.,Kudrnová T., Obermajer, Vavřina. 
/Terka/ 
 
 
16.4. dorostenky v Liticích 
 
Plzeň Litice - HC 1972 Rakovník 2:3 (1:0) 
Góly: Bendová, Duchková L. 
Hrály: Klementová, Průchová, Keberdlová, Bendová, Bystřická, Vyletová, Duchková L., Dolívková, 
Nocarová, Kudrnová, Kaslová 
 
Vcelku ve vyrovnaném utkání, kdy jsme dobře začaly, pak si vybraly slabší chvilku a opět dobře končily, se 
projevila absence dorostenek na hřišti (jediná Vyletová byla věkem dorostenka po té, když odstoupila z 
utkání Keberdlová). Přesto jsme měly na vyrovnání utkání, což bylo vzhledem k průběhu zápasu asi naše 
maximum. 
/Tomáš/ 

 

 
 
NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
 
 
SO – NE 22.-23.4. - muži A a muži B na Slovensku 
SO 22.4. - starší žáci v Liticích s pražskou Slávií, benjamínci v Českých Budějovicích 
NE 23.4. - dorostenci v Mnichovicích, dorostenky v Liticích s Pragovkou, ml.žáci A na Hostivaři, 


