
 

                                                   

 

 
 

                                                                                                                 

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  •  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 

 
 

6.5. muži na Bohemians 
 
Bohemians- Litice 2:2 (1:1). Branky: Gerlický 2x. 
Zápas jsme nezačali dobře. Hned ve 3. minutě jsme dostali gól. Prvních 10 minut zápasu jsme nezvládli, ale 
pak jsme získávali postupně převahu. Jednu z mnoha šancí do poločasu využil Gerlický. Ve druhém 
poločasu náš tlak pokračoval. Z mnoha příležitostí ani z rohů jsme neskórovali. 20 minut před koncem 
zachytil Koryťákovo střelu z TR hráč soupeř, ale Gerlický uklidil odražený míč do branky. Nadále jsme 
soupeře přehrávali, ale další příležitosti nevyužili. Soupeř naší neproduktivitu potrestal z TR 5 minut před 
koncem. Zápas i přes naši převahu skončil 2:2. 
 
Hráli: Jurek, Benda, Koryťák, Kozák, Hes, Soukup, Uhlíř, L.Nocar, Čvančara, Kudlič, Bárta, Gerlický, 
Kordík a O.Sochor. 
/Soukup/ 

 

 

6.5. muži B doma proti Bolevci 
 
TJ-PLZEŇ LITICE:HC BOLEVEC 2:2 (1:0) Góly domácích:Sochor 2x 
Vyrovnané utkání, kdy jsme po pěkném prvním poločase vedli a dokonce navýšili vedení ve druhé půli na 
2:0.Poté ovšem zaúřadoval rozhodčí Pravda a po vymyšleném rohu na konci zápasu jsme pouze remizovali. 
Sestava:Vokurka,Brada,Hofrichter,Čech,Strejc,Houška,Levý,Vychron,Homolka,Míka,Sochor,Dolejš,Nocar. 
/Jenda/ 



6.5. ženy na Bohemians 

 

Bohemians Praha - Plzeň Litice 3:2 (1:1) 
 
Góly Litic: Duchková, Tomanová 
Hrály: Wittmanová, Tomanová, Hanzlíková, Křivanová, Doležalová, Levá, Průchová, Dolívková, 
Duchková, Tušlová, Špinlerová, Kudrnová, Bendová, Vyletová 
 
 Duely těchto dvou vyrovnaných soupeřů v poslední době charakterizuje malý gólový rozdíl a 
podobně tomu bylo i tentokráte. S tím, že to byla pražská Bohemians, která ovládala hru a především v první 
půli chvílemi i dominovala. Mladý litický tým se nemohl dostat do zápasu, nedařila se základní kombinace a 
gól domácích v osmé minutě utkání toho byl vlastně i důsledkem. Paradoxně přinesl trochu uklidnění na 
hokejky děvčat z Plzně a ty dokázaly brejkovými situacemi udržovat napětí na celém hřišti. Vyvrcholením 
byl gól mladičké Lucie Duchkové, která si zkušeně poradila s gólmankou soupeře. 
 Druhá půle už zaznamenala hru na celém hřišti, litickým damám a slečnám už se mnohem více dařilo 
v kombinaci, trestány však byly z trestných rohů. Vedení Bohemians se zvýšilo na dvoubrankový rozdíl, 
který dokázala už jen korigovat kapitánka Tomanová ze stejné standartní situace v posledních vteřinách 
utkání. 
/Savec/ 
 
 
6.5. benjamínci turnaj v Liticích 
 
V sobotu 6.5. se na pozemkářském hřišti uskutečnila VC Plzně a to těch nejmenších hráčů, benjamínků. 
Turnaje se zúčastnilo přibližně 80 dětí z Litic, 11.ZŠ, 2.ZŠ, Rakovníka a Kadaně, celkem parádních 16 
týmů. 
Celý turnaj byl ve znamení pěkné atmosféry a krásného počasí. 
Nejmenší hráči nám opět ukázali, jak se má hrát s chutí do hry a s velkým bojovným srdcem. 
Umístění: 
1. Vlci z Litic 
2. Rakovník 
3.11.ZŠ 
4. Kadaň 
Ostatní družstva skončili hned za prvními vyhlášenými, jak řekla jedna malá hráčka" Nám je jedno, že jsme 
prohráli, hlavně, že nás trenérka pochválí, že jsme makali" a měla pravdu, o to přeci jde. 
Hráči z Litic: Beran F. a D., Bartoňová S. a N., Strejc D. a O., Brada, Bradová, Hurdzan J., Mádr, Vlček, 
Kordík, Smešová, Sameš, Prokýšková, Babják, Daňsová, Česák, Hofman, Kudrnová, Maleček, Polanský, 
Reischig, Sklenář, Snášelová, Vavřina, Míka D. a Š. 
Poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací tohoto turnaje! DÍKY. 
/Terka/ 
 
 
7.5. veteráni tradiční fotbalový přátelák v Kolinci 
 
KOLINEC – LITICE 7:2 (4:0) – v přátelském „ družebním“ utkání v kopané jsme nastoupili v této 
sestavě:Vokurka Ovčák Opus Hofr Kudy Malát Darida Nocar Doležal Růžička Strejc a Levý.Oba naše góly 
dal Car /dicinky/ ,ten první lobem ála Poborský. Porážka nemrzí, v dané sestavě a v prudkém dešti na 
plovoucí ploše si zaslouží všichni aktéři pochvalu.Následující přátelské posezení opět nemělo chybu.  
/Benda/ 

 

 

7.5. dorostenci na Presidentu 
 
President-Litice 5:2 (4:2) 
Velice těžký zápas odehráli dorostenci, když při velké marodce museli odehrát zápas proti presidentu v 6+1. 
Zápas jsme chtěli spíše odbránit, ale po dvou obdržených brankách to nešlo jinak, než se hnát také dopředu. 
Tím jsme nabídli soupeři více brejkových situací. Bohužel jsme v takovémto počtu na soupeře nestačili. 
Góly: Gerlický 2x 
Sestava: Skála, Gerlický E., Hes, Homolka T., Šimek, Špilar, Sochor O. 
/Cárek/ 



7.5. dorostenky na Slavii 
 
Plzeň - Litice - Slavia Praha 0:11 (0:3) 
Hrály: Průchová, Duchková, Vyletová, Nocarová, Klementová, Augustinová, Dolívková, Bendová, 
Pospíšilová, Kudrnová, Cislerová 
V neděli jsme odehráli zápas s Slavií. Proti zkušenějším a starším hráčkám ze Slavie jsme se nedokázali 
prosadit. Šance na vstřelení branky byly, nepovedlo se je proměnit kvůli naší nezkušenosti. Konečný 
výsledek je k nám až moc krutý. 
/Adam/ 
 
 
8.5. mladší žáci A v Mnichovicích 
 
Litice A – Mnichovice 3 : 4 (1 : 3) 
Filip Kačírek, Kryštof Šesták, Adam Malát 
 
Litice A – Rakovník 3 : 5 (1 : 4) 
Filip Kačírek, Lukáš Hofman, Adam Malát 
 
Bohužel se nám nepodařilo navázat na předchozí výkony a hru. V prvním zápase proti Mnichovicím jsme 
hráli výborně, ale bohužel soupeř proměňoval prakticky vše na co sáhl. Naše hra byla kombinační a po 
většinu zápasu jsme soupeře přehrávali. Ve druhé půli jsme dotáhli dvoubrankové manko a už to vypadalo 
na velký obrat. Bohužel po naší chybě v obraně nás soupeř minutu před koncem potrestal. 
Ve druhém zápase jsme byli úplně jiný tým, naše hra byla bez nápadu, pohybu a hladu po vítězství. Naše 
kombinační hra se vytratila a převládaly individuální akce, které končily před kruhem na soupeřových 
hokejkách a když už jsme se dostali do zakončení, tak trefit téměř prázdnou branku byl problém. Doufám, že 
se z těchto chyb do dalších zápasů ponaučíme. 
Hráli: Litice A Šimon Levý, Jakub Homolka, Jindřich Šimek, Matěj Bílek, Lukáš Hofman, Filip Kačírek, 
Adam Malát, Kryštof Šesták, Tomáš Dudák, Patrik Beran 

/Saša/ 
 
 
8.5. mladší žáci B v Liticích 
 
LITICE B: Červený, Čulík, T.Valenta, Purkart, Wintr, Spurný, Barcal, V.Královec, Gerlický, O.Svoboda, 
V.Chodora porazili Olomouc A 3:1(2:1) g.Gerlický,Barcal,Valenta a zvítězili nad Kbely 3:1(1:1)g. 
Gerlický,T.Valenta a Barcal. 
/Benda/ 

 

 

8.5. mladší žákyně v Rakovníku 

 

SESTAVA: Linková, Bystřická, Nocarová, Augustýnová, Lhotáková, Veselá, Sýkorová, Duchková, Rutová 

 

Litice - Mnichovice 2:0 (1:0) 
GÓLY: Augustýnová, Bystřická 
Zápas se silným soupeřem jsme odehráli s mírnou převahou na hřišti. Poctivý výkon celého týmu a hlavně 
golmanky Áni Linkové. 
 

Litice - Slávia 5:2 (4:0) 
GÓLY: Augustýnová 3x,Lhotáková, Bystřická 
Zápas v naší režii kdy jsme dominovali v první půli v druhé jsme soupeře nechali více hrát.Niki 
Augustýnová se blýskla hetrikem. 
Celkově jsou holky super a už nám na druhé Bohemians chybí pouze tři body. 
/Vrky/ 



DĚKUJEME rodičům od Litických benjamínků za pomoc s údržbou trávníku v areálu. 
 
 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
 
 
SO 13.5. muži A v Liticích s Rakovníkem od 16h, starší žáci v Liticích s Rakovníkem od 12h 
NE 14.5. muži A v Hradci Králové, dorostenky v Liticích od 12h, dorostenci v Liticích od 14h, 
 mladší žáci A v Rakovníku, mladší žáci B na Hostivaři, mladší žačky v Kadani, 
 přípravka v Mnichovicích 

 

 


