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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 

 
 

2.6.-5.6. muži A na Ukrajině 
 
Litice – HK Zelina (CRO) 1:0 (1:0). Branka: Koryťák 
Zápas začaly oba týmy opatrněji, ale postupně se tempo hry zvyšovalo. Ke konci prvního poločasu jsme si 
vypracovali jediný trestný roh v utkání, který proměnil Koryťák přímou střelou po zemi k pravé tyči. Ve 
druhém poločasu hrály oba týmy s patřičným nasazením. Příliš mnoho šancí k vidění nebylo, spíše se hrálo 
především ve středu hřiště. Soupeř si s výjimkou 4 TR a jedné šance po dlouhém vysokém míči nevytvořil 
žádné další šance. Na naší straně stojí za zmínku nastřelená tyč Bártou po pěkné individuální akci. Soupeř 
na závěr utkání neměl dost sil a tak si ani nevytvořil tlak. 
Zápas hodnotí Jakub Koryťák: první zápas, s týmem Zelina, byl opatrný a my jsme byli nakonec šťastnějším 
týmem. Tahle výhra nám nakonec velice pomohla do horního kříže. 
Hráli: Jurek, Benda, Koryťák, Kozák, Straka, Kondrát, Čech, Uhlíř, Nocar, Čvančara, Kudlič, Gerlický, 
Bárta, Sochor, Kordík a Karnold. 
 
Litice – SC Stroitel Brest (BLR) 0:4 (0:2) 
Utkání proti favoritovi celého turnaje bylo opravdovou zkouškou. Soupeři jsme vzdorovali celkem statečně. 
Vytvořili si i několik nadějných situací, ale žádnou jsme nedokázali dotáhnout až do konce. Soupeř se 
prosadil jen z trestných rohů. Celkem jich měl osm a čtyři z toho využil. My kromě několika nadějných 
šancí zahodili i penaltu. I přes porážku jsme si vyzkoušeli, že můžeme vzdorovat i silnějším soupeřům. Celý 
tým předvedl bojovný a především disciplinovaný výkon. 
Koryťák: Zápas s týmem Brest byl o hodně jiný než předchozí utkání. Soupeř byl dobře připraven fyzicky i 
technicky. Je sice fakt, že si ze hry nic extra nevypracoval, kromě osmi rohů, ze kterých dal 4x branky. 
Skvělý střelec Michail Pavlovič. 



Hráli: Jurek, Benda, Koryťák, Kozák, Straka, Kondrát, Čech, Uhlíř, Nocar, Čvančara, Kudlič, Gerlický, 
Bárta, Sochor, Kordík a Hes. 
 
Litice – Penarth HC (WAL) 5:1 (3:0) Branky: Kudlič, Nocar, Bárta, Sochor 2. 
Důležité utkání, ve kterém se rozhodovalo o našem dalším osudu. Výhra znamenala horní kříž, všechny 
ostatní výsledky dolní kříž. Do utkání jsme vstoupili velice aktivně. Od samého začátku jsme řídili hru. K 
tomu nám i pomohl rychlý gól po pěkné kombinaci ve třetí minutě. Dále jsme měli převahu, ale na další 
branku jsme čekali až do závěru 1. Poločasu.  Po několika rozích a šancích se postupně prosadili Nocar (24´) 
a Bárta (27´). Ve druhém poločasu pokračovala naše aktivita, bohužel bez gólového efektu. Pak se prosadil 
soupeř (43´). Než se nadechli k nějakému náporu povedlo se nám zvýšit opět na rozdíl 3 branek z hole O. 
Sochora (45´). Ten se prosadil ještě jednou o sedm minut později. Utkání jsme zvládli, jediným negativem 
bylo naše špatné zahrávání trestných rohů. V utkání jsme jich měli celkem 9, ale nevyužili jsme ani jeden! 
Komentář Jakuba Koryťáka:  Poslední zápas ve skupině byl s týmem Penarth a my hráli o vše. Zápas byl 
odmakaný od 1. do poslední minuty. Tým z Welsu ale nebyl tak kvalitní jako předchozí soupeři. 
Hráli: Jurek, Benda, Koryťák, Kozák, Straka, Kondrát, Čech, Uhlíř, Nocar, Čvančara, Kudlič, Gerlický, 
Bárta, Sochor, Kordík a Karnold. 
 
Litice – HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) 0:5 (0:2) 
I přes jednoznačný výsledek jsme odehráli kvalitní a vyrovnané utkání. Jediný rozdíl byl ve využívání 
příležitostí. V tomto byl soupeř jednoznačně lepší. První branky dosáhl z penalty, další dvě přidal z 
trestných rohů. Ty si vypracoval 3 oproti našim sedmi TR. Naše rohy byly opět bez využití! Měli jsme i 
několik příležitostí, ze hry. Většinu jsme promarnili nedostatečným důrazem, nebo zasáhla dobře obrana 
soupeře. V polovině 2. poločasu jsme zvýšili aktivitu se snahou s výsledkem ještě pohnout v náš prospěch. 
Vzniklých okének v obraně ale využil soupeř, který v rozmezí sedmi minut 3x udeřil (43´; 46´a 50´). 
Hráli: Jurek, Benda, Koryťák, Kozák, Straka, Kondrát, Čech, Uhlíř, Nocar, Čvančara, Kudlič, Gerlický, 
Bárta, Sochor, Hes a Karnold. 
 
Koryťák: Zápas o postup do Trophy se moc nepovedl. Šli jsme do něj s hlavou nahoře, ale po 15ti minutách 
jsme padali 0:2. Další čtvrtinu jsme se lehce zvedli a párkrát zahrozili, ale k brance to nevedlo. Na konci 
poločasu jsem se zranil a kluci tak měli o jednoho hráče a ke konci jim docházely síly. Výsledek 0:5 
neodpovídá hře. Celkově hodnotím turnaj 100% kladně. S tak mladým týmem jsme tuhle zkušenost 
potřebovali a popasovali jsme se s ní podle mě na výbornou. Každý teď musí začít pracovat sám na sobě a 
uvědomit si, jestli chce hrát příští rok o postup. Realizační tým, parta, hokej….všechno se mi líbilo. Můj cíl-
udržet se byl splněn na jedničku. 
M. Soukup: Hned po turnaji převládalo zklamání z nezvládnutého utkání, kdy jsme nevyužili šanci na 
postup. Nakonec je třeba hodnotit celý turnaj kladně. Zápasy ve skupině jsme zvládli na hranici našich 
možností. Mladý tým bojoval ve všech utkáních na plno. Dokázal hrát organizovaně a s patřičným 
nasazením. Trochu mě zaskočilo naše zahrávání trestných rohů. Celkem jsme měli 17 TR a proměnili jen ten 
první. Ve posledním utkání na nás dolehla trochu nervozita a na závěr i únava z náročného programu. I 
přesto jsme ale odehráli kvalitní utkání. S předvedeným výkonem jsem spokojený. Stejně tak jsem 
spokojený s tím, jak tým zvládl náročné cestování i program turnaje. Patří jim za to díky. Chci poděkovat i 
oddílu za podporu, Lukášovi a Radkovi za velký manažerský výkon. Samozřejmě i Čvančovi a Nikče za 
vervu s jakou se starali o chod celého týmu. 
 
Výsledky: 
SC Stroitel Brest (BLR) 10 – 0 Penarth HC (WAL) 
TJ Plzen Litice (CZE) 1 - 0 Hockey Klub Zelina (CRO) 
AD Lousada (POR) 10 - 2 FHC Akademik Plus Sofia (BUL) 
HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) 7 - 1 Slagelse HC (DEN) 
 
Penarth HC (WAL) 1 - 3 Hockey Klub Zelina (CRO) 
TJ Plzen Litice (CZE) 0 - 4 SC Stroitel Brest (BLR) 
FHC Akademik Plus Sofia (BUL) 2 - 3 Slagelse HC (DEN) 
HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) 5 - 3 AD Lousada (POR) 
 
SC Stroitel Brest (BLR) 2 - 2 Hockey Klub Zelina (CRO) 
Penarth HC (WAL) 1 - 5 TJ Plzen Litice (CZE) 
AD Lousada (POR) 2 - 2 Slagelse HC (DEN) 
FHC Akademik Plus Sofia (BUL) 0 - 17 HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) 
 



Skupina A: 
1. SC Stroitel Brest (BLR)   12b. 
2. TJ Plzen Litice (CZE)   10 b. 
3. Hockey Klub Zelina (CRO)  8b. 
4. Penarth HC (WAL)   1 b. 
 
Skupina B: 
1. HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) 15 b. 
2. AD Lousada (POR)   8 b. 
3. Slagelse HC (DEN)   7 b. 
4. FHC Akademik Plus Sofia (BUL)  1 b. 
 
O umístění: 
Slagelse HC (DEN) 6 - 4 Penarth HC (WAL) 
Hockey Klub Zelina (CRO) 7 - 0 FHC Akademik Plus Sofia (BUL) 
SC Stroitel Brest (BLR) 5 - 0 AD Lousada (POR) 
HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) 5 - 0 TJ Plzen Litice (CZE) 
/Soukup/ 
 

 

2.6. dětský den v Hliništi 
 
V pátek 2.6. se na hřišti pozemního hokeje v Liticích uskutečnil dětský den. Pro děti bylo připraveno na 20 
stanovišť, děti si mohly vyzkoušet různé sporty, dostaly odměnu, kterou si samy vybraly a nakonec bylo 
připravené ohniště, kde si děti mohly opéct buřtíka. 
Děkujeme všem třiceti pomocníkům a Markovi Hnátovi za muziku.  
/Terka/ 
 

 

3.6. veteránská liga v Liticích 
 
Závěrečné, 5. kolo Veteránské ligy. Sestava: Levý, Nocar, Kykal, Voráček, Královec, Opava, Homolka, 
Kordík, Hofrichter. 
L-Kadaň 3-2 ( Homolís, Saša, hofr) 

L-Chomutov 1-1 (Saša) 

L-Rakovník 0-5 

L-Bolevec 2-3 (hofr, Vory) 

L-Kbely 3-1 (Savec, Car, Vory) 

V turnaji jsme skončili až 7., ale i to nakonec stačilo na obsazení celkově 4. místa ve Veteránské lize sezony 

2016/17. 

/Hofr/ 

 

 

3.6. benjamínci v Rakovníku 
 
V sobotu 3.6. jeli benjamínci na turnaj do Rakovníka. Za krásného počasí sehráli malý hráči a hráčky utkání 
z kterých bylo patrné, jak mají rádi pohyb a pozemák:-) 
Sestava:Kordík, Kudrnová, Babják, Beran F., Beran D.,Strejc D., Strejc O., Oberajer, Polanský, Kroupa, 
Bartoňová S. Bartoňová N., Kropáček, Samešová, Sameš,Daňsová, Dokulilová, Reiser J., Reiser Jan, Mádr.  
/Terka/ 



4.6. mladší žáci A v Mnichovicích 
 
Litice A – Rakovník 1 : 1 (0 : 0) 

Lukáš Hofman  

Litice A – Č. Budějovice 7 : 1 (2 : 0) 

Jakub Homolka 2, Lukáš Hofman 2, Filip Kačírek 2, Kryštof Šesták 

V prvním utkání s Rakovníkem bylo od první minuty jasně vidět, že na sebe narazily dva nejlepší týmy 

soutěže. Hra se přelévala na obě strany. Po té, kdy zazvonila tyč na obou stranách přišla největší šance 

prvního poločasu v podobě nařízené penalty proti našim klukům. Naštěstí pro nás, to byla další tyč. První 
poločas skončil bez branek. Na začátku druhé půle se nám podařilo dorovnat skóre na tyče a pokračovala 

bitva dál. Když už se zdálo, že zápas skončí bezbrankovou remízou, tak dvě minuty před koncem šel 

Rakovník do vedení. V tu chvíli nám pomalu hasla naděje na 2. místo, protože byl proti nám odpískán roh. 

„Rozkaz zněl jasně! Pokusit se získat rychle balon a posunout ho do předu na Lukáše“, což se nám opravdu 

povedlo. Ten převzal balonek za půlkou a nekompromisní ranou ze shora kruhu vyrovnal. V tu chvíli 
vypuklo nadšení a zároveň jsme velmi rozesmutněli všechny Mnichovické diváky a hráče, kteří do té doby 

velmi hlasitě povzbuzovali tým Rakovníka. Pokud by jsme totiž tenhle zápas prohráli, zbylo by na nás 3. 

místo. Po zápase jsme se dozvěděli, že vyrovnání přišlo dvě vteřiny před koncem.  

Ve druhém zápase jsme vítězstvím nad Č. B. druhé místo potvrdili. V tomhle zápase jsme byli od začátku 

jasně lepší a výbornou kombinační hrou jsme si došli pro zasloužené vítězství. 
Tyto dva zápasy byly pro většinu kluků poslední v kategorii Mladších žáků a proto jim chci popřát a 

poděkovat za to, co celou sezonu předváděli. Takže ať se vám daří i ve Starších. 

Díky Saša  

Hráli: Litice A Jakub Homolka, Jindřich Šimek, Matěj Bílek, Lukáš Hofman, Filip Kačírek, Adam Malát, Kryštof 

Šesták, Tomáš Dudák, Patrik Beran, Šimon Levý, Max Batík (morální podpora, má zlomenou ruku) 

/Saša/ 

 

 

4.6. mladší žáci B v Kadani 
 
Hráli: J. Červený, V. Barcal, J. Spurný, V. Svoboda, D. Purkart, B. Škaloud, V. Královec, F. Wintr, T. 
Valenta, O. Gerlický 
 
Litice B - Olomouc A 0:4 (pol.2:0) 
Od začátku zápasu jsme byli o něco méně důrazní. Nedařilo se nám bránit rychlým útokům soupeře, přesto 
jsme bojovali až do konce. 
 
Litice B - Spořice 3:2 (0:1) 
Dobrý zápas, první půle byla spíše vyrovnaná,ve druhé jsme se prosadili gólově. 
Celkově nám dnes trochu chyběl větší důraz při bránění a větší aktivita při hře bez míčku, za ostatní činnosti 
dnes pochvala. 
/Libor/ 

 

 

7.6. muži B na Slavii 
 
Slavia Praha B - TJ Plzeň Litice B 7:6 (1:4) 
Góly hostí : Hes 2x, Dvořák, Dolejš, Nocar, Sochor. 
 
To, co jsme výsledkově předvedli v nezvyklém středečním termínu v Praze,by se dalo nazvat 
"pozemkářskou vraždou ". Nezačali jsme vůbec dobře a hned z prvního útoku jsme inkasovali gól. Poté se 
nám podařilo skóre otočit po několika povedených brejcích a poločas byl 1:4 v náš prospěch. Pak jsme 
dokonce vedli 3:6 a to ještě 15 minut před koncem. Za konec zápasu si celý tým zaslouží akorát tak pár 
facek! Během několika minut soupeř neuvěřitelně vyrovnal a vítězný gól zasunul 20 vteřin před koncem!!! 
Vůbec to nechápu a nevím co způsobilo tak neomluvitelný kolabs celého týmu a vyvodím z toho patřičné 
důsledky!!! 
/Jenda/ 



NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
 
 
SO 10.6. muži A v Praze proti Presidentu, ženy doma proti Bohemians od 16h, 
 muži B doma dvoukolo se Šenkvicemi od 14h a 18h, benjamínci v Hradci Králové 


