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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 

 
 

13.6. ženy v Mnichovicích 
 
HC Mnichovice - TJ Plzeň Litice 2:4 (0:1) 
Góly Litic: Duchková 2, Dolívková, Průchová 
Hrály: Wittmanová, Kožíšková, Hanzlíková, Levá, Křivanová, Doležalová V., Tomanová, Duchková, 
Průchová, Dolívková, Tušlová, Bendová, Špinlerová, Keberdlová, Vyletová 
 
 V posledním utkání skupiny o 7.-9. místo, jako by litické mládí v podání žen chtělo ukázat, že příští 
sezónu chce nakouknout mezi nejlepší českou šestici v olympijském pozemní hokeji, tak i v zimní podobě v 
halovém hokeji. S ukázněnou defenzívou, která se stala pro mnichovické velkou překážkou a děvčata z 
Plzně tuto překážku postupně posouvala směrem k brance soupeřek, ale především s obrovskou chutí do hry 
v podání celé patnáctičlenné sestavy děvčat, která se na hřišti v pravidelných cyklech střídala. První 
ochutnávku pěkného úterního odpoledne v Mnichovicích způsobila patnáctiletá Lucie Duchková. 
Prokličkovala přes tři protihráčky a nechytatelným bekhendem otevřela skóre zápasu. Litické dámy i tím 
získávaly více a více prostoru na hřišti, což se naplno ukázalo v druhé půli. 
 Třetí minuta druhého dějství, několikaterá výměna míčku mezi třemi litickými útočnicemi skončila 
prostřelením betonů domácí brankářky další Lucií - Dolívkovou. V tuto chvíli se valil na domácí branku 
jeden plzeňský útok za druhým, patnáctiminutovku korunovala doražením míčku do prázdné branky 
Průchová. Malinké chvilkové uspokojení Litic, poslední snaha Mnichovic, přinesla dva góly do plzeňské 
branky. Trenér Richard Doležal poznamenává:" My jsme byli zcela klidní. Naše holky hrály v takovém 
transu, s takovou chutí a sebevědomím, že bylo jasné, že to jen chvilkové vypnutí či překvapení z toho, jak 
nám to jde". A to se vzápětí potvrdilo. Lucie Duchková opět ukradla soupeřkám míček, po dvou kličkách si 
ještě pohrála s domácí brankářkou a rozhodla jednoznačný zápas pro plzeňský tým. Richard Doležal 



dodává:" Byli jsme na děvčata neskutečně pyšní. Tohle se nazývá kolektivní výkon, holky nebylo třeba nijak 
korigovat, ty si to odehrály s ohromnou chutí samy". 
/Savec/ 

 

 

17.6. muži A doma proti Pragovce 
 
Litice - Praga 1946 6:0 (3:0) 
Branky: Koryťák 4, Nocar a Bárta. 
sestava: Jurek, Benda, Koryťák, Kozák, Straka, Kondrát, Uhlíř, Nocar, Čvančara, Kudlič, Bárta, Karnold, 
Kordík, Matoušek, R.Sochor a Dolejš.  
Po celý zápas jsme měli převahu a postupně navyšoval skóre. Snažili jsme se hrát aktivně a vysoko jsme 
napadali soupeřovo rozehrávku. Soupeř se s tím špatně srovnal. Sám si nevytvořil téměř žádné příležitosti. 
Naopak my jsme měli příležitostí hodně, bohužel často bez využití. Utkání střelecky vyšlo Koryťákovi, 
který 3x skóroval z TR a jednou ze hry. 
Utkání hodnotí Jakub Koryťák: Prvních 15 minut bylo utkáni vyrovnané, ale šance jsme měli převážně my. 
Hned z prvního rohu jsme skórovali a naše hra se tím trochu uklidnila. Druhý roh 2:0 a my už věděli, ze 
souper dnes bude hratelný. Tím jsme trochu ztratili koncentraci a neproměňovali šance. Byli jsme ale 
favoritem, po cele utkáni diktovali vyšší tempo hry. Soupeř námi nedokázal držet tempo. Také díky tomu 
jsme vyhráli 6:0 a skončili základní část sezony na druhem miste. 
 
Celkově jsme po základní části druzí. V semifinále nás čeká Rakovník. Druhou semifinálovou dvojici tvoří 
Slavie Praha a Bohemians Praha. Naše utkání začne ve 14,30 na hřišti Slávie v Praze. 
 
Doplnění sestavy proti Presidentu: Jurek, Soukup, Benda, Straka, Hes, Kondrát, Čech, Uhlíř, Nocar, 
Čvančara, Gerlický, Kudlič, Bárta, Sochor, Kordík a Karnold.  
/Soukup/ 
 
 
18.6. muži B doma proti Bolevci 
 
TJ Plzeň Litice B - HC 1970 Bolevec 14:0 (8:0) 
góly domácích : Dvořák 5x, Sochor R.4x, Vychron 3x, Sochor O. 2x. 
Sestava : Vokurka,Hofrichter,Brada,Strejc,Čvančara st., Čvančara ml,Dolejš,Levý,Vychron,Sochor 
O,Sochor R,Dvořák. 
 
DEMOLICE. Tak by se nechalo jedním slovem shrnout celé nedělní dohrávené utkaní. Plzeňský soupeř byl 
naprosto odevzdaný,dostal se k nám do kruhu asi jen 3x a tak se naši útočníci,mohutně podporovaní 
zálohou,pořádně vyřádili a diváci si užili neuvěřitelné množství gólů. Bylo to zároveň poslední utkání v 
letošním ročníku a tak bych chtěl poděkovat všem spoluhráčům,kteří se zapojili do některého z odehraných 
zápasů. 
/Jenda/ 

 

 

18.6. dorostenky na Hostivaři 
 
HC Hostivař : TJ Plzeň-Litice 3:2 (2:0) 
Góly: oba Lucie Duchková 
Dále hrály: Bendová, Dolívková, Kaslová, Keberdlová, Kožíšková, Kudrnová, Pospíšilová, Průchová a 
Vyletová 
 
V první polovině zápasu nám chybělo patřičné nasazení a koncentrace. Při hře bez golmanky se nám 
nedařilo přečíslit soupeřky, naopak, jako by nám spíše jedna hráčka chyběla. Ve druhém poločase se děvčata 

dokázala vyburcovat k lepšímu výkonu, se štěstím proměněný trestný roh a sólo přes celé hřiště, obojí v 
režii brankářky hrající v poli. Vyrovnaný stav ale dlouho nevydržel, hostivařské z brejku skórovaly a nám se 
už odpovědět nepodařilo. 
/Ríša/ 



Mládež v Bad Kreuznachu 
 
Letošní herní kemp v Bad Kreuznachu se opět vyvedl. Po počátečních nesnázích s umístěním stanů jsme 

získali krásné místo, kde jsme mohli rozbalit naší malou Litickou vesnici. Počasí nám přálo a až na malou 

přepršku se hrálo za slunného počasí. Postavili jsme dvě družstva dorostu, jedno starších žáků a jedno 

mladších žáků. Jako loni většina kluků a děvčat hrála o kategorii výše, tento systém jsme si už vyzkoušeli. Je 

to mnohem lepší, což se také potvrdilo a výsledky byly výborné. Nejlepší na celém kempu bylo, jak opět 

všichni bez rozdílu věku drželi při sobě. Nakonec bych chtěl poděkovat Michalovi za skvělou překladatelskou 

práci. 
 
Výsledky: 
mladší žáci 

sestava: Červený, Linková, Barcal Vít, Gerlický Ota, Královec, Svoboda, Duchková J., Veselá, Sýkorová 

Litice – Soester HC  5:0 (Gerlický, Svoboda, Barcal, Královec, Sýkorová) 

Litice – DHC Wesbaden 2:1 (Barcal, Svoboda) 

Litice – MSV Duisburg 4:0 (Linková 2x, Svoboda, Sýkorová) 

Litice – Mettmaner THC  2:2 (Gerlický, Svoboda) 

Litice – Entracht Dortmund 4:1 (Svoboda, Duchková, Barcal, Gerlický) 

Litice – ETG Wuppertal 3:2 (Gerlický 2x, Sýkorová) 

Litice – VFL Bad Nauheim 3:2 (Barcal, Svoboda, Linková) 

Litice – HTC Kupferdrem2 1:2 (Gerlický) 

Litice – HTC Kupferdrem1 3:1 (Gerlický, svoboda, Barcal) 

Litice – HC Velbert1  0:0 

Litice – 1848 Bad Kreuznach 2:1 (Gerlický, Sýkorová) 

Litice – ETG Wuppertal 3:1 (Barcal, Gerlický, Královec) 

Litice – MTV Kronberg 2:2 (Gerlický, Královec) 

Litice – HC Bad Hamburg 0:2 
 
starší žáci 

sestava: Malát, Hofman L., Kačírek, Šesták, Batík, Homolka J., Beran, Dudák, Lhotáková, Purkart, Spurný, 

Březina, Valenta, Bílek 

Litice – Kreuznacher HC 0:4 

Litice – HC Bad Hamburg 2:1 (Homolka, Kačírek) 

Litice – Wieisbadener THC 0:2 

Litice – HC Essen 99  1:1 (Homolka) 

Litice – HC Wuppertal 0:2 

Litice – HC Bad Hamburg 2:1 (Purkart, Homolka) 

Litice – MTV Kronberg 1:2 (Purkart) 

Litice – Kreuznacher HC 0:2 
 
dorost 1 

sestava: Bystřický, Kilián Vít, Homolka T., Špilar, Tomášek, Linhart, Loffler, Hofman J., Polívka, Gerlický E., 

Šimek, Hes, Sochor O. 

Litice – HC Wuppertal 5:0 (Polívka 2x, Sochor, Hes, Gerlický) 

Litice – DHC Wiesbaden 1:0 (Sochor) 

Litice – Mettmanner THC 6:0 (Sochor 2x, Homolka, Polívka, Gerlický, Hes) 

Litice – VFL Bad Nauheim 2:0 (Sochor, Hes) 

Litice – HC GW Wuppertal 2:2 (Bystřický, Homolka) 

Litice – HC Bad Hamburg 3:1 (Sochor, Hes, Gerlický) 

Litice – HC GW Wuppertal 1:0 (Polívka) 

Litice 1 – Litice 2  2:4 (Sochor, Bystřický) 



dorost 2 

 

sestava: Valenta, Barcal Lukáš, Kilián Vojta, Skála, Dušek, Císlerová, Augustinová, Bystřická, Nocarová, 

Mayer 

Litice – TV Werne 03  0:0 

Litice – SC Obertein  4:0 (Sochor. Dušek, Hes, Gerlický) 

Litice – Wiesbadener  0:2 

Litice – TV Werne 03  1:2 (Loffler) 

Litice – 1848 Bad Kreuznach 4:1 (Sochor 3x. Dušek) 

Litice – 1848 Bad Kreuznach 1:2 (Loffler) 

Litice – HC Bad Hamburg 3:1 (Sochor, Hes, Homolka) 

Litice 2 – Litice 1  4:2 (Hošek 2x, Kilián, Šimek) 

/Saša/ 

 

 

24.6. semifinále extraligy mužů 
 
Litice – Rakovník 1:2 (1:1) Branky: Koryťák – Procházka, Bicek 
Sestava: Jurek, Vokurka, Benda, Koryťák, Kozák, Kondrát, Čech, Uhlíř, Nocar, Čvančara, Kudlič, Gerlický, 
Bárta, O. Sochor, Karnold, Matoušek  
Semifinále zahájily oba týmy opatrně, přesto byly šance na obou stranách. Hra nabírala na tempu, mírně 
aktivnější jsme byly my. V 18. Minutě jsme si vypracovali první trestný roh, který proměnil Koryťák. Z 
vedení jsme se dlouho neradovali. O 4 minuty později se v našem kruhu nejlépe zorientoval Procházka a 
bylo to 1:1. I přes obdrženou branku jsme byli nadále mírně aktivnější my. Další trestný roh opřel Koryťák 
do tyče. I přes několik příležitostí skončil poločas smírně 1:1. I ve druhém poločasu se hrálo poměrně 
vyrovnané utkání. Mírně aktivnější byl náš tým. Více jsme drželi míč na našich hokejkách, Rakovník hrozil 
především z rychlých protiútoků. Po chybě v naší rozehrávce a následného rychlého protiútoku se ve 48. 
minutě ujal Rakovník vedení. Ve snaze o vyrovnání jsme ještě zvýšili naši aktivitu. Měli šance a rohy. Po 
jedné z akcí se radoval Bárta, ale jeho teč rozhodčí neviděl. Vypracovali jsme si i několik trestných rohů, ale 
nedařilo se nám je proměnit. Celkově jsme zahrávali devět TR, využili jen jeden (Koryťák). Soupeři jsme 
dovolili jen jeden TR za celé utkání. Z jednoho proměněného TR se již radoval Uhlíř. K naší smůle však 
zahrál trestný roh v rozporu s pravidly. I přes maximální úsilí a tlak se nám nepodařilo vyrovnat. V závěru 
utkání jsme měli výhodu dohrávaného TR. Ten se ještě opakoval, ale ani druhý pokus jsme nevyžili a zápas 
těsně prohráli. 
Utkání hodnotí brankář P. Jurek: Začali jsme dobře, vstřelili jsme gól z trestného rohu a kontrolovali hru. 
Pak jsme ale chybovali při založení útoku a soupeř po dvakrát tečovaném centru do kruhu vyrovnal. 
Pokračovali jsme v soustředěném výkonu a měli další šance, mrzí hlavně tyč nastřelená z dalšího trestného 
rohu. Ve druhém poločase jsme nadále kontrolovali hru, ale přišla další chyba v rozehrávce, brejk soupeře a 
gól. Nevzdali jsme to, zatlačili jsme soupeře do obranné čtvrtiny a vypracovali si několik šancí, ale branku 
už se nám vstřelit nepodařilo. Vzhledem k průběhu zápasu se nám s prohrou vyrovnává těžce, ale musíme to 
přijmout a pracovat dál. Když se podíváme na výsledky a hru v jarní části sezóny, tak kromě evropského 
poháru na Ukrajině nemůžeme být spokojeni. Ale pokud zapracujeme na efektivitě ofenzívy a přidáme do 
našeho výkonu více agresivity a rychlosti, příští rok bychom ve finále chybět neměli. 
M. Soukup: Z konečného výsledku jsem zklamaný a tým také. Určitě bylo v našich silách postoupit. 
Bohužel jsme se v závěru sezóny trápili v útočné fázi. A dnes to nebylo jiné. Příležitostí bylo dost, ale ke 
vstřelení branky vždy něco málo chybělo. Celkově lze sezónu hodnotit jako dobrou. Na poháru na Ukrajině 
jsem celkem uspěli. Po základní části jsme skončili druzí se ziskem 33 bodů ze 16 utkání i přes to, že v 
závěru se nám už tolik nedařilo. Zisk bronzových medailí je dobrý. Všichni však víme, že to mohlo a mělo 
být ještě lepší. 
/Soukup/ 



Berounka 2017 
 
Letošního již tradičního sjíždění Berounky se zúčastnilo 15 lodí. Začali jsme opět v pátek Dolanech, během 
soboty jsme dopádlovali až na liblínskou Kobylku a v neděli jsme končili na tábořišti U Mloka v Třímanech. 
Počasí nám letos přálo a vody bylo více, než na stejném úseku před dvěma lety, takže se nám jelo výborně. 
Během cesty jsme obdivovali krásu horní Berounky, která je opravdu jedinečná a cestu jsme si i vzhledem k 
parnému letnímu počasí pravidelně zpestřovali zastávkami na občerstvení. Sobotních víc jak 21 km řeky 
nám sice dalo docela zabrat, ale zvládli jsme to všichni. Na celém úseku jsme přenášeli jen tři jezy, ostatní 
jsme sjížděli. Jako každý rok i letos se ve zrádných peřejích Berounky někteří nedobrovolně vykoupali, ale 
to už k tomu patří, alespoň je na co vzpomínat. Navíc je voda je v Berounce rok od roku čistší a letos byla i 
krásně teplá, takže na koupání optimální... :-) 
Příští rok začneme U Mloka a budeme pokračovat krajinou Oty Pavla až ke Křivoklátu, stejně jako loni. 
Ahoooj!  
/Homolís/ 
 
 
 
 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 
 
Každý čtvrtek o prázdninách od 18h – pozemák, od 19h – fotbálek. 
29.7. - Bredly cup 


