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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 

 
 

9.9. Starší žáci doma s Presidentem 
 
LITICE – PRESIDENT  10:8 (5:6) 
G: Kilián 3,Homolka 2,Kačírek 2,Březina, Batík,Malát 
Sestava: Bílek M. Svoboda Batík T.Valenta D.Valenta Levý Dudák Malát J.Homolka Vo.Kilián Březina 
Kačírek Beran J.Šimek Hudec 
Zápas plný zvratů,gólů , chyb- hlavně z naší strany.Prohrávali jsme 3:6 a dokázali otočit na 8:6.Dotáhli jsme 
zápas do vítězství, ale obraz hry byl nervózní hlavně v obraně.Máme hodně práce před sebou.Pozitivum je 
mentální síla týmu,který i za nepříznivého výsledku stále hrál a otočil výsledek. 
/Vrkoč/ 



13.9. Starší žačky na Hostivaři 
 
Hostivař - Litice 3:1 (2:1) 
Gól – Pospíšilová 

 

Hrály - Linková, Průchová, Bystřická, Nocarová, Bendová, Duchková, Lhotáková, Augustinová, 
Klementová, Sussová, Sýkorová, Pospíšilová, Rutová 

Po pozdním příjezdu způsobeném dopravním provozem chvíli trvalo než se děvčata dostala do tempa. Hned 
z prvního rohu prohráváme 1:0. Po pěkné kombinaci srovnává Petra Pospíšilová, ale bohužel dostáváme 
další gól z rohu. Ve druhé půli naše holky hru srovnaly a soupeřky jednoznačně přestřílely. Jenže hraje se na 
góly a Hostivařská branka byla zakletá. V závěru jsme dostaly gól na 3:1 a ani při hře bez brankářky jsme už 
gól nedaly. První zápas tedy nevyšel, ale holky zaslouží pochvalu za bojovnost. Budeme se těšit na další 
zápas s Rakovníkem. 
/Nocar V./ 

 

 

16.9. Ženy v Rakovníku 
 
Rakovník : Litice  5:0 (3:0) 
 
Proti Rakovníku jsme odehráli velice dobré utkání. Snažili jsme se hrát otevřený, útočný hokej. V první půli 
Rakovník ukázal svoji dominanci když nás přestřílel 6:1 a na statistiku rohů nás udolal 7:0. Právě z dvou 
těchto rohů padli dva ze tří golů prvního poločasu. Rakovník hrál velice nátlakový hokej, bránil naši rozehru 
už v naší čtvrtině. I přes to se nám ale dařilo, rozehrou přes kraje, dostávat se na útočnou polovinu a dostávat 
se do útočné čtvrtiny. Bohužel za první poločas jsme se dostali jen jednou do kruhu a byla z toho ojedinělá 
střela. Rakovník hrál spíše centrované balonky těsně na naší půlce a z jednoho takového centru padnul třetí 
gól prvního poločasu. Ve druhé půli se hra celkem vyrovnala, když na střely jsme vyhráli 1:2 a na rohy to 
bylo 3:2 pro Rakovník. Bohužel to byl právě Rakovník, který přidal jeden gól ze hry a jeden gól z rohu. My 
jsme přitom měli stoprocentní gólovku, kterou hasily až dvě soupeřky na brankové čáře. Škoda - gól 
bychom si zasloužili! 
 
Sestava: Doležalová V., Průchová, Tomanová, Duchková L., Dolívková, Bendová, Křivanová, Jelenová, 
Wittmanová, Kožíšková, Tušlová, Vyletová 

/Nocar L./ 
 
 
17.9. Ženy na Hostivaři 
 
Hostivař : Litice  3:1 (1:0) 
gól: Kožíšková 
 
Na Hostivař jsme jeli s jasným cílem - konečně urvat nějaký ten bod! Zápas byl od samého začátku velice 
vyrovnaný s hodně šancemi na obou stranách. V prvním poločase nás Hostivař více tlačila, ale hrálo se i v 
Hostivařském kruhu. V prvním poločase byla statistika střel 1:1, rohů 2:2. Jediný gól polačusu jsme opět 
dostali z rohu, respektive z dorážky. Náš systém jak dozadu tak dopředu fungoval a dostávali jsme se do 
šancí a k rohům. Ale to jsou dvě věci, na kterých budeme muset pořádně zapracovat, protože bez gólů 
výsledky nebudou. Ve druhém poločase už nás Hostivař na rohy přehrála 5:4 a přidala dvě branky. Naštěstí 
po rychlé rozehrávce u útočného kruhu se prosadila Adéla Kožíšková krásnou střelou do sítě na vzdálenější 
tyč, čímž pro nás porážku učinila čestnou. V posledních 10 minutách jsme vytáhli naší obranu a bylo vidět, 
že Hostivař měla s rozehrou problémy a z toho plynuly naše šance. Bohužel už se nám více výsledek 
korigovat nepodařilo. Po uplynulých třech kolech jsme si dokázali, že hrát hokej se dá zatím s každým 
soupeřem, jen budeme muset zapracovat na finální části hry a na rozích, protože z 8 rohů 0 gólů je bída. 
 
Sestava: Doležalová V., Průchová, Tomanová, Duchková L., Dolívková, Bendová, Křivanová, Špinlerová, 
Wittmanová, Kožíšková, Tušlová, Vyletová, Hanzlíková, Šmídová, Kaslová 

/Nocar L./ 



17.9. Dorostenci doma proti Rakovníku 
 
Plzeň Litice – HC 1972 Rakovník 5:1 (1:0) 
Góly: Špilar 2, Gerlický, Bystřický a Linhart 
 
Hráli: Kilán V, Špilar, Hofman, Hes, Bystřický, Tomášek, Šimek, Gerlický E., Linhart, Homolka T. , Štál, 
Kilián Vojta, Polívka, Dušek 
Druhé utkání se stejným soupeřem přineslo podobný, živelnější obraz hry. Naše převaha byla chvílemi 
možná větší než-li v Rakovníku o nevyužití brankových příležitostí by mohly hovořit tyčky na obou 
stranách hřiště. Přesto je nutno pochválit chuť kluků do hry, snahu o kombinační hru, která vyvrcholila 
kombinací po ose Bystřický – Polívka – Špilar. Přesto téma kombinace, pokrytí balonu a zjednodušení 
spletitých situací je pro nás tématem číslem jedna. 
/Levý/ 

 

 

17.9. Veteránská liga 
 
Litice - Slavie 0:5 

Litice - Praga 2:3 Voráček, Opava 

Litice - Kadaň 3:4 Hofman, Opava, Královec 

Litice - Rakovník 1 0:4 

O 9.místo 

Litice - Chomutov 3:1 Voráček, Hofman, Malát 
Sestava: Kordík sen. Voráček Královec Koryťáková Hofman Malát sen. Opava P. Kykal – Je třeba pochválit 
Moniku,která zahrála v obraně na jedničku!  


